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Geachte leden van Staten en gemeenteraden, 

Graag wijs ik u op stukken met betrekking tot het
spoorgoederenvervoer en ook een onderzoek in de context hierbij met
de Zeehavens. Dit betreft dus ook de ontsluiting per trein van Delfzijl
en de Eemshaven, Op 12 december publiceerde het Duitse
Verkeersministerie ook een aantal documenten die in verband staan
met het 'Masterplan Schienengüterverkehr'; hier is de
link: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/masterplan-
schienengueterverkehr-af-TP.html?nn=14462

Tevens wil ik op een oud besluit wijzen gemaakt in het najaar 2013. In
de 'Economische visie Eemsdelta 2030' wordt gesproken over een
primaire goederenspoorlijn langs de N33 Framsum - Zuidbroek. Dit is
de betreffende link:  http://www.eemsdelta.nl/eemsdelta/visie-
2030_42143/ . In het hoofdstuk infrastructuur wordt dit bij de
gemeente Deflzijl neergelegd. Zodra het om spoorlijnen gaat is de
Provincie Groningen de eerste overheid die te zijn die dit project hoort
te trekken. Daar zit meer specialistische kennis dan in de gemeente
Delfzijl. Wat ook geldt voor Veendam - Stadskanaal. In het BO-MIRT
van 22 november 2018 stond dit erover te lezen op bladzijde 35 van de
bijgevoegde bijlage:

11. Reactivering Veendam-Stadskanaal; juridische verkenning
Rijk en regio onderkennen dat de spoorlijn Veendam – Stadskanaal een belangrijke

bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheid in de regio. 
 De provincie Groningen zoekt samen met ProRail en in afstemming met het Rijk naar

mogelijkheden tot reactivering van deze spoorlijn. 
 Door betrokken partijen zijn hierin de afgelopen periode voortvarende stappen gezet,

met name ten aanzien van de technische en juridische haalbaarheid. De provincie
Groningen rondt de onderzoeken hiernaar op korte termijn af. 

 Rijk, ProRail en provincie Groningen zijn het erover eens dat de spoorlijn Veendam-
Stadskanaal na reactivering onderdeel gaat uitmaken van de hoofdspoorweginfrastructuur.
  Afgesproken is dat ProRail op verzoek en met hulp van Rijk en provincie Groningen op
korte termijn een validatieonderzoek naar de kostenraming uitvoert. Specifieke aandacht is
er voor de kosten voor Beheer, Onderhoud en Vervanging (BOV) die gemoeid zijn met
reactivering van de spoorlijn. Rijk en regio gaan een afspraak maken over de afkoop BOV.

 Rijk en regio hebben de intentie om op basis van de uitkomsten van de diverse
onderzoeken nog dit jaar in een separaat BO een besluit te nemen om de Planuitwerking te
starten.  

 Afspraken over financiering worden tijdens dit bestuurlijk overleg gemaakt. 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/masterplan-schienengueterverkehr-af-TP.html?nn=14462
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/masterplan-schienengueterverkehr-af-TP.html?nn=14462
http://www.eemsdelta.nl/eemsdelta/visie-2030_42143/
http://www.eemsdelta.nl/eemsdelta/visie-2030_42143/



 


 


 Pagina 1 van 10 


Ministerie van 


Infrastructuur en 


Waterstaat 
 


Rijnstraat 8 


2515 XP  Den Haag 


Postbus 20901 


2500 EX Den Haag 
 


T   070-456 0000 


F   070-456 1111 


 
Ons kenmerk 


IENW/BSK-2018/268170 
 


Bijlage(n) 


5 


 


 


> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 


De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Binnenhof 4 


2513 AA  DEN HAAG 


  


Datum 20 december 2018 


Betreft Voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


In vervolg op mijn brief van 22 juni 2018 (Kamerstuk 22589, nr. 324) informeer 


ik u met deze brief over de uitvoering van het Maatregelenpakket 


Spoorgoederenvervoer (Kamerstuk 29984, nr. 782), het actuele gebruik van de 


Betuweroute, de stand van zaken met betrekking tot het Derde spoor in Duitsland 


en enkele relevante internationale ontwikkelingen. Ook ga ik in op enkele 


toezeggingen gedaan tijdens overleggen met uw Kamer. 


 


Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer 


Aan de Spoorgoederentafel van 5 oktober 2018 zijn afspraken gemaakt omtrent 


de uitvoering van de acties uit het maatregelenpakket. Er is een programma 


organisatie ingericht met zes clusters, waarbij partijen de verantwoordelijkheid op 


zich hebben genomen om de acties binnen elk cluster tot uitvoering te brengen. 


Een programmamanager bewaakt samen met deze clustertrekkers de voortgang. 


Verder is de afstemming geborgd met de voorgenomen uitrol van ERTMS 


(Kamerstuk 33652, nr. 63) en de reeds gestarte aanpak van de maatregelen in 


het kader van Basisnet (Kamerstuk 30373, nr. 68). Ik heb er vertrouwen in dat 


met de getroffen voorbereidingen snel resultaten geboekt kunnen worden. 


 


Sectorpartijen zijn gestart met het verbeteren van de efficiëntie in de 


havenlogistiek, het zoeken in de dienstregeling naar meer mogelijkheden voor 740 


meter lange treinen, het vormgeven van het convenant duurzaam spoorvervoer 


en het identificeren van kansen voor deregulering. Zo is op 9 december jl. door 


ProRail in samenwerking met een spoorgoederenvervoerder en DB Netz een 


praktijkproef uitgevoerd met een goederentrein van 740 meter die vanaf Kijfhoek 


over de Brabantroute via Venlo naar Viersen (Duitsland) en vice versa heeft 


gereden. De eerste resultaten van de proef zijn positief; een nadere evaluatie 


volgt nog. 


 


Zelf werk ik nu met prioriteit aan het opstellen van de aangekondigde 


subsidieregeling als korting op de gebruiksvergoeding. Binnenkort zal ik de 


subsidieregeling bij de Europese Commissie notificeren voor een toets aan de 


staatssteunregels. Ik vertrouw erop dat begin 2019 de regeling de goedkeuring 


van de Europese Commissie kan krijgen, zodat de regeling met terugwerkende 
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kracht vanaf 1 januari 2019 in werking kan treden. ProRail zal de regeling in 


mandaat uitvoeren. 


 


Om de duurzame groeidoelstelling van het maatregelenpakket waar te maken zijn 


ook meer mogelijkheden voor intermodaal vervoer nodig. Daartoe heb ik in het 


kader van het MIRT afspraken gemaakt met provincies over de aansluiting van 


enkele terminals (Kamerstuk 35000 A, nr. 78). Ik heb € 12 miljoen (inclusief 


BTW) toegezegd voor de aansluiting van Rail Terminal Gelderland en € 7 miljoen 


(inclusief BTW) vrijgemaakt voor het wegnemen van knelpunten op het 


emplacement in het Havenschap Moerdijk. Recent is de aanleg gestart van de 


spooraansluiting van de nieuwe railterminal die de Provincie Limburg in het 


Venlose Trade Port Noord realiseert. Hiervoor heb ik eerder € 21,3 miljoen ter 


beschikking gesteld. 


 


Greenport Venlo 


Met de aangenomen motie van het lid Amhaouch (CDA) is verzocht om in overleg 


met betrokkenen te zoeken naar mogelijkheden tot realisatie van de beoogde 


spoorse maatregelen in en om het emplacement van Venlo (Kamerstuk 35000 A, 


nr. 40). In het bestuurlijk overleg MIRT-goederencorridors van 21 november jl. 


heb ik met de decentrale partners afgesproken dat op basis van de vastgestelde 


sturingsafspraken het plan van aanpak voor Venlo verder zal worden uitgewerkt. 


De maatregelen die ProRail momenteel voor de spoorse bereikbaarheid van Venlo 


als internationaal vervoersknooppunt uitwerkt (Kamerstuk 22589, nr 323), zullen 


hierbij worden betrokken.1 Op basis van dit plan van aanpak bespreek ik met 


betrokkenen hoe de positie van Venlo als bovengemiddeld multimodaal knooppunt 


verder versterkt kan worden. 


 


ERTMS 


In mijn brief over het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer gaf ik aan dat de 


draagkracht van de vervoerders voor de kosten van ERTMS tijdens de 


overgangsfase naar ERTMS moet worden bewaakt. In dat kader heb ik, zoals 


toegezegd, met de Europese Commissie gesproken over het verlengen van 


subsidietermijnen. De Commissie heeft aangegeven geen mogelijkheden te 


hebben deze termijn te verlengen omdat deze verbonden is aan de spelregels van 


het fonds waar deze subsidie wordt uitgegeven (Connecting Europe Facility (CEF)). 


Samen met het Programma ERTMS, de Europese Commissie en 


materieeleigenaren bekijk ik op welke wijze de toegekende Europese subsidies en 


nationale bijdragen voor het opwaarderen van locomotieven optimaal kunnen 


worden benut. 


 


Digitalisering 


De minister heeft recent de digitale transportstrategie goederenvervoer aan uw 


Kamer aangeboden (Kamerstuk 26643, nr. 581). In mijn brief over het 


maatregelenpakket heb ik aangegeven dat de verdere digitalisering en 


automatisering van processen tussen de verschillende ketenpartners van groot 


belang is voor de efficiencyverbetering van het spoorproduct. Omdat dit met name 


nodig is in havengebieden, wordt dit meegenomen in het cluster dat zich richt op 


het verbeteren van de havenlogistiek. 


 


 


                                                 
1  Voor zover relevant zal ProRail inzichten meenemen uit een uitwerking van eerder door 


de Stuurgroep Derde spoor geïdentificeerde maatregelen te Venlo (bijlage bij Kamerstuk 
22589, nr. 323). 
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Monitor effectiviteit 


Om de effectiviteit van het maatregelenpakket te beoordelen richt ik samen met 


de leden van de Spoorgoederentafel een monitor in. In deze monitor kijk ik niet 


alleen naar de economische prestaties van het spoorgoederenvervoer (zoals groei 


in aantal treinen en vervoerd tonnage), maar ook naar de mate waarin het level 


playing field met de buurlanden verbetert en modal shift wordt gerealiseerd. Ook 


kijk ik naar de prestaties in het verminderen van de omgevingseffecten (zoals de 


ombouw naar stillere wagons, de uitvoering van pilots ten aanzien van 


gedifferentieerd rijden en van hybride locomotieven). Deze monitor moet ook de 


basis leggen voor de aangekondigde evaluatie van de subsidieregeling in 2021. 


 


Ambities pakket versus beschikbare capaciteit 


Tijdens het Algemeen Overleg spoor van 11 oktober 2018 hebben uw leden zorgen 


uitgesproken omtrent de geuite ambities in combinatie met de ambities in het 


reizigersvervoer. Kernvraag is: past het allemaal op het spoornetwerk? Voor het 


antwoord op deze vraag onderneem ik het volgende: 


 Ik monitor met de NMCA in hoeverre de autonome ontwikkeling past op de 


beschikbare capaciteit (met medeneming van het investeringsprogramma in 


het MIRT; Kamerstuk 31305, nr. 229). De ambitie van het maatregelenpakket 


strookt met de in de NMCA meegenomen groei van het goederenvervoer. Meer 


specifiek toetst ProRail nog in hoeverre deze groei zich verhoudt tot de 


benodigde capaciteit voor het Programma Hoogfrequent Spoor. 


 In het kader van Toekomstbeeld OV verken ik in hoeverre nieuwe trends in 


openbaar vervoer passen binnen de beschikbare capaciteit (Kamerstuk 23645, 


nr. 663). Conform mijn toezegging in het Algemeen Overleg neem ik 


goederenvervoer mee in de op te stellen Contourennota. 


 Ik onderzoek hoe bij de capaciteitsverdeling een verdere verbetering van de 


benutting van het spoor kan worden gerealiseerd (Kamerstuk 29984, nr. 790). 


Ik betrek dit ook bij de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan 


(Kamerstuk 25268, nr. 172). 


 


Effecten op de omgeving 


Conform mijn toezegging in het Algemeen Overleg spoorveiligheid van 28 juni 


2018 zend ik u bijgaand de nieuwe prognoses voor het vervoer van gevaarlijke 


stoffen. Deze prognoses, die ProRail in samenspraak met vertegenwoordigers van 


vervoerders en verladers heeft opgesteld, vormen de eerste stap naar een robuust 


Basisnet (Kamerstuk 30373, nr. 68). De volgende stap is om met deze prognoses 


de omvang van de risico’s te berekenen en met regionale en lokale overheden in 


gesprek te gaan over benodigde aanpassingen van de risicoplafonds in het 


Basisnet. 


 


Ook heb ik de Kamer toegezegd dit najaar een overzicht te sturen van acties en 


initiatieven die lopen om de productie en verwerking van gevaarlijke stoffen meer 


op één locatie samen te brengen, waardoor spoorvervoer van dergelijke stoffen 


minder nodig zal zijn. Daartoe is de als bijlage bij deze brief gevoegde Quick Scan 


uitgevoerd voor de chemische clusters van Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, 


Moerdijk en Delfzijl. In deze quick scan zijn enkele potentiële mogelijkheden 


geïdentificeerd om vervoersstromen te combineren, een modal shift of productie 


op locatie te realiseren. Om de praktische haalbaarheid te verkennen start ik een 


dialoog met de betrokken bedrijven. Ik merk daarbij op dat bij succesvolle 


toepassing dit op een beperkt aantal spoorwegtrajecten tot risicoreductie zal 


leiden.  
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In het kader van de afspraken rondom de robuustheid van de Brabantroute en de 


Bentheimroute is onder meer een versnelde aanleg van raildempers afgesproken 


om de geluidsoverlast te beperken (Kamerstuk 30373, nr. 63). Op de 


Bentheimroute is dit nagenoeg gerealiseerd. Op de Brabantroute wordt begin 2019 


gestart en verwacht men dit in de zomer van 2019 af te kunnen ronden.  


 


Gebruik Betuweroute 


ProRail rapporteert jaarlijks over het gebruik van het nationale spoornetwerk door 


het goederenvervoer in de publicatie ‘Ontwikkeling spoorgoederenverkeer’.2 Het 


gebruik van de Betuweroute wordt in deze rapportage steeds geanalyseerd. 


 


Tabel. Aantal goederentreinen per grensovergang met Duitsland 2017 – 2018. 


 


Grensovergang 2017 2018 


1e kwartaal 


2018 


2e kwartaal 


2018 


3e kwartaal 


Oldenzaal – Bad 


Bentheim 


  5.850   1.650   1.450   1.600 


Zevenaar – Emmerich 24.500   4.700   4.800   5.050 


Venlo – Kaldenkirchen 12.500   4.250   3.950   4.250 


Totaal 42.850 10.600 10.250 10.900 


Toelichting: som beide richtingen samen, afgerond op 50-tallen 


Bron: ProRail 


 


De tabel beschrijft de meest actuele stand van zaken van het goederenverkeer 


met Duitsland. Het totaal van de eerste drie kwartalen van 2018 komt op 74 


procent van het totaal voor 2017. Dit impliceert dat de totale verkeersomvang in 


2018 niet wezenlijk anders zal zijn dan in 2017. In mijn vorige rapportage heb ik u 


geschetst dat het totale goederenvervoer per spoor over het Nederlandse net in 


2017 was afgenomen ten opzichte van 2016 door fors minder kolenvervoer. De 


stabilisering duidt erop dat de daling in het kolenvervoer wordt gecompenseerd 


door groei van andere vervoersstromen op het spoor. De eerstvolgende 


jaarrapportage van ProRail (over 2018) kan hierover meer duidelijkheid geven. 


 


Ten opzichte van 2017 geeft de tabel een terugval aan in het gebruik van de 


Betuweroute: het aandeel van de grensovergang Zevenaar – Emmerich is over de 


eerste drie kwartalen van 2018 gedaald naar gemiddeld 46 procent (in 2017: 57 


procent). Het merendeel van deze daling hangt samen met het omleiden van 


goederentreinen door werkzaamheden. Deze treinen zijn met name omgeleid via 


de Brabantroute: het aandeel van de grensovergang Venlo – Kaldenkirchen is 


gestegen naar gemiddeld 39 procent (in 2017: 29 procent). 


 


Het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer beoogt onder meer dat vervoerders 


eerder kiezen voor het gebruik van de Betuweroute. Samen met ProRail wordt 


daartoe een prijsprikkel uitgewerkt door een extra korting op de 


gebruiksvergoeding. Dit vergemakkelijkt ook het gebruik van de Betuweroute voor 


het vervoer van gevaarlijke stoffen. 


 


  


                                                 
2  ProRail, Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland, 2017 vergeleken met 2016, 


februari 2018; bijlage bij Kamerstuk 22589, nr. 324. 
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Derde spoor Duitsland 


In mijn vorige voortgangsrapportage heb ik u een voorlopig beeld geschetst van 


de buitendienststellingen in 2019: iedere maand een enkelsporige 


buitendienststelling van de Betuweroute van één week met om de maand een 


dubbelsporige buitendienststelling in een weekend en een langdurige enkelsporige 


– en soms dubbelsporige – buitendienststelling van in totaal ruim 40 dagen in de 


maanden juli en augustus. Dit beeld is nog onveranderd. In 2020 is een 


vergelijkbaar patroon te verwachten. Overigens zal het Derde spoor op Nederlands 


grondgebied tussen Zevenaar-Oost en de Duitse grens binnenkort in gebruik 


genomen worden. 


 


De Duitse infrastructuurbeheerder DB Netz heeft inmiddels eerste indicaties 


gegeven voor de bouwplanning in 2021. Uit deze indicaties blijkt dat men in dat 


jaar de bouwwerkzaamheden wil intensiveren. Gedurende een groot deel van het 


jaar wil DB Netz het tracé enkelsporig (en van tijd tot tijd dubbelsporig) buiten 


dienst stellen. Uiteraard hangt dit mede af van de afgifte van bouwvergunningen. 


De intensivering is gunstig voor de uiteindelijke oplevering, maar heeft in 2021 


extra impact op de omleidingsroutes door Brabant / Limburg en Gelderland / 


Overijssel. Uit de contacten met onze Duitse partners blijkt vooralsnog dat in de 


jaren na 2021 de buitendienststellingen teruggaan naar het meer reguliere 


patroon zoals dat ook voor 2019 en 2020 zal gelden.  


 


In 2014 heeft de Stuurgroep Derde spoor Duitsland een groot aantal maatregelen 


getroffen om het omleiden van goederentreinen in goede banen te leiden met zo 


min mogelijk overlast voor de omgeving (bijlage bij Kamerstuk 22589, nr. 320). 


Daarbij is uitgegaan van het reguliere patroon in buitendienststellingen en het 


beginsel dat ook omgeleid treinverkeer moet passen binnen de normen voor 


geluid en externe veiligheid langs het spoor. Tot nu toe zijn deze maatregelen 


effectief gebleken. Nu de omvang van buitendienststellingen in 2021 hiervan 


substantieel zal afwijken, heb ik de Stuurgroep gevraagd om opnieuw naar de 


benoemde maatregelen te kijken en recente ontwikkelingen, zoals het doortrekken 


van de reizigersverbinding Düsseldorf – Emmerich – Arnhem, daarin mee te 


nemen. In de volgende rapportage kom ik hierop terug. 


 


Bij brief van 31 oktober 2018 heeft het Havenbedrijf Rotterdam Minister Scheuer 


van het Bondsministerie voor Verkeer en Digitale Infrastructuur opgeroepen de 


voortgang van de aanleg van het Derde spoor te bespoedigen. Zoals eerder in 


antwoord op vragen van uw Kamer aangegeven (Kamerstuk 22589, nr. 322) dring 


ook ik daar regelmatig bij onze Duitse partners op aan. Het is evenwel van groot 


belang dat bouwvergunningen kunnen rekenen op draagvlak, zodat de kans op 


juridische procedures die de aanleg verder kunnen ophouden, wordt 


geminimaliseerd. 


 


Monitoring effecten op zeehavens en industrie 


Bijgaand zend ik u de resultaten van het onderzoek dat ik naar aanleiding van het 


verzoek van het lid Middendorp heb laten uitvoeren naar de effecten van de 


vertraging in de bouw van het Derde spoor op de Nederlandse zeehavens en 


industrie. Uit de rapportage blijkt dat er tot en met 2017 geen indicaties zijn voor 


het verschuiven van internationale ladingsstromen naar zeehavens in de 


buurlanden. In onderstaande tabel is zichtbaar dat vooral door de 


compensatieregeling voor het Derde spoor de effecten op zeehavens zeer gering 


zijn. 
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Tabel. Effecten vertraging Derde spoor op zeehavens en industrie in 2017.  


 


Overslag NL 


havens in mln. 


ton 


Oost-West 


spoorvolume 


in mln. ton 


Berekend spoorvervoer 


potentieel havens 


zonder omleidingen in 


tonnen 


Spoorvolume 


wat beïnvloed 


wordt in 


havenkeuze 


Aandeel 


zonder 


compensatie-


regeling 


600,8 35,1 2037 0,006% 0,008% 


Bron: Panteia 


 


Ook het effect op de industrie is vrijwel nihil. Alhoewel de Betuweroute in 2018 


minder beschikbaar is geweest, laten de resultaten voor de eerste helft van 2018 


geen ander beeld zien. Dit onderstreept dat het maatregelenpakket van de 


Stuurgroep Derde spoor effectief is gebleken. Via deze Stuurgroep zal ik 


ontwikkelingen blijven volgen en bij een gewijzigd beeld hiervan melding maken in 


de voortgangsbrieven over de Betuweroute. 


 


Tracé Heerlen – Herzogenrath 


Het tracé Heerlen – Herzogenrath zal geschikt gemaakt worden voor 


goederenvervoer met elektrisch materieel (Kamerstuk 29984, nr. 674). Daarvoor 


zijn tussen Landgraaf en de Duitse grens twee maatregelen nodig: een voldoende 


zware elektrificatie om elektrische locomotieven te kunnen rijden en de 


vervanging van de treinbeveiliging (opheffen van het ‘ATB-NG eiland’), omdat er 


vrijwel geen elektrische locomotieven voor goederentreinen zijn die met ATB-NG 


zijn uitgerust. 


 


Recent is één van de twee maatregelen opgeleverd: de elektrificatie van het 


gedeelte tussen Landgraaf en Herzogenrath is operationeel. Binnen de concessie 


van de Provincie Limburg zal de vervoerder dan ook starten met het aanbieden 


van elektrisch spoorvervoer op het traject Maastricht – Heerlen – Herzogenrath – 


Aken, zodra in Duitsland de toelatingsprocedure van het nieuwe materieel met een 


positief resultaat is afgerond. 


 


Omtrent de tweede maatregel, de vervanging van de treinbeveiliging, werkt 


ProRail – zoals gemeld in mijn brief van 22 juni 2018 – de vervanging uit. Daarbij 


betrekt ProRail de sanering van twee niet-actief beveiligde overwegen. Voor de 


uitwerking inclusief een planning voor realisatie heeft ProRail naar verwachting 


negen maanden nodig. Het is mijn streven om de vervanging vóór de 


dienstregeling van 2021 afgerond te hebben, zodat dit tracé volwaardig kan 


bijdragen aan de in dat jaar grotere noodzaak om goederentreinen om te leiden. 


 


Kosten op de ‘laatste kilometer’ 


Tijdens het Algemeen Overleg spoor van 11 oktober jongstleden heb ik toegezegd 


om meer helderheid te geven over het belang van de kosten van de ‘laatste 


kilometer’ (‘last mile’). Op verzoek van het lid Ziengs (VVD) betrek ik daarbij 


tevens de kwaliteit van de infrastructuur op de havenspoorlijn in Rotterdam. 


 


De kosten van de ‘laatste kilometer’ worden gedomineerd door handelingen die op 


terminals en in havengebieden gedaan moeten worden. Het aantal handelingen 


varieert sterk met het type goederen en hangt af van de wijze waarop logistieke 


ketens zijn ingericht. De kosten voor de ‘laatste kilometer’ kunnen daardoor ver 


uiteenlopen. Daarbij gaat het om – soms complexe – coördinatie tussen betrokken 


partijen, zoals terminal, operator, vervoerder, douane en inspectie. Het gaat niet 


alleen om het overslaan van goederen van en naar spoorwagons, maar ook om 
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het rangeren van wagons en het samenstellen van treinen. Andere handelingen 


betreffen noodzakelijke (fytosanitaire en / of douane) inspecties, administratieve 


zaken (ladingpapieren) en controles aan te gebruiken treinmaterieel. Zo is in het 


transport van containers het aandeel van de ‘laatste kilometer’ per container bij 


een directe bediening van één terminal circa 4 procent en met een 


havenbedieningsronde langs meerdere terminals circa 24 procent. 


 


De relatieve betekenis van de kosten van de ‘laatste kilometer’ in de totale kosten 


van vervoer hangt sterk af van de afstand waarover vervoerd moet worden. Zo 


vormen de kosten van handelingen op de gemiddeld laatste 8 kilometer in het 


Rotterdamse havengebied 40 procent van de totale kosten voor vervoer tussen 


Rotterdam en Praag (1052 kilometer), 31 procent voor Katowice (1380 kilometer) 


en 57 procent voor Duisburg (240 kilometer).3  


Hoewel er geen eenduidig beeld is te geven van de exacte hoogte van de kosten 


van de ‘laatste kilometer’, is wel duidelijk dat op deze ‘laatste kilometers’ een 


flinke kostenverlaging te realiseren valt. Daarom worden binnen het 


Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer de kosten van de ‘laatste kilometer’ 


aangepakt in het cluster voor de verbetering van de havenlogistiek. 


 


Een andere factor die van invloed is op de kosten is de kwaliteit van de 


havenspoorlijnen. Deze vormen in het Rotterdamse havengebied een essentieel 


onderdeel om de havenlogistiek per spoor mogelijk te maken. Uit gegevens van 


ProRail is mij gebleken dat het aantal betekenisvolle storingen op de 


havenspoorlijn de laatste jaren is toegenomen van ruim 500 in 2015 naar 


ongeveer 600 nu. Deze storingen brengen voor vervoerders hoge additionele 


kosten met zich mee, omdat zij de inzet van materieel en personeel moeten 


herschikken. Bovendien moeten betrokken partijen hun processen in de logistiek 


aanpassen, wat ook kostenverhogend werkt. Deze storingen zorgen aldus voor 


een verslechtering van de marktpositie van spoorgoederenvervoer ten opzichte 


van andere modaliteiten en – breder – de internationale concurrentiepositie van 


de Rotterdamse haven. ProRail heeft in het beheerplan voor 2019 aangekondigd 


dat specifiek voor het havengebied Rotterdam tot en met 2021 de eerste 


knelpunten worden opgepakt. 


 


Goederenvervoer over de HSL 


Tijdens het Algemeen Overleg spoor van 11 oktober is gevraagd of het ministerie 


kan onderzoeken of spoorgoederenvervoer via de HSL-Zuid een (financiële) impuls 


zou kunnen betekenen voor het rendement van dit HSL-tracé. Zoals aangegeven 


in de schriftelijke antwoorden op dezelfde vragen, gesteld tijdens de eerste 


termijn van de begrotingsbehandeling van 7 november 2018 (Kamerstuk 


2018Z20501), is er volgens de huidige inzichten geen vraag vanuit de 


goederensector te verwachten om deze route te gebruiken, omdat verreweg de 


meeste goederentreinen richting Duitsland gaan.4 Maar ook in het geval er wel 


een marktvraag zou zijn, heeft goederenvervoer een negatief effect op de 


dienstregeling van personenvervoer op de HSL vanwege de lagere snelheid van 


goederentreinen. Bovendien kan goederenvervoer over de HSL vanwege een 


hogere belasting van de infrastructuur tot hogere kosten voor beheer, onderhoud 


en vervanging voor dit tracé leiden. Daarom verwacht ik dat 


                                                 
3  Bron: KNV/TNO model, juni 2013. 
4  Zie ook de hiervoor genoemde jaarrapportage van ProRail over de ontwikkeling van het 


spoorgoederenverkeer in Nederland. 
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spoorgoederenvervoer over de HSL eerder een verslechtering dan een verbetering 


van het rendement van het HSL-spoor zal opleveren. 


 


Internationale samenwerking 


Tijdens de Rail Freight Day van 6 december 2018 in Wenen heeft het Oostenrijkse 


voorzitterschap een politieke verklaring (zie bijlage) uitgegeven over de voortgang 


in de implementatie van de Rotterdam verklaring.5 Daarbij bouwt het 


voorzitterschap voort op de ministersverklaring ‘Starting a new era: clean, safe 


and affordable mobility for Europe’ van de informele Transportraad van 30 oktober 


2018 te Graz. De politieke verklaring stelt dat voortgang geboekt is, maar dat er 


nog een volle agenda over blijft om de positie van spoorgoederenvervoer verder te 


versterken. Dit ontleent het voorzitterschap aan de rapportage over de voortgang 


in de 10 prioriteiten die de sector, mede in overleg met de Europese Commissie, 


op basis van de Rotterdam verklaring aan de eigen verklaring had ontleend.6 


Concreet gaat het om het tot stand brengen van een Europees netwerk ter 


realisatie van de doelen van de Rotterdam verklaring, de voortgang in de 


digitaliseringsopgave bij het uitwisselen van informatie over vertragingen, het 


vaststellen van gezamenlijke prestatie-indicatoren en een betere internationale 


afstemming van werkzaamheden aan het spoor (mede op basis van gedelegeerd 


besluit EU 2017/2075). Ook wordt gewerkt aan het identificeren van 


omleidingsroutes naar aanleiding van de Ministersverklaring van Leipzig 


(Kamerstuk 21501-33, nr. 704). 


 


Begin 2019 verwacht ik Europese besluitvorming over het invoeren van stillere 


routes voor spoorgoederenvervoer (Kamerstuk 29984, nr. 764). Deze 


besluitvorming had ik eerder in oktober voorzien, maar er bleek nog nader overleg 


met enkele lidstaten nodig. Dit overleg is vrijwel afgerond. 


 


Spoorgoederencorridors 


De Uitvoerende Comités7 van de corridors Rhine Alpine en North Sea 


Mediterranean hebben recent aanpassingen van hun implementatieplannen 


vastgesteld.8 Daarbij betrekken de comités nauwgezet de uitvoering van de 


nationale ERTMS-implementatieplannen en stemmen af op welke delen van het 


netwerk versnelling van de uitrol van belang is. Zo is ook de actuele stand van 


zaken uit de voortgangsrapportage van het programma ERTMS meegenomen 


(Kamerstuk 33652, nr. 63). 


 


Met betrekking tot de spoorgoederencorridor North Sea Baltic is een traject 


gaande om Estland en Letland, die momenteel als waarnemer participeren, 


volwaardig te laten deelnemen in het Uitvoerend Comité van deze corridor. 


Daartoe is in december een ‘joint agreement’ ondertekend. Conform de 


instellingsverordening (913/2010/EC) zullen deze landen vanaf 2020 volwaardig 


                                                 
5  Ministeriële Verklaring ‘Rail Freight Corridors to boost international rail freight’, TEN-T 


dagen, Rotterdam 21 juni 2016. 
6  Sector Statement on boosting rail freight, Comprehensive Progress Report, Brussel 8 


oktober 2018 en Sector Statement ‘Boosting International Rail Freight’, Brussel 20 mei 


2016. Zie: www.cer.be. 
7  De Uitvoerende Comités zijn ingesteld op grond van Verordening 913/2010/EU en 


bestaan uit ministeriële vertegenwoordigers van de in de desbetreffende corridor 
participerende lidstaten. De Europese Commissie zal in 2019 de verordening evalueren 


en mogelijk voorstellen tot aanpassing doen. 
8  De implementatieplannen zijn gepubliceerd op de internet sites van de corridors: 


https://www.corridor-rhine-alpine.eu) respectievelijk https://www.rfc-northsea-med.eu. 



https://www.corridor-rhine-alpine.eu/

https://www.rfc-northsea-med.eu/
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lid zijn van deze corridor. Verder onderzoekt het Uitvoerend Comité de eventuele 


toevoeging aan de corridor van het havengebied Gent-Terneuzen. 


 


‘Issue log’ 


De Europese Commissie heeft het initiatief genomen om een zogenoemd ‘issue 


log’ op te zetten. Dit is een lijst van met prioriteit weg te nemen barrières voor het 


internationale spoorgoederenvervoer. Eén van de geïdentificeerde issues betreft 


het moderniseren van de remtabellen zoals die nu nog zijn vastgelegd in nationale 


regelgeving. Intentie is om te komen tot uniforme beremmingseisen die aan 


treinen gesteld worden voor een gehele corridor. De in Nederlandse regelgeving 


opgenomen remtabellen wijken af van de remtabellen in bijvoorbeeld de Duitse 


regelgeving. Een ander issue betreft de behoefte aan meer flexibiliteit bij het 


vereiste taalniveau voor machinisten op grensbaanvakken. 


 


‘Business to government’-samenwerking met Duitsland 


Met mijn Duitse ambtgenoot, de heer Ferlemann, heb ik in navolging van mijn 


eerdere contact met hem (zie mijn brief van 22 juni 2018) afgesproken om in het 


voorjaar van 2019 een ‘business to government’-bijeenkomst te organiseren over 


het spoorgoederenvervoer met een beperkt aantal vertegenwoordigers uit het 


bedrijfsleven. Beide landen hebben maatregelen ten behoeve van het bevorderen 


van spoorgoederenvervoer opgesteld en werken in de Uitvoerende Comités samen 


aan de ontwikkeling van spoorgoederencorridors. In deze bijeenkomst zal worden 


besproken op welke onderwerpen samenwerking verder versterkt kan worden.  


 


Gesprekken met onze buurlanden 


Recent hebben delegaties van het kabinet gesproken met partijen in de 


buurlanden.9 Op 19 november 2018 hebben de minister en ik met minister Wüst 


tijdens de eerste Nederlands-Noordrijn-Westfaalse regeringsontmoeting een 


verklaring ondertekend om de hechte samenwerking verder te intensiveren en de 


multimodale transportverbindingen, in het bijzonder tussen de zeehavens en de 


economische centra in het achterland, te versterken. Daarbij richten wij ons op 


duurzaam en slim transport en de reductie van emissies. Op 5 november 2018 


hebben de minister en ik tijdens de vierde Vlaams-Nederlandse Top met minister 


Weyts afspraken gemaakt op het gebied van mobiliteit en infrastructuur gericht op 


duurzaam vervoer en modal shift onder meer op de achterlandverbindingen van 


onze zeehavens. Op 10 december 2018 heb ik over dezelfde thematiek (inclusief 


voortgang Derde spoor) gesproken met Staatssecretaris Ferlemann van het 


Bondsministerie voor Verkeer en Digitale Infrastructuur. 


 


Zowel met Noordrijn-Westfalen als met Vlaanderen heb ik afgesproken dat 


Nederland zal participeren in een tri-nationale werkgroep onder leiding van 


Duitsland; een eerste verkennend gesprek met alle partijen heeft op 14 december 


2018 plaatsgevonden. Mijn inzet voor deze werkgroep is om samen met de 


partners te zoeken naar een ‘win-win-win’-situatie voor de drie landen door de 


grensoverschrijdende mobiliteit breder te bezien en niet alleen te kijken naar de 


“Rhein–Ruhr-Rail-Connection”(3RX). De in te stellen werkgroep is in vervolg op de 


begin 2018 op initiatief van Vlaanderen gepubliceerde ‘Feasibility study alternative 


Rhein–Ruhr-Rail-Connection’ (3RX), waaruit blijkt dat een dergelijke verbinding 


voor Nederland sec weinig toegevoegde waarde heeft. Ik heb dan ook aangegeven 


dat in de eerste plaats de kosten-batenverhouding moet verbeteren. Essentieel is 


                                                 
9  Zie de gezamenlijk uitgebrachte verklaringen welke door de Staatssecretaris van 


Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan uw Kamer zijn aangeboden (Kamerstuk 
32851, nr. 53). 







 


 


Ministerie van 


Infrastructuur en 


Waterstaat 


 
Ons kenmerk 


IENW/BSK-2018/268170 


Pagina 10 van 10  


 


dat ook Nederland baat heeft van de door onze buurlanden beoogde 


investeringen, hoe omgevingseffecten gemitigeerd kunnen worden en op welke 


wijze investeringen gefinancierd kunnen worden. Daarnaast is het van belang dat 


we ook kijken naar andere grensoverschrijdende verbindingen en hoe hierin tot  


een gezamenlijke meerwaarde te komen. Ik vertrouw erop dat de werkgroep 


hiermee in 2019 voortvarend aan de slag gaat.  


 


Polen 


Een markt die kan bijdragen aan de groei ambitie van het Maatregelenpakket 


Spoorgoederenvervoer is het vervoer van en naar Polen. In de afgelopen jaren 


stijgen de over het spoor vervoerde volumes. De minister heeft in oktober tijdens 


haar handelsmissie naar Polen met onder andere een delegatie 


spoorgoederenbedrijven aandacht besteed aan spoorgoederenvervoer. Er is een 


bezoek gebracht aan de vernieuwde terminal van een Nederlandse ondernemer in 


Wroclaw en is gesproken met Nederlandse en Poolse ondernemers. Tevens heeft 


de minister met haar Poolse collega gesproken over het verder bestendigen van 


de bilaterale relatie. 


 


Volksrepubliek China 


Bij deze brief is de studie gevoegd die ik heb laten uitvoeren naar 


spoorgoederenvervoer China-Nederland. Uit deze studie blijkt dat dit vervoer 


steeds belangrijker wordt, maar dat de volumes in verhouding tot maritiem 


vervoer nog bescheiden zijn. De groei is echter substantieel en de verwachting is 


dat dit in de toekomst zal doorzetten. De studie beveelt aan deze groei te 


ondersteunen. Daarmee kan ook deze deelmarkt van belang worden in het 


realiseren van de groei ambitie van het Maatregelenpakket 


Spoorgoederenvervoer. 


 


In 2019 zal vanuit het ministerie een (ambtelijke) missie naar China 


georganiseerd worden met Nederlandse belanghebbenden in het 


spoorgoederenvervoer. Belangrijkste doel van deze missie is om Nederlandse 


bedrijven te positioneren bij Chinese publieke en private partners. Het 


Nederlandse bedrijfsleven heeft dit ook expliciet als wens geuit. 


 


Tot slot 


In deze brief heb ik geschetst hoe op verschillende terreinen wordt gewerkt aan 


de versterking van de positie van het spoorgoederenvervoer om zo bij te dragen 


aan de kabinetsambities om meer goederenvervoer per spoor af te wikkelen en de 


uitstoot van schadelijke emissies te beperken. De komende tijd zal ik met de 


partijen aan de Spoorgoederentafel de voortgang in de acties bewaken en u 


hierover halfjaarlijks rapporteren. 


 


Hoogachtend, 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


S. van Veldhoven - Van der Meer 
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Basisnet Spoor 


  


Management Samenvatting 


In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de verwachtingen voor 2028 


van het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor en is een vervolg op een eerder door Ecorys 


en Arcadis opgestelde studie, opgeleverd begin 2016. De onderhavige studie is gelijk van opzet als 


de voorgaande. Gebruik wordt gemaakt van recentere cijfers omtrent de realisatie (te weten 


gegevens over 2017, aangeleverd door ProRail) en de recent opgestelde Basisprognoses 


Goederenvervoer (BPGV2018, opgesteld door Ecorys in opdracht van Rijkswaterstaat). 


Deskundige marktpartijen zijn bevraagd om de top-down gemodelleerde groei te toetsen op het 


waarschijnlijkheidsgehalte. Deze bottom-up inzichten zijn geconfronteerd met de top-down cijfers 


en op basis hiervan zijn de top-down afgeleide groeicijfers voor bepaalde HB-relaties bijgesteld om 


te komen tot de “Prognose VGS 2028”. 


 


In onderstaande tabel de resultaten van de studie, te weten de bottom-up prognose, waar alle in  


dit rapport opgenomen ontwikkelingen zijn meegenomen. 


 


Tabel  Prognose VGS 2028 (in ton vervoerd gewicht) 


 


 


Uit de tabel blijkt dat de bottom-up (BU) prognose beduidend hoger uitkomt dat de top-down (TD) 


analyse. Dit is met name het geval voor stofcategorie A, met name de LPG stromen. Onderstaande 


grafiek toont de verwachte hoeveelheden (uitgedrukt in het totaal aantal KWE1) van: 


 2014 (realisatie) en de Prognose VGS 2025 


 2017 (realisatie) en de Prognose VGS 2028  


 De verwachtingen voor 2020 volgens de marktprognoses uit 2003 en 2007 (ProRail) en 


die uit 2007, uitgevoerd door de Belangenvereniging Rail Goederenvervoerders (BRG) 


 


Figuur  VGS Prognoses in historisch perspectief (in # KWE)  


 
                                                         
1 KWE staat voor Ketel Wagen Equivalent, een eenheid die van belang is voor de risicoberekeningen. 


Stofcategorie
Tonnage 


2017
TD-Laag BU-Laag TD-Hoog BU-Hoog


Index 


TD Laag


Index 


BU Laag


Index 


TD Hoog


Index 


BU Hoog


A 1.192.200 1.340.373 1.893.710 1.527.002 2.277.439 112       159       128       191       


B2 289.020    299.879    339.865    365.179    438.506    104       118       126       152       


B3 4.200       5.269       -           5.966       -           125       -        142       -        


C3 1.377.790 1.610.892 1.779.755 1.783.092 2.060.978 117       129       129       150       


D3 280.380    285.805    463.125    342.275    474.482    102       165       122       169       


D4 127.610    147.546    168.649    168.561    205.109    116       132       132       161       


Totaal 3.271.200 3.689.763 4.645.103 4.192.075 5.456.515 113       142       128       167       
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Basisnet Spoor 


 


Hieruit blijkt duidelijk dat de prognosecijfers voor 2015-2020 uit 2007 van zowel ProRail (137.100) 


als BRG (de hoogste: 168.000) ver boven de realisatiecijfers van 2014 en 2017 liggen, terwijl de 


prognoses uit 2003 in lijn was met de realisatie. De realisatie van 2017 lag boven de ontwikkellijn 


uit de voorgaande prognose. De Prognose VGS 2028 ligt boven het niveau van de voorgaande 


prognose. 


 


Met de resultaten van dit onderzoek zijn door ProRail toedelingen van het in 2028 verwachte 


vervoersvolume aan het spoorwegwegnetwerk gemaakt, opgenomen in een aparte rapportage 


(Verwerking Prognose VGS 2028). 
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Basisnet Spoor 


  


1 Inleiding 


1.1 Doel van dit rapport: Inzicht in vervoer gevaarlijke stoffen 


In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de verwachtingen voor 2028 


van het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor. Het is een vervolg op een eerder door Ecorys 


en Arcadis opgestelde studie, opgeleverd begin 2016. De onderhavige studie is gelijk van opzet als 


de voorgaande. Gebruik wordt gemaakt van recentere cijfers omtrent de realisatie (te weten 


gegevens over 2017, aangeleverd door ProRail) en de recent opgestelde Basisprognoses 


Goederenvervoer (BPGV2018, opgesteld door Ecorys in opdracht van Rijkswaterstaat).  


 


Met de resultaten van dit onderzoek zijn door ProRail toedelingen van het in 2028 verwachte 


volume gevaarlijke stoffen aan het spoorwegnetwerk gemaakt, opgenomen in een aparte 


rapportage (Verwerking Prognose VGS 2028). Als voorbereiding voor het opstellen van deze 


rapportage is op 11 juni 2018 een workshop georganiseerd (door het ministerie van Infrastructuur 


en Waterstaat). In deze workshop zijn verschillende scenario’s voor de toedeling, de belangrijkste 


routes en de daarbij voorziene knelpunten besproken. Dit rapport is input voor een vervolg waarbij 


risicoberekeningen kunnen worden uitgevoerd, al dan niet leidend tot een aanpassing van de 


huidige basisnetplafonds. 


 


De resultaten zijn bruikbaar voor analyses omtrent de kenmerken van het Basisnet Spoor en ook in 


overige studies waarin de verwachtingen omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen een rol spelen. 


 


Het doel van dit rapport is derhalve om inzicht te geven in de omvang en verwachte ontwikkeling 


van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. 


 


In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de achtergrond en aanleiding van de studie en op de 


opbouw van het rapport. 


 


 


1.2 Achtergrond en aanleiding studie 


De achtergrond: ruimtelijke spreiding chemische industrie 


Economische ontwikkeling en transport zijn nauw aan elkaar verbonden. Om economische groei te 


kunnen bereiken is het onder meer van belang te kunnen beschikken over een efficiënt 


transportsysteem. De overheid tracht een dergelijk systeem te garanderen. Het vervoer (van 


goederen) kent naast de positieve link met de economie echter ook nadelen. Een van die nadelen 


betreft het risico voor de omgeving voor het geval het gevaarlijke stoffen betreft. Onder gevaarlijke 


stoffen worden vloeistoffen en gassen verstaan die kunnen branden of giftig zijn. Bij incidenten 


kunnen deze stoffen vrijkomen en/of ontbranden en in het ergste geval zelfs exploderen. Hoe groot 


het risico is hangt in hoge mate af van de omvang van het vervoer en de inrichting van de 


omgeving. Daarbij is het bijvoorbeeld van belang welke gebouwen er rondom de 


transportinfrastructuur aanwezig zijn en hoeveel mensen daar zijn. Om dit risico te kunnen 


beheersen heeft de overheid Basisnet ontwikkeld. Hierin is zowel geregeld waar en hoeveel 


transport van gevaarlijke stoffen gefaciliteerd wordt als welke ruimtelijke ontwikkeling rondom de 


infrastructuur mogelijk is. 


 


Het vervoeren van gevaarlijke stoffen vindt voor het merendeel via pijpleidingen plaats. Daar waar 


tussen vaste punten grote hoeveelheden gassen en vloeistoffen verplaatst dienen te worden, wordt 
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Basisnet Spoor 


allereerst de optie van het vervoer via pijpleidingen overwogen. Nederland heeft een groot netwerk 


van pijpleidingen van zowel gassen als vloeistoffen. Dit net is bovendien aangesloten op de ons 


omringende landen. Zo zijn er omvangrijke pijpleidingen voor het vervoer van aardolie en 


chemische producten tussen de Nederlandse havens en chemische clusters en belangrijke centra 


in vooral België en Duitsland. Voor de kleinere stromen en de eindproducten worden de overige 


modaliteiten (spoor, binnenvaart en wegvervoer) ingezet. Onderstaande kaart geeft de locatie van 


de genoemde chemische clusters weer, de belangrijkste punten in het transportnetwerk voor het 


vervoeren van gevaarlijke stoffen, en tevens de belangrijkste pijpleidingen. Binnen deze clusters 


spelen vooral de raffinaderijen (waar de ruwe aardolie verwerkt wordt tot een aantal belangrijke 


basisproducten voor de chemische industrie) en de krakers (waar deze basisproducten tot 


specifieke eindproducten verwerkt worden) een belangrijke rol. 


 


Figuur 1.1 Locatie belangrijkste industriële complexen en clusters in Nederland en de voor de 


Nederlandse industrie relevante buitenlandse complexen 


 
Bron: VNCI 


 


De belangrijkste clusters/regio’s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn: 


Rotterdam/Rijmond/Moerdijk(1), Chemelot (2) en Vlissingen/Terneuzen (3). Naast deze locaties is 


met name voor het vervoer anders dan via de pijpleiding een tweetal overige regio’s van belang, te 


weten Oost Nederland (5) en Groningen (4). Daar bevinden zich nog een aantal industrieën die 


vervoer van gevaarlijke stoffen veroorzaken.  


 


Concrete aanleiding: Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen 


Onderdeel van de Wet die voor het Basisnet is opgesteld, is dat het vervoer van gevaarlijke stoffen 


(continue) wordt gemonitord en dat (eens in de vijf jaar) prognoses worden opgesteld. Dit is erop 


gericht om de toepasbaarheid van het Basisnet te kunnen beoordelen en dus om de met het 


vervoer van gevaarlijke stoffen gepaard gaande risico’s ook op lange termijn te kunnen beheersen. 


Als gevolg van de aanbevelingen van een aantal in de tussentijd uitgevoerde studies (o.a. het 


Robuustheidsonderzoek, Berenschot/Antea) is de behoefte ontstaan om de prognoses voor het 


spoorvervoer met een hogere frequentie op te stellen (eens in de 2,5 jaar i.p.v. 5 jaar). 


 


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft derhalve nu reeds ProRail gevraagd om t.b.v. 


het Basisnet een nieuwe prognose op te stellen van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. 
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1.3 Deze studie 


Voorliggende studie analyseert het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in 2017 en stelt 


prognoses op tot 2028, met behulp van de vigerende prognoses die met Basgoed zijn opgesteld en 


met behulp van specifiek uitgevoerde interviews. Onderstaand schema geeft dit aan (in blauw 


kader de onderhavige studie): 


 


Schema  Aanpak Prognoses VGS 2028 


 


 


 


De uitvoering van de studie is, op basis van deze aanpak, in drie onderdelen gesplitst: 


 


1. De ‘top-down’ prognoses. Met behulp van het Basis Goederenvervoermodel (BasGoed) en de 


meest recente lange termijn economische verwachtingen van het Centraal Planbureau2  zijn 


een hoog en een laag scenario opgesteld (Zie Basisprognose Goederenvervoer 2018; 


Rijkswaterstaat 2018). Hierbij geldt 2017 als basisjaar. Deze prognoses vormen de basis die 


voorgelegd worden aan marktpartijen.  


2. De Prognose VGS 2028, met behulp van interviews. Deskundige marktpartijen zijn bevraagd 


om de top-down gemodelleerde groei te toetsen op het waarschijnlijkheidsgehalte. Deze 


bottom-up inzichten zijn geconfronteerd met de top-down cijfers en op basis hiervan zijn de top-


down afgeleide groeicijfers voor bepaalde HB-relaties bijgesteld om te komen tot de “Prognose 


VGS 2028. Een van de voorwaarden is dat de ontwikkeling additioneel is ten opzichte van de 


onder 1 opgestelde top-down prognoses. 


3. VGS in historisch perspectief. Realisatiecijfers en vorige prognoses worden gespiegeld aan 


het VGS in 2017 en de geprognosticeerde groeicijfers uit dit rapport. Op basis hiervan vindt een 


evaluatie plaats. 


 


1.4 Dit rapport 


Dit rapport is het eindrapport van de studie met daarin opgenomen de resultaten van de drie 


hierboven vermelde onderdelen. In hoofdstuk 2 worden de aanpak en resultaten van de top down 


analyse besproken, waarna in hoofdstuk 3 de resultaten van de interviews weergegeven worden. 


Hoofdstuk 4 beschrijft de Prognose VGS 2028 en vergelijkt deze prognose met de voorgaande 


prognoses en realisatiecijfers. 


                                                         
2 CPB/PBL (2015), Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario’s 


Basisjaar 2017 (ProRail)


Basgoed Hoog/Laag 
2028


Top-down prognose 
2028


Interviews


Prognose VGS 2028


Verwerking Prognose 
VGS 2028 (ProRail)


Risicoberekeningen
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2 Top-down prognose VGS 2028 


2.1 Realisatiegegevens en terminologie 


Voor het VGS-spoor zijn zes categorieën van gevaarlijke stoffen relevant voor risicoberekeningen 


voor het Basisnet Spoor. Deze stofcategorieën staan vermeld in Tabel 2.1. 


 


Tabel 2.1  Stofcategorieën en voorbeeldstoffen op grond van GEVI-nummers  


Stofcategorie GEVI-nummer Voorbeeldstof 


A Brandbare gassen 23, 263, 239 Propaan 


B2 Giftige gassen 26, 265, 268 (excl. Chloor) Ammoniak 


B3 Zeer giftige gassen 268 (enkel chloor UN 1017) Chloor 


C3 Zeer brandbare 


vloeistoffen 


33, 336 (excl. Acrylnitril), 338, 339, X323, 


X333, X338 


Hexaan 


D3 Giftige vloeistoffen 336 (enkel acrylnitril UN 1093) Acrylnitril 


D4 Zeer giftige vloeistoffen 66, 663, 668, 886, (X88, X886) Waterstoffluoride 


Bron: AVIV (1999) 


 


ProRail houdt het vervoer van deze gevaarlijke stoffen bij en heeft de realisatiegegevens 2017 


beschikbaar gesteld. De VGS-realisatiegegevens 2017 dienen als basisjaar voor de prognoses. De 


realisatiegegevens tonen per stroom de herkomst- en bestemmingslocatie. Daarnaast worden de 


vervoerde gevaarlijke stoffen omschreven en de daarbij horende stofcategorie genoemd, zowel de 


hierboven voor het Basisnet Spoor relevante categorisering als de categorisering die toegepast 


wordt bij de Basisnetten voor wegvervoer en binnenvaart (S3B, zie bijlage 2). Het bestand richt zich 


op de netto tonnages (dus exclusief gewicht locs en wagens, maar inclusief het gewicht van 


eventuele containers).  


 


Voor het basisjaar is voor 2017 gekozen omdat dat het meest recente jaar is waarvoor bovendien 


een voor deze studie geschikte HB-matrix beschikbaar is. Alhoewel wel jaarlijks meetgegevens 


beschikbaar zijn, is er niet voor elk jaar een HB-matrix. In onderstaande figuur staan een aantal 


meetgegevens (uitgedrukt in KWE’s3) op de grens Nederland- Duitsland en op de grens Nederland-


België. 


 


Figuur 2.1 Meetgegevens op de grens Nederland Duitsland en Nederland België 


 


                                                         
3 KWE staat voor Ketel Wagen Equivalent, een eenheid die van belang is voor de risicoberekeningen. 
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Elke keuze voor een specifiek basisjaar heeft zo zijn voor- en nadelen, qua niveau lijkt 2017 niet 


sterk afwijkend van de voorgaande jaren. Duidelijk is dat er een daling ten opzichte van 2016 heeft 


plaatsgevonden, en ook dat het niveau boven dat van 2014 (het basisjaar van de voorgaande 


studie) is. Een andere methode van het opstellen van de matrix zou kunnen zijn om een meerjarig 


voortschrijdend basisjaar op te stellen. Ook deze methode heeft voor- en nadelen en is niet per 


definitie “beter”. In het kader van dit onderzoek is daarom gekozen voor het meest recente jaar 


waarvoor de relevante informatie beschikbaar is. 


 


 


2.2 Prognoses opstellen 


Basis Goederenvervoermodel 


De realisatiegegevens 2017 dienen als basisjaar voor de prognoses tot 2028. De prognoses zijn 


opgesteld met het Basis Goederenvervoermodel (BasGoed). BasGoed is het 


goederenprognosemodel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het prognosticeert 


toekomstige goederenstromen voor 77 COROP-gebieden4 per NSTR-hoofdstuk5 en voor elke 


modaliteit. Het gebruik van BasGoed voor de spoor prognoses vergemakkelijkt de vergelijking met 


de VGS-prognoses voor het wegvervoer en de binnenvaart.  


 


Deze studie maakt gebruik van BasGoed en de meest recente WLO-scenario’s. Deze WLO-


scenario’s omvatten één scenario met een lage en één met een hoge groeiverwachting.  


 


De resultaten voor het scenario Hoog en Laag zijn gebaseerd op verschillende aannames omtrent 


demografie, macro-economie, mobiliteit, en regionale ontwikkelingen, zoals hieronder aangegeven. 


Uitgangspunt is dat de scenario’s beleidsvrij zijn, in de zin dat geplande investeringen (bijvoorbeeld 


in infrastructuur) meegenomen worden, maar verdere beleidsvoornemens niet. Vooral op het 


gebied van Klimaat en Energie is er een brede marge. 


 


Figuur 2.2 Belangrijkste modules in opstellen lange termijn verwachtingen WLO 


 


In onderstaand schema een overzicht van de basisaannames van de referentie-scenario’s. 


 


                                                         
4  Coördinatie Commissie Regionaal OnderzoeksProgramma 
5  Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, Revisée 
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Tabel 2.2  Belangrijkste basisaannames referentiescenario’s 


 
Bron: PBL/CPB 


 


Het gebruik van BasGoed heeft een aantal consequenties voor de verdere analyse. Ten eerste zijn 


de realisatiegegevens van ProRail en de BasGoed prognoses niet compatibel omdat er andere 


geografische indelingen zijn gebruikt. De realisatiegegevens 2017 geven HB-informatie over het 


station en gemeente in Nederland en NUTS-26 regio in het buitenland. De BasGoed prognoses 


gebruiken 40 Nederlandse (COROP) en 37 buitenlandse gebieden. Om de groeicijfers toe te 


kunnen passen op de realisatiecijfers zijn de BasGoed gebieden daarom geaggregeerd op NUTS-2 


niveau. Voor Nederland is dat op provincieniveau. Daarnaast zijn er zeven buitenlandse regio’s 


gedefinieerd, te weten: Zuid-Duitsland, Oost-Duitsland, Noord-Duitsland, West-Duitsland, België, 


Frankrijk, en Overig Europa. Aan elke regio zijn een aantal NUTS-2 gebieden toegewezen en de 


geaggregeerde groeicijfers (gemiddelde groeicijfers per jaar uit BasGoed) zijn vervolgens 


toegepast op de geaggregeerde realisatiecijfers van deze zeven regio’s. 


 


Een tweede aandachtspunt is dat BasGoed prognoses opstelt per NSTR-hoofdstuk. Om de 


BasGoed groeicijfers te kunnen toepassen op de stofcategorieën is daarom voor elke 


geobserveerde stof gekeken onder welk NSTR-hoofdstuk hij valt. Op hoofdlijnen kunnen de 


koppelingen gemaakt worden zoals vermeld in Tabel 2.3. 


 


 


Tabel 2.3  Koppeling stofcategorie en NSTR-hoofdstukken 


Stofcategorie Omschrijving NSTR Omschrijving 


A Brandbare gassen 3 Aardoliën en aardolieproducten 


B2 Giftige gassen 7 Meststoffen 


B3 Zeer giftig gas 8 Chemische producten 


C3 Zeer brandbare vloeistoffen 8 Chemische producten 


D3 Giftige vloeistoffen 8 Chemische producten 


D4 Zeer giftige vloeistoffen 8 Chemische producten 


 


 


                                                         
6 De NUTS indeling is een internationale standaard indeling van regio’s op verschillende schaalniveaus. In Nederland is de 


NUTS-2 indeling gelijk aan het provinciale niveau. 
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2.3 Resultaten top-down analyse 


Tabel 2.4 toont het gerealiseerde vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in 2017 per 


stofcategorie. De cijfers tonen dat stofcategorieën A en C3 de grootste aandeel hebben in het VGS 


over het spoor. Stofcategorie B3 is het kleinste in omvang.  


 


Tabel 2.4  VGS spoor 2017 per stofcategorie (in tonnen) 


Stofcategorie Omschrijving 2017 


A Brandbare gassen  1.192.200  


B2 Giftige gassen  289.020  


B3 Zeer giftig gas  4.200  


C3 Zeer brandbare vloeistoffen  1.377.790  


D3 Giftige vloeistoffen  280.380  


D4 Zeer giftige vloeistoffen  127.610  


Totaal   3.271.200  


 


De realisatiecijfers 2017 dienen als uitgangspunt voor de ‘top-down’ prognoses. Per HB-relatie en 


NSTR-groep is een groeicijfer berekend voor een laag en hoog scenario.  


 


In onderstaande grafieken is het herkomst/bestemmingspatroon weergegeven, per stofcategorie. 


 


Figuur 2.3 Realisaties 2017: herkomsten per stofcategorie 


 


 


Figuur 2.4 Realisaties 2017: bestemmingen per stofcategorie 
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De figuren laten een duidelijk patroon zien. Zuid Holland (waaronder Rotterdam), Limburg 


(Chemelot) en Zeeland (waaronder Vlissingen) zijn de voornaamste herkomsten en het vervoer 


gaat met name naar Duitsland. Overige belangrijke bestemmingen zijn de aanvoer naar Zuid 


Holland (Rotterdam), Limburg (Chemelot) en, in mindere mate, België.  


 


Door de realisatiecijfers van 2017 op te hogen met de groeicijfers is de bij deze scenario’s te 


verwachten omvang van het VGS spoor in 2028 berekend. De verschillen in groei in de Basgoed 


prognoses ontstaan door verschillen in economische ontwikkeling per sector en per regio. Een 


aantal groeicijfers zijn nog eens goed bekeken. Gekeken is naar uitschieters in de groeicijfers, 


maar ook naar de groeicijfers bij de dikste stromen. Bij geen van de stromen is besloten een 


aanpassing te doen. 


 


Tabel 2.5 geeft de uitkomsten van de top-down analyse weer per stofcategorie. 


 


Tabel 2.5  ‘Top-down’ prognoses VGS spoor in twee scenario’s (in tonnen en index 2017 = 100) 


Stofcategorie Omschrijving 2017  2028 


Laag  


Index 2028 


Hoog 


Index 


A Brandbare gassen 1.192.200  1.340.373   112  1.527.002   128  


B2 Giftige gassen 289.020   299.879    104    365.179  126  


B3 Zeer giftig gas  4.200   5.269   125   5.966   142  


C3 Zeer brandbare vloeistoffen 1.377.790  1.610.892   117  1.783.092   129  


D3 Giftige vloeistoffen  280.380   285.805   102   342.275   122  


D4 Zeer giftige vloeistoffen  127.610   147.546   116   168.561   132  


Totaal  3.271.200 3.689.763  113  4.192.075  128  


 


De top-down prognose leidt tot een groei van 13% in het lage scenario, tot 3,7 miljoen toen en van 


28% in het hoge scenario, tot 4,2 miljoen ton. De groeiverwachtingen verschillen per stofcategorie, 


met name vanwege de verschillende verwachtingen voor sectoren en regio’s in de lange 


termijnscenario’s. 
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3 Resultaten interviews 


 


3.1 Inleiding 


In dit hoofdstuk wordt de aanpak en de resultaten van de bottom-up prognoses gepresenteerd. 


Uitgangspunt voor deze analyse waren de top-down prognoses die aan diverse marktpartijen zijn 


voorgelegd. In de nu komende paragraaf wordt uiteengezet wat er uit de gesprekken met 


marktpartijen is gekomen, daarna worden de resultaten gepresenteerd. 


 


 


3.2 Resultaten gesprekken marktpartijen 


Ten behoeve van het onderzoek is met een groot aantal partijen gesproken en zijn ontwikkelingen 


geïdentificeerd die een eventuele aanpassing van de top-down analyse zouden betekenen. In de 


bijlage is een lijst met organisaties opgenomen waarmee direct contact is geweest. 


 


In tabel 3.1 is de weerslag van de gesprekken weergegeven, waarbij de aangegeven ontwikkeling 


allen volgens een vaststaand stramien zijn beoordeeld. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een 


groot aantal in de gesprekken genoemde ontwikkelingen samengenomen zijn, zoals ook zal blijken 


uit de meer gedetailleerde beschrijving onder de tabel. De beoordelingscriteria zijn: 


 


 Autonoom: de ontwikkeling dient additioneel te zijn ten opzichte van de top-down 


prognose; 


 Significant: het moet gaan om een substantieel vervoervolume (niet elke kleine stroom); 


 Zekerheid: de ontwikkeling moet gebaseerd zijn op reeds gedane investeringen of 


plannen met commitment. 


 Lange termijn: de ontwikkeling dient van structurele aard te zijn; 


 Kwantificeerbaar: de ontwikkeling dient uitgedrukt te kunnen worden absolute termen of 


duidelijke veranderingen in groeipercentages. 


 


Verder is per stroom gekeken welke van de ontwikkelingen “dominant” is, zodat er geen 


dubbeltellingen in de ontwikkelingen ontstaan. 


 


In de tabel betekent een vinkje een positief oordeel, een nul betekent dat het criterium niet volledig 


kan worden onderschreven, maar dat het nog geen “knockout” is. Een minnetje of meer dan één 


nul betekent wel een “knockout”, waarmee de desbetreffende ontwikkeling niet tot een aanpassing 


van de prognose heeft geleid. 
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Tabel 3.1  Beoordelingstabel ontwikkelingen prognoses 2028 


Nr Omschrijving 


A
u
to


n
o
o
m


 


S
ig


n
if
ic


a
n
t 


Z
e
k
e
rh


e
id


 


L
a
n
g
e
 t


e
rm


ijn
 


K
w


a
n
ti
fi
c
e
e
rb


a
a
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1 Chloortransport √ 0 √ √ √ 


2 Hogere groei containertransport √ √ √ √ 0 


3 Ontwikkeling LPG Vlissingen √ √ √ √ √ 


4 Nieuwe terminal Vlissingen √ √ 0 √ √ 


5 LPG ontwikkeling Antwerpen √ √ √ √ √ 


6 Ontwikkeling Chemelot √ √ √ √ √ 


7 Ontwikkeling Amsterdam Ethanol √ √ √ √ √ 


8 Modal shift Amsterdam  √ √ - √ √ 


9 Stromen naar Oost Europa √ √ √ √ 0 


10 Nieuwe krakercapaciteit 0 √ 0 √ 0 


 


 


Omschrijving per ontwikkeling 


 


Chloortransport (1) 


De afspraken die gemaakt zijn in een convenant tussen de overheid (ministerie IenW) en 


AkzoNobel maken het onwaarschijnlijk dat er in 2028 nog chloortransporten plaats vinden. Tot 


2021 kunnen er nog wel incidentele transporten plaatsvinden, tussen Rotterdam en Duitsland. 


Vandaar dat de stroom chloor in de uiteindelijk prognose op nul gesteld is. 


 


Hogere groei containertransport (2) 


Vanuit diverse partijen, met name de havens, de terminals en de vervoerders is aangegeven dat de 


containergroei zoals voorspeld in de top-down prognoses te laag is. Gezien deze breed gedragen 


verwachting is een hogere groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen in containers aangenomen. 


Er is voor gekozen om de groeicijfers in het lage scenario met 1,2 te vermenigvuldigen en in het 


hoge scenario met 1,3. 


 


Ontwikkeling LPG Vlissingen (3) 


De bestaande terminal in Vlissingen zal nog groeien in capaciteit en bovendien is de verwachting 


dat überhaupt de stromen van LPG nog sterk zullen groeien. De achterliggende reden is dat er een 


verschuiving van de feedstock van (de grondstoffen voor) krakers meer richting LPG gaat (minder 


nafta). Dit is zonder twijfel een van de meest ingrijpende ontwikkelingen die in de bottom-up 


prognose meegenomen wordt. De markt is ook in beweging omdat handelaren verschillende 


contracten kunnen afsluiten. Zo werden de krakers op Chemelot in 2017 bediend vanuit Antwerpen, 


maar vanaf 2018 vanuit Vlissingen. De mogelijke groei voor LPG is 58% in Laag en 89% in Hoog.  
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Nieuwe LPG terminal Vlissingen (4) 


Er zijn ver gevorderde plannen voor een andere terminal in Vlissingen. Deze zal naar verwachting 


een omvang van 2500 extra KWE voor het spoor betekenen. Deze groei is meegenomen in het bij 


de voorgaande ontwikkeling genoemde percentage voor het Hoge scenario. 


 


Ontwikkeling LPG Antwerpen (5) 


Recent is er een aanzienlijke capaciteitsverruiming geweest van de terminal in Antwerpen, tot wel 


het zesvoudige van de eerdere capaciteit. Het merendeel van deze capaciteit zal voor de “lokale” 


markt zijn. Besloten is om Antwerpen dezelfde groei te geven als Vlissingen, waarbij in het Hoge 


scenario de bestemmingen veranderd zijn van Chemelot naar Duitsland (via Nederland).  


 


Ontwikkeling Chemelot (6) 


Chemelot is een belangrijke locatie voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. Recent is er 


voor Chemelot een studie uitgevoerd waarbij er voor alle bedrijven op Chemelot een verwachting 


voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor is opgenomen (hoofdrichtingen opgenomen in de 


Publieksversie van dit rapport). Ook Chemelot geeft aan dat met name de verandering van de 


feedstock naar LPG de belangrijkste verandering is ten opzichte van eerdere prognoses. De 


verwachtingen van Chemelot zijn opgenomen in de Prognose VGS 20287. De studie van Chemelot 


heeft 2025 als zichtjaar. In overleg met Chemelot is aangenomen dat dit beeld toegepast wordt op 


2028. Onderstaande tabel geeft de groeicijfers voor de verschillende stofcategorieën. 


 


Tabel 3.2  Groei van het vervoer van en naar Chemelot  
LAAG HOOG 


A 1,60 1,68 


B2 1,46 2,05 


C3 1,17 1,75 


D3 1,77 1,77 


Bron: Niet-publieke versie rapportage Chemelot/interview 


 


Ontwikkeling Amsterdam Ethanol (7) 


De terminal voor Ethanol in Amsterdam zal nog verder uitbreiden hetgeen een hogere 


groeiverwachting met zich meebrengt. De groei is de afgelopen jaren al aanzienlijk geweest en in 


overleg met de terminal is een additionele groei tot aan 2028 verondersteld van 30%. 


 


Modal Shift Amsterdam (8) 


Naast de bovengenoemde terminal is er nog een andere terminal die aangegeven heeft om over 


het spoor te willen gaan vervoeren. Alhoewel dit een serieuze stroom zou kunnen zijn in omvang is 


de hardheid van de plannen, nu nog, onvoldoende om deze stromen mee te nemen. Zo heeft het 


bedrijf nog geen spooraansluiting. In overleg met ook de Haven van Amsterdam is besloten om 


deze stroom nu niet mee te nemen. Met de aanbeveling om de ontwikkelingen bij dit bedrijf goed in 


de gaten te houden. 


 


Stromen van en naar Centraal en Oost-Europa (9) 


Veel partijen, vooral de havens en de vervoerders, hebben aangegeven dat vooral de stromen van 


en naar Centraal en Oost-Europa (met name Polen en Tsjechië) veel sterker zullen groeien dan uit 


de top-down analyse bleek. Dit was ook bij de vorige prognose het geval. Besloten is om deze 


                                                         
7  Voor het vervoer van en naar Chemelot moet vermeld worden dat vanwege deze verwachte groei een MKBA wordt 


uitgevoerd voor een modal-shift van het gasvervoer tussen Chemelot en Vlissingen (zie brief aan de Tweede Kamer over 


Basisnet van juni 2018). Met een eventuele modal-shift van deze vervoersstroom is hier nog geen rekening gehouden, net 


als met een specifieke maar op dit moment nog niet in te schatten eventuele uitbreiding van de capaciteit op Chemelot.  
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stromen op een soortgelijke wijze te behandelen. In het lage scenario worden deze stromen met 2 


vermenigvuldigd, in het hoge scenario met 3. 


 


Nieuwe krakercapaciteit (10) 


Vanuit verschillende kanten wordt aangegeven dat er nieuwe krakercapaciteit gepland wordt, in de 


regio Antwerpen/Rotterdam/Vlissingen. Niet duidelijk is echter hoe hard deze plannen zullen blijken 


te zijn, hoe groot de capaciteit is, welke feedstock gebruikt zal worden en waar de feedstock 


vandaan gaat komen. Alhoewel deze ontwikkeling een structureel effect zal hebben, is het lastig 


om te kwantificeren. Vanwege de onzekerheden is afgezien van het meenemen van deze 


ontwikkeling in de bottom-up prognose. Met de aanbeveling om deze ontwikkelingen goed in de 


gaten te houden. 
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4 Prognose VGS 2028 


4.1 Resultaten: Prognose VGS 2028 


In onderstaande tabel zijn de resultaten van de bottom-up prognose, waar alle in de vorige 


hoofdstuk opgenomen ontwikkelingen zijn meegenomen. 


 


Tabel 4.1  Prognose VGS 2028 (in ton vervoerd gewicht) 


 


 


Uit de tabel blijkt dat de bottom-up (BU) prognose beduidend hoger uitkomt dat de top-down (TD) 


analyse. Dit is met name het geval voor stofcategorie A, met name de LPG stromen. In bijlage 2 is 


een tabel opgenomen met de resultaten, maar dan voor dezelfde categorie indeling als gebruikt bij 


de weg en binnenvaart prognoses. 


 


Onderstaande grafieken laten het herkomst/bestemmingspatroon zien van de prognoses (per 


stofcategorie) 


 


Figuur 4.1 Prognose VGS 2028: herkomsten per stofcategorie 


 


 


Stofcategorie
Tonnage 


2017
TD-Laag BU-Laag TD-Hoog BU-Hoog


Index 


TD Laag


Index 


BU Laag


Index 


TD Hoog


Index 


BU Hoog


A 1.192.200 1.340.373 1.893.710 1.527.002 2.277.439 112       159       128       191       


B2 289.020    299.879    339.865    365.179    438.506    104       118       126       152       


B3 4.200       5.269       -           5.966       -           125       -        142       -        


C3 1.377.790 1.610.892 1.779.755 1.783.092 2.060.978 117       129       129       150       


D3 280.380    285.805    463.125    342.275    474.482    102       165       122       169       


D4 127.610    147.546    168.649    168.561    205.109    116       132       132       161       


Totaal 3.271.200 3.689.763 4.645.103 4.192.075 5.456.515 113       142       128       167       
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Figuur 4.2 Prognose VGS 2028: bestemmingen per stofcategorie 


 


 


 


4.2 Vergelijking met voorgaande prognoses 


Deze paragraaf legt de verschillende voorgaande prognoses naast elkaar en geeft duiding bij de 


gerealiseerde en verwachte VGS-markt voor het spoorvervoer8. Onderstaande grafiek toont de 


verwachte hoeveelheden (uitgedrukt in het totaal aantal KWE) van: 


 2014 (realisatie) en de Prognose VGS 2025 


 2017 (realisatie) en de Prognose VGS 2028  


 De verwachtingen voor 2020 volgens de marktprognoses uit 2003 en 2007 (ProRail) en 


die uit 2007, uitgevoerd door de Belangenvereniging Rail Goederenvervoerders (BRG) 


 


Figuur 4.3 VGS Prognoses in historisch perspectief (in # KWE)  


 


 


Hieruit blijkt duidelijk dat de prognosecijfers voor 2015-2020 uit 2007 van zowel ProRail (137.100) 


als BRG (de hoogste: 168.000) ver boven de realisatiecijfers van 2014 en 2017 liggen, terwijl de 


prognoses uit 2003 in lijn was met de realisatie. De realisatie van 2017 lag boven de ontwikkellijn 


uit de voorgaande prognose. De Prognose VGS 2028 ligt boven het niveau van de voorgaande 


prognose. 


                                                         
8 In bijlage 3 is een uitgebreidere beschouwing met name over de ontwikkelingen in het verleden opgenomen, tekst afkomstig 


uit het rapport uit 2016. 
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De volgende figuur visualiseert daarnaast de verdeling tussen de stoffen. Hieruit blijkt dat de 


prognoses uit 2007 voor elke stofcategorie een veel grotere groei optekenen. In vergelijking met de 


prognose uit 2003 valt op dat er een lagere groei werd verwacht voor stofcategorieën A en C3, 


terwijl een sterkere groei voor stofcategorieën B2 en D4 was verwacht. Wel ligt de prognose uit 


2003 veel duidelijker in lijn met de resultaten van deze studie in vergelijking met de prognoses uit 


2007. 


 


Figuur 4.4 Gerealiseerd en verwacht VGS spoor per stofcategorie (in # KWE) 


 


 


Vanwege de sterke variaties tussen de prognoses en om de hardheid van deze prognoses te 


verbeteren, is het van belang om de oorzaken van de verschillen te onderzoeken. Een eerste 


opmerking die gemaakt dient te worden is dat de prognoses uit 2003 en 2007 maar één 


groeiscenario presenteerden. Voor de prognoses uit 2007 werd dan ook beargumenteerd dat deze 


aan de bovenkant liggen van de mogelijke toekomsten9. Dit werd geacht passend te zijn vanwege 


het beleidsdoel van de prognoses: het in kaart brengen van veiligheidsrisico’s.  
  


                                                         
9  Second opinion ProRail studie ‘Marktverwachting vervoer gevaarlijke stoffen per spoor’  


0


10.000


20.000


30.000


40.000


50.000


60.000


70.000


80.000


A B2 B3 C3 D3 D4


2014 2017 ProRail (2003) ProRail (2007) BRG (2007) 2025 hoog 2028 laag 2028 hoog







 


22 


 


  


 


Bijlage 1 Organisaties interviews 
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Bijlage 2 Prognose VGS 2028 in S3B 
classificatie  


 


 


 


  


Stofcategorie


Tonnage 


2017
TD-Laag BU-Laag TD-Hoog BU-Hoog


Index 


TD Laag


Index 


BU Laag


Index 


TD Hoog


Index 


BU Hoog


0 1.270       1.483       1.770       1.730       2.233       117       139       136       176       


GF* 510          560          726          589          799          110       142       115       157       


GF*/GT* 10            12            15            13            17            121       145       132       172       


GF0 210          327          393          292          380          156       187       139       181       


GF0/GT0 100          113          135          129          168          113       135       129       168       


GF1/GT2 70            79            95            91            118          113       135       129       168       


GF1/GT3 91.420      99.537      129.835    115.132    154.162    109       142       126       169       


GF2 438.580    520.126    713.210    577.757    792.991    119       163       132       181       


GF2/GT3 13.440      15.000      19.288      17.546      23.594      112       144       131       176       


GF2/GT4 770          874          1.066       1.008       1.315       114       138       131       171       


GF3 647.090    703.744    1.028.948 814.444    1.303.895 109       159       126       202       


GT* 30            34            41            39            50            113       135       129       168       


GT0 50            58            69            66            85            115       139       131       171       


GT3 287.350    297.989    337.746    363.014    435.876    104       118       126       152       


GT4 1.480       1.674       2.008       1.919       2.494       113       136       130       169       


GT5 4.310       5.393       -           6.108       -           125       -        142       -        


LF*/LT* 7.750       9.723       9.723       11.009      11.009      125       125       142       142       


LF1/LT* 960          1.084       1.300       1.241       1.614       113       135       129       168       


LF1/LT1 8.790       10.141      12.170      11.834      15.384      115       138       135       175       


LF2 1.342.520 1.570.785 1.733.793 1.736.607 2.004.102 117       129       129       149       


LF2/LT* 2.350       2.826       3.290       2.965       3.833       120       140       126       163       


LF2/LT1 305.480    314.227    494.724    375.522    513.311    103       162       123       168       


LF2/LT2 8.370       9.481       11.821      10.988      15.143      113       141       131       181       


LF2/LT3 3.230       3.539       3.569       4.292       4.344       110       110       133       134       


LT* 38.250      43.228      50.937      49.964      63.415      113       133       131       166       


LT2 31.240      35.270      42.324      40.402      52.540      113       135       129       168       


LT3 23.750      29.112      30.094      32.089      33.771      123       127       135       142       


LTW 220          250          300          288          374          114       136       131       170       


STW 11.600      13.095      15.714      14.998      19.497      113       135       129       168       


Totaal 3.271.200 3.689.763 4.645.103 4.192.075 5.456.515 113       142       128       167       
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Bijlage 3 Cijfers in historisch perspectief 


NB: Deze bijlage is overgenomen uit de rapportage van de prognoses voor het vervoer van 


gevaarlijke stoffen voor het jaar 2025, met als basisjaar 2014 (opgesteld in 2016). De 


informatie is deels overlappend met de hoofdtekst van dit rapport, vanwege de vergelijking 


met voorgaande prognoses.  


 


 


Rapport Prognoses Vervoer Gevaarlijke Stoffen 2025 


Realisatiecijfers in historisch perspectief 


 


Voor de prognose is uitgegaan van de realisatie-cijfers voor 2014. Een dergelijk uitgangspunt (HB-


matrix) kan pas sinds kort op deze wijze gebruikt worden. Wel is er informatie op baanvakniveau 


waarvoor voor een langere periode terug gekeken kan worden. Wanneer nader ingezoomd wordt 


op specifieke baanvakken sinds 1998, wordt geconcludeerd dat de identiteit en omvang van het 


vervoer van gevaarlijke stoffen duidelijk vatbaar is voor veranderingen, leidend tot (zeer) 


aanzienlijke toenames of afnames op de deeltrajecten die men beschouwt. Niet elke sprong kan als 


trend worden gezien. Soms is een sprong immers een onregelmatigheid (bijvoorbeeld vanwege 


registratie), een eenmalige uitschieter of een bevestiging van een grillige vervoersstroom. We 


zoeken vooral naar verklaringen die aantoonbaar met een duidelijke reden zijn te rechtvaardigen. 


Hieronder zijn de oorzaken met de grootste impact opgenomen. 


 


 Opening Betuweroute 


 De aanleg en ingebruikname Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2 


 Sluiting of opening van fabriek, mijnbouwbron of terminal 


 Het afsluiten of openen van routes 


 Convenant chloor en het Chloorregime 


 Convenant ammoniak 


 Milieuvergunningen voor emplacementen 


 


Overige oorzaken kunnen samenhangen met logistieke keuzes, politieke ontwikkelingen, 


aangepaste regelgeving, klant-leverancier relaties en/of de afspraken in milieuvergunningen. Het is 


van belang om deze trends van veelvuldige verschuivingen te onderkennen, wil men een 


verantwoorde kijk in de toekomst doen en daarbij de kracht van bepaalde invloedsfactoren op 


waarde schatten. Deze constateringen zijn belangrijk bij de discussie van de historische prognoses 


in relatie tot de realisatiecijfers. 


 


De belangrijkste conclusie is dat het niveau van het vervoer van gevaarlijke stoffen in 2014 niet 


extreem naar boven of naar beneden afwijkt in vergelijking met de voorgaande jaren. De keuze 


voor 2014 als basisjaar is dus valide. Dit neemt niet weg dat ook geconcludeerd is dat er voor de 


specifieke stoffen grotere fluctuaties zijn dan voor het totaal. Hoe kleiner de stroom in omvang, hoe 


groter de invloed van deze fluctuatie. Het maken van prognoses in bandbreedtes komt grotendeels 


tegemoet aan deze situatie. 


 


Deze bijlage legt de verschillende prognoses naast elkaar en geeft duiding bij de gerealiseerde en 


verwachte VGS-markt voor het spoorvervoer. Onderstaande tabel toont de verwachte 


hoeveelheden conform dit rapport naast de verwachtingen voor 2020 volgens de marktprognoses 


van 2003 en 2007 door ProRail en Belangenvereniging Rail Goederenvervoerders (BRG). 
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Tabel  Huidige en voorgaande prognoses VGS spoor 


Stof-


categorie 


ProRail 


marktprognose 


(2003) 


2010-2020 


Prorail markt-


prognose10  


(2007) 


2015-2020 


BRG 


marktprognose(


2007) 


2015-2020 


2025 


LAAG 


2025 


MIDDEN 


2025 


HOOG 


A 17.700 40.400 50.400 22.600 25.350 28.000 


B2 10.800 14.800 16.800 6.300 6.900 7.500 


B3 0 250 0 0 0 0 


C3 17.800 67.800 75.600 20.950 23.350 25.800 


D3 4.800 10.650 16.800 4.850 5.200 5.550 


D4 2.400 3.200 8.400 1.450 1.650 1.800 


Totaal 53.500 137.100 168.000 56.150 62.450 68.600 


   


Onderstaande figuur plaatst de prognosecijfers uit de verschillende studies naast het gerealiseerde 


vervoer in 2014. Hieruit blijkt duidelijk dat de prognosecijfers voor 2015-2020 uit 2007 van zowel 


ProRail als BRG ver boven de realisatiecijfers van 2014 liggen, terwijl de prognoses uit 2003 in lijn 


zijn met de realisatie. Deze vaststelling ligt in lijn met de ‘Toets plausibiliteit prognoses 


Spoorgoederenvervoer’ van 2014, waarin wordt aanbevolen om van de set van toekomstscenario’s 


uit de ‘Herijking 2012’ het midden scenario en het lage scenario als het meest plausibel te 


beschouwen. Daarnaast is door TNO geconcludeerd dat het hoge scenario voor het zichtjaar 2020 


niet plausibel is en voor de jaren 2030 en 2040 minder plausibel lijkt. 


 


Figuur VGS Prognoses in historisch perspectief (in # wagens)  


 


 


De volgende figuur visualiseert daarnaast de verdeling tussen de stoffen op basis van 


bovenstaande tabel. Hieruit blijkt dat de prognoses uit 2007 voor elke stofcategorie een veel 


grotere groei optekenen. In vergelijking met de prognose uit 2003 valt op dat er een lagere groei 


werd verwacht voor stofcategorieën A en C3, terwijl een sterkere groei voor stofcategorieën B2 en 


D4 was verwacht. Wel ligt de prognose uit 2003 veel duidelijker in lijn met de resultaten van deze 


studie in vergelijking met de prognoses uit 2007. 


 


                                                         
10 Deze prognose is gebruikt als input voor het Basisnet (2007) 
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Figuur  Gerealiseerd en verwacht VGS spoor per stofcategorie (in # wagens) 


 


 


Vanwege de sterke variaties tussen de prognoses en om de hardheid van deze prognoses te 


verbeteren, is het van belang om de oorzaken van de verschillen te onderzoeken. Een eerste 


opmerking die gemaakt dient te worden is dat de prognoses uit 2003 en 2007 maar één 


groeiscenario presenteerden. Voor de prognoses uit 2007 werd dan ook beargumenteerd dat deze 


aan de bovenkant liggen van de mogelijke toekomsten11. Dit werd geacht passend te zijn vanwege 


het beleidsdoel van de prognoses: het in kaart brengen van veiligheidsrisico’s.  


 


Een andere constatering is dat de prognoses uit 2007 gebruik hebben gemaakt van het door de 


markt aangeleverde cijfer van 75.000 wagens met gevaarlijke stoffen in 2006. Betere 


dataverzameling methodes, waardoor stromen niet dubbel worden geteld, leiden tot een 


nauwkeuriger beeld betreffende de feitelijke realisaties. Zoals eerder zijn in 2014 er 45.850 wagens 


vervoerd, wat duidelijk onder de uitgangssituatie van 2006 ligt. Vanuit dat oogpunt waren de 


toekomstverwachtingen in 2007 bij voorbaat hoger. 


 


Ook zijn er een aantal veronderstelling gemaakt die een aantal jaar na dato kunnen worden 


getoetst. Onderstaande teksten komen uit de ‘Marktverwachting vervoer gevaarlijke stoffen 2007’ 


en geven de belangrijkste veronderstelling weer die zijn gebruikt om de prognoses van 2003 bij te 


stellen. 


 


ProRail (2007, p13-14) uitleg bijstelling prognosecijfers 2003: 


- De markt verwacht in totaliteit aan gevaarlijke stoffen meer dan het dubbele ten opzichte van de 


marktprognose uit 2003. 


- De komst van de Tweede Maasvlakte is een belangrijke verklaring voor de verschillen van de 


verwachte hoeveelheden vervoer in de stofcategorieën A en met name C3. In de prognose uit 


2003 werd nog geen rekening gehouden met de Tweede Maasvlakte.  


- Im-/exportstromen van tankcontainers zonder tussenkomst van de producerende industrie in 


Nederland zijn nieuwe stromen die in 2003 nog niet voorzien waren. Deze stromen hebben met 


name betrekking op de stofcategorieën A en C3. 


- In de prognose uit 2003 werd een omvang van 200.000 ton ammoniakvervoer over het traject 


Rotterdam-België verwacht. Sindsdien heeft het chemisch bedrijf Microchemie in Europoort zich 


ten opzichte van het Ministerie van VROM verplicht om jaarlijks niet meer dan 60.000 ton 


ammoniak/1.200 wagens (stofcategorie B2) per spoor te vervoeren op het traject Rotterdam-


België. Deze waarde is in de actualisatie van de marktverwachting gehanteerd omdat verder 


geen groei van dergelijk vervoer door andere marktpartijen wordt voorzien. 


                                                         
11  Second opinion ProRail studie ‘Marktverwachting vervoer gevaarlijke stoffen per spoor’ 
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- Tot slot speelt ook het verschil in aanduiding van de middellange termijn een rol. Voor de 


marktprognose uit 2003 kon die niet precies worden aangeduid en is de periode 2010-2020 


aangegeven. De geactualiseerde marktverwachting periode heeft betrekking op de periode 


2015–2020. 


 


BRG (2007, p21) uitleg bijstelling prognosecijfers 2003 


Boven de groeicijfers van ProRail zag BRG de volgende ontwikkelingen en verklaringen voor 


een hogere groei: 


- BRG ziet een markt van 10.000 wagens naar een nog te bouwen Vopak-terminal in de 


Amsterdamse haven. In de plannen van Vopak is vooralsnog geen aanvoer per spoor voorzien, 


daarnaast ontbreekt een spooraansluiting. Om die redenen heeft ProRail deze stroom niet 


opgenomen. 


- Het verschil in een hoger volume van de totale goederenmarkt per spoor leidt naar schatting tot 


een verschil van 14.000 wagens. Dit is als volgt beredeneerd. Door BRG is de groei van het 


vervoer van gevaarlijke stoffen gekoppeld aan een 8% hoger volume van de totale 


goederenvervoermarkt in 2020, waarin het aandeel gevaarlijke stoffen niet verandert. 


- Het verschil in onderzoeksmethodiek leidt naar schatting tot een verschil van 7.000 wagens en 


tevens tot een verschillende verdeling van het vervoer over de stofcategorieën. 


- De BRG-marktverwachting heeft betrekking op het jaar 2020, de geactualiseerde 


marktverwachting op de periode 2015-2020. Mogelijk is de omvang van de geactualiseerde 


marktverwachting in het jaar 2020 hoger, wat het gepresenteerde verschil kleiner maakt. 
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1 Inleiding 


1.1 Aanleiding 


Sinds de inwerkingtreding van de Regeling Basisnet in 2015 zijn er jaarlijks diverse overschrijdingen van 


de risicoplafonds van het Basisnet spoor. Hoewel het aantal overschrijdingen en de hoogte daarvan is 


afgenomen, worden de risicoplafonds nog altijd op enkele trajecten overschreden, dan wel dreigen deze in 


de nabije toekomst overschreden te worden. Bovendien wil het huidige kabinet het vervoer per spoor 


stimuleren en zal naar verwachting het aantal transporten van gevaarlijke stoffen over spoor stijgen door 


ontwikkelingen in de markt, waardoor de druk op de risicoplafonds van het Basisnet spoor verder zal 


toenemen. 


 


In navolging op brief van staatssecretaris Van Veldhoven van 20 juni 2018 (kamerstuk 30373 nr. 68) zoekt 


het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar mogelijkheden om de overschrijdingen op het 


Basisnet spoor op te heffen dan wel te voorkomen. Drie opties zijn daarvoor denkbaar: 


 Spoorvervoer verleggen naar vervoer via water of buisleidingen (‘modal shift’) 


 Transportbewegingen voorkomen 


 Extra risico-reducerende maatregelen 


 


Naast de druk op het Basisnet spoor spelen ook nieuwe nationale beleidsontwikkelingen en ambities: 


 Voorkomen van risico’s voor mens en milieu, voortkomend uit brief van staatssecretaris Van Veldhoven 


van 6 juni 2018 (kamerstuk 28089 nr. 88) 


 IenW heeft het voornemen om een afkapgrens van 1.500 m voor het effectgebied van toxische stoffen 


te introduceren conform de voorgestelde aanpak in het project Modernisering 


Omgevingsveiligheidsbeleid. Omdat er toxische gassen zijn die een groter effectgebied hebben (bijv. 


ammoniak, chloor, zwaveltrioxide) is dit een extra reden om te onderzoeken of er mogelijkheden 


bestaan dergelijke stoffen uit de vervoersketen te halen 


 Het stimuleren van procesintensificatie, d.w.z. het combineren van productie-operaties 


 


Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft IenW SPPS Consultants gevraagd een quick scan uit te 


voeren gericht op de mogelijkheden om, via het voorkomen of verleggen, de vervoersstromen van 


gevaarlijke stoffen per spoor tussen de chemische clusters te reduceren.  


1.2 Doelstelling 


De centrale vraag van deze quick scan is om te onderzoeken welke vervoersstromen per spoor van en naar 


de grote chemische clusters in Nederland zich zouden lenen voor een aanpak gericht op het verleggen of 


voorkomen van vervoer per spoor. Gedachte is dat zowel het verleggen als het voorkomen binnen een 


cluster kansrijker kan zijn indien meerdere bedrijven actief zijn met dezelfde stoffen (‘clusteraanpak’). 


1.3 Scope van het onderzoek 


In deze quick scan is gekeken naar het reduceren van transportbewegingen van en naar de grote 


chemieclusters in Nederland. Dit zijn: 


 Amsterdam / IJmond 


 Rotterdam / Rijnmond (Botlek, Europoort en Maasvlakte) 


 Zeeland, bestaande uit Sloehaven (Vlissingen) en Kanaalzone (Terneuzen) 


 Moerdijk 


 Delfzijl 
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Het cluster Chemelot is buiten beschouwing gelaten omdat dit cluster in een ander onderzoek (rapport 


‘Vervoersbehoefte cluster Chemelot 2025 in relatie met het Basisnet – Eindrapportage’ van Buck 


Consultants & Movares, 11 mei 2018) al is geanalyseerd op potentiële mogelijkheden. Bedrijven buiten de 


chemieclusters zijn in deze quick scan buiten beschouwing gelaten. 


 


Daarnaast is in dit onderzoek vooral aandacht besteed aan Brzo-bedrijven, omdat deze over het algemeen 


de grootste hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoeren. Indien aannemelijk werd geacht dat een grote 


vervoersstroom samenhing met een niet-Brzo bedrijf, is dit meegenomen in de beschouwing. 


1.4 Leeswijzer 


In hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven op het Basisnet en de realisatiecijfers van de 


transportaantallen van gevaarlijke stoffen. In hoofdstuk 3 worden de methode, uitgangspunten en 


gehanteerde informatiebronnen voor deze quick scan beschreven. De belangrijkste bevindingen van de 


quick scan zijn gegeven in hoofdstuk 4. Tot slot geeft hoofdstuk 5 een korte samenvatting van de 


belangrijkste bevindingen. 
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2 Wettelijk kader 


2.1 Regeling Basisnet 


Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per weg, water en spoor geldt in Nederland sinds april 2015 de 


Regeling Basisnet. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk met de grootste transportaderen voor 


het vervoer van gevaarlijke stoffen. Met dit Basisnet wordt een evenwicht gecreëerd voor de lange termijn 


tussen de risico’s ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen, de bebouwde omgeving en de 


veiligheid van mensen die wonen of verblijven nabij de infrastructuur waar dit vervoer plaatsvindt. 


 


In de Regeling Basisnet zijn risicoplafonds vastgesteld voor de verschillende transportroute-trajecten en 


zijn regels gesteld voor de ruimtelijke ontwikkeling nabij deze trajecten. Deze risicoplafonds zijn 


vastgelegd in de vorm van afstanden vanaf het spoor waar het plaatsgebonden risico ten hoogste de 


waarden 10-6, 10-7 en 10-8  mag hebben. Deze plafonds zijn vastgesteld op basis van een afweging van het 


belang van een spoorlijn voor het vervoer, de bevolkingsdichtheid langs die lijn en de voorgenomen 


ruimtelijke ontwikkelingsplannen en verschillen daarom voor elk traject. Wanneer de risicoplafonds worden 


overschreden ontstaat een verhoogd risico voor de (bebouwde) omgeving rondom het betreffende 


spoortraject. Overschrijding betekent dat (de risico’s van) het vervoer verminderd moet(en) worden. In 


2017 werd op 27 spoortrajecten het risicoplafond PR 10-6, 10-7 of 10-8 uit het Basisnet spoor overschreden. 


 


ProRail voert regelmatig tellingen uit van de daadwerkelijk gemaakte vervoersbewegingen van gevaarlijke 


stoffen over het spoor. Elk kwartaal worden deze realisatiecijfers in een openbare monitoringsrapportage 


bekendgemaakt. Deze rapportages vormen de input voor de evaluatie van het beleid omtrent vervoer van 


gevaarlijke stoffen over het Basisnet. 


 


In deze quick scan zijn de monitoringsrapportage en realisatiecijfers van 2017 gebruikt als primaire 


informatiebron voor de analyse van de aantallen transportbewegingen van gevaarlijke stoffen. 
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3 Methode 


3.1 Aanpak en gehanteerde documenten 


De aanpak van deze quick scan is weergegeven in het stappenplan in onderstaande tabel. 


 


Tabel 3.1 Stappenplan quick scan en gehanteerde documenten 


Stap Actie Bron 


1 Verkenning spooraansluitingen alle Brzo-bedrijven Google Maps en Cyclomedia 


Streetsmart satellietbeelden; 


Google Street View; Lijst 


Brzo-bedrijven 2018 


(BRZO+) 


2 Inventarisatie vervoersaantallen gevaarlijke 


stoffencategorieën op de trajecten naar de Brzo-


bedrijven 


Openbare 


monitoringsrapportage 


Basisnet spoor 2017 (AVIV, 


kenmerk: RO_17_K4 v1 van 


05-04-2018) 


3 Verdieping vervoersaantallen op GEVI-UN 


stofniveau 


Realisatiecijfers 2017 per 


GEVI-UN 


stofidentificatienummer 


(ProRail) 


4 Koppelen gevaarlijke stoffen aan individuele 


bedrijven binnen de clusters 


Expert judgement 


5 Inventarisatie mogelijke maatregelen ter beperking 


vervoersaantallen 


Expert judgement 


 


Het resultaat van deze stappen is een momentopname van de vervoersstromen van gevaarlijke stoffen 


rondom de chemische clusters in Nederland in 2017. Voor de belangrijkste stoffen is beredeneerd vanuit 


welke bedrijven binnen de clusters deze stoffen aan- en afgevoerd worden. Op basis van deze 


momentopname is geïnventariseerd welke vervoersstromen zich zouden lenen voor een clusteraanpak. 


3.1.1 Totstandkoming realisatiecijfers 


De realisatiecijfers van de transporten van gevaarlijke stoffen over spoor zijn gebaseerd op de 


wagenlijsten die bij ProRail bekend zijn. Voor vertrek van een trein stuurt de vervoerder een wagenlijst 


naar ProRail waarin onder andere staat wat er in welke wagen wordt vervoerd. ProRail stelt op basis van 


de wagenlijsten de realisatiecijfers op. Hierin is per traject beschreven hoeveel wagens er van elke 


stofcategorie over het traject hebben gereden. 


3.2 Methode 


Onderstaand wordt per stap de methode van deze quick scan nader toegelicht. 


3.2.1 Stap 1 – verkenning spooraansluitingen Brzo-bedrijven 


Voor de inventarisatie van bedrijven met een spooraansluiting is uitsluitend geselecteerd op bedrijven die 


een eigen raccordement binnen de inrichting hebben. Aangenomen is dat wanneer een spoorlijn over de 


inrichting loopt, maar geen eindstation (raccordement) aanwezig is, deze inrichting geen gebruik maakt 


van goederentransport via het spoorwegennet. 
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Om te beoordelen of de bestaande spooraansluiting binnen de inrichting (nog) bereikbaar is en gebruikt 


wordt, zijn Google Street View en satellietbeelden geraadpleegd (Staan er permanente blokkades op het 


spoor? Zijn de railgroeven afgedicht? Zijn er goederentreinen te zien op recente satellietbeelden?). 


Voor elk Brzo-bedrijf binnen de clusters is onderzocht op welk traject van het Basisnet spoor het bedrijf is 


aangesloten. Zo is bijvoorbeeld Kemira Rotterdam B.V. aangesloten op het traject met Basisnet-ID 201.5. 


3.2.2 Stap 2 en 3 – inventarisatie vervoersaantallen per traject 


Voor elk relevant traject, geïdentificeerd in stap 1, is per stofcategorie1 en daarna per GEVI-UN stofcode 


berekend hoeveel transportbewegingen er in 2017 op dit traject zijn afgesplitst en bijgekomen. Dit is 


berekend door de vervoersaantallen van het vervolgtraject af te trekken van het betreffende traject. 


Omdat in de realisatiecijfers geen onderscheid is gemaakt in heen- en terug-bewegingen, is dit alleen 


herleidbaar voor ‘doodlopende’ spoortrajecten die 1-op-1 aansluiten op het vervolgtraject (d.w.z. trajecten 


die niet in twee richtingen afsplitsen). Uitgangspunt is dat voor elk Basisnettraject is gemeten aan het 


uiteinde van het traject dat als laatst wordt bereikt wanneer de trein het cluster binnenrijdt. 


3.2.3 Stap 4 en 5 – koppeling aan de individuele bedrijven en inventarisatie mogelijke maatregelen 


Met de vervoersaantallen per traject en de daarbij behorende bedrijven is vervolgens onderzocht of de 


vervoersstromen gekoppeld konden worden aan specifieke (Brzo-)bedrijven in de chemieclusters. Deze 


analyse is gemaakt op basis van expert judgement van bedrijven, overheden en het projectteam van 


SPPS. Voor het cluster Amsterdam is deze verkenning gemaakt door de betreffende Brzo-bedrijven met 


een spooraansluiting telefonisch te consulteren. Voor overige clusters  heeft uitgebreide informatie-


uitwisseling  met specialisten van de omgevingsdiensten plaatsgevonden. 


 


Voor het achterhalen van de bedrijven behorende bij de vervoersstromen is prioriteit gegeven aan: 


 De grootste transporthoeveelheden (deze hebben de grootste impact) 


 Zeer bedrijfsspecifieke stoffen (deze zijn gemakkelijk te koppelen aan een bedrijf) 


 (Zeer) toxische gassen die een groot effectgebied hebben (bijv. ammoniak, chloor) 


 Brandbare gassen en (zeer) toxische vloeistoffen (deze geven veel overschrijdingen van het Basisnet: 


respectievelijk op 29 en 30 trajecten) 


  


                                                
1 A, brandbaar gas; B2, toxisch gas; B3, zeer toxisch gas; C3, brandbare vloeistof; D3, toxische vloeistof; 


D4, zeer toxische vloeistof. 
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4 Resultaten 


4.1 Rotterdam 


4.1.1 Transporthoeveelheden per traject 


De analyse van het aantal gevaarlijke stoffentransporten in Rotterdam is per traject weergegeven in 


bijlage 1. De meest voorkomende transporten met gevaarlijke stoffen vinden plaats met ethanol, 


ammoniak, acrylonitril en isobutyleen. 


 


Voor Pernis en de Waalhaven is geen verdieping mogelijk omdat hier splitsingen plaatsvinden van en naar 


het Rail Service Centrum (RSC). Hier worden treinen gerangeerd en omgekeerd, waardoor op basis van de 


realisatiecijfers niet meer herleidbaar is welke goederenstromen doorvoeren naar Pernis en de Waalhaven 


en welke omdraaien richting Dordrecht. 


4.1.2 Bedrijfsactiviteiten 


Algemeen 


Met de top-10 stoffen is de grootste bulk gedekt. Hierop is dan ook de aandacht gefocust. Daarnaast is 


gefocust op aandachtscategorieën zoals toxische gassen, (zeer) toxische vloeistoffen en brandbare gassen. 


LT4 stoffen worden niet over het spoor vervoerd 


 


Brandbaar gas (A) 


Binnen het cluster wordt isobutyleen zowel geproduceerd als verbruikt. Onduidelijk is of producenten en 


gebruikers binnen het cluster onderling isobutyleen uitwisselen. 


 


Toxisch gas (B2) 


Ammoniak wordt op- en overgeslagen in het cluster Rotterdam en wordt per spoor vervoerd naar onder 


andere bedrijven buiten het cluster. 


 


Brandbare vloeistof (C3) 


Ook ethanol, bioethanol, methanol en methyl methacrylaten worden met name op- en overgeslagen 


en worden niet direct gekoppeld aan productieactiviteiten. Methyl methacrylaten worden met name per 


container vervoerd. 


 


Toxische vloeistof (D3) 


Binnen het cluster Rotterdam zijn enkele gebruikers van acrylonitril gevestigd. 


 


Zeer toxische vloeistof (D4) 


Er zijn zowel producenten als gebruikers van allyl alcohol gevestigd binnen het cluster Rotterdam. 


Daarnaast wordt waterstoffluoride op- en overgeslagen en verbruikt. Fosfortrichloride en 


chlorosulfonzuur wordt relatief veel vervoerd van of naar het cluster, maar onbekend is naar welke 


bedrijven. 


4.1.3 Mogelijke oplossingen 


Omdat niet bekend is naar welke bedrijven buiten het cluster de stoffen worden vervoerd, is moeilijk in te 


schatten of deze goederenstromen zich lenen voor een modal shift of gecombineerd vervoer. Er zijn dus 


geen directe voor de hand liggende maatregelen gevonden. Toch is een aantal mogelijkheden denkbaar: 


 Mogelijk kan transport van isobutyleen worden gereduceerd door nauwere samenwerking tussen 


gebruikers en producenten binnen het cluster. Niet bekend is in hoeverre deze partijen al grondstoffen 


uitwisselen. 
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 Op eenzelfde manier is denkbaar dat allyl alcohol meer kan worden uitgewisseld tussen producenten 


en gebruikers binnen het Rotterdamse. 


 Er kan worden onderzocht naar welke gebruikers in het achterland ammoniak wordt vervoerd. 


Mogelijk lenen de transporten vanaf Europoort zich voor een clusteraanpak (modal shift al dan niet als 


samenwerking tussen verschillende bedrijven). 


 Voor stoffen die door meerdere bedrijven binnen het cluster worden gebruikt (bijv. (bio)ethanol) 


kunnen wellicht gezamenlijk mogelijkheden voor een modal shift worden onderzocht. 


 


Deze mogelijkheden zullen nader moeten worden getoetst op haalbaarheid in samenspraak met de 


betreffende bedrijven. 


4.2 Amsterdam 


4.2.1 Transporthoeveelheden per traject 


Voor de vervoersstromen naar Amsterdam is geen verdieping uitgevoerd op stofniveau, omdat niet tot in 


detail herleidbaar is hoe de vervoersbewegingen zich verhouden tot de verschillende delen van het 


Amsterdamse cluster. Dit komt door de verschillende aanvoerroutes en afsplitsingen. 


 


Wel zijn de vervoersstromen per categorie geïnventariseerd. Hierbij kunnen sommige goederenstromen 


worden uitgesloten. Zo worden bijvoorbeeld geen zeer toxische gassen en (zeer) toxische vloeistoffen 


vervoerd naar de Brzo-bedrijven in het cluster Amsterdam. Er worden met name toxische gassen en 


brandbare vloeistoffen vervoerd naar het cluster Amsterdam, onduidelijk is echter naar of van welke 


bedrijven deze goederenstromen gaan of afkomstig zijn. 


4.2.2 Bedrijfsactiviteiten 


Op basis van de stofcategorieën is met een drietal Brzo-bedrijven telefonisch contact gezocht om te 


brainstormen over mogelijke alternatieven. 


 


Algemeen 


In tegenstelling tot de realisatiecijfers variëren de vergunde goederenstromen van beperkt tot enkele 


categorieën (met name C3) tot alle gevaarlijke stoffen. 


 


Brandbaar gas (A) 


Hoewel volgens de analyse geen transport van brandbaar gas plaatsvindt op de trajecten naar de Brzo-


bedrijven in Amsterdam, wordt wel LPG, butaan en propaan op- en overgeslagen. Met via zeeschip vanuit 


het Verenigd Koninkrijk en per spoor, weg of binnenvaart naar het achterland in Zuid-Europa. Dit betreft 


met name tankcontainers en stukgoedcontainers, geen ketelwagens. 


 


Toxisch gas (B2) 


Het aantal vervoersbewegingen van toxische gassen bedraagt slechts 6 ketelwagenequivalenten per jaar. 


Nog niet bekend is welk bedrijf toxische gassen vervoert. 


 


Brandbare vloeistof (C3) 


Spoortransport naar en van het cluster Amsterdam is vrijwel alleen categorie C3, met name van op- en 


overslagbedrijven. Dit betreft met name (bio)ethanol en mogelijk op termijn ook benzine. 


4.2.3 Mogelijke oplossingen 


In het cluster Amsterdam hebben diverse bedrijven recent investeringen gedaan in hun 


spooraansluitingen, soms op aanmoediging van de overheid. Daarnaast zijn in dit cluster veel op- en 


overslagbedrijven gevestigd. Bij deze bedrijven is productie niet aan de orde. Bovendien zijn veel 


leveranciers of afnemers van de gevaarlijke stoffen ver in het achterland gevestigd op plekken die vooral 
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goed bereikbaar zijn per spoor. Hierdoor is een modal shift in vele gevallen niet haalbaar en zal dit op de 


nodige weerstand stuiten bij de bedrijven die onlangs hebben geïnvesteerd in hun spooraansluiting. 


 


In dit cluster vinden relatief weinig transportbewegingen van gevaarlijke stoffen per spoor plaats. Het gaat 


dan voornamelijk om spoorvervoer van brandbare vloeistoffen. 


 


In deze quick scan zijn geen vervoersstromen gevonden die zich lenen voor het verleggen of het 


voorkomen van vervoer per spoor. Wel zijn er voornemens bij één bedrijf om grote investeringen in 


spooraansluitingen te doen waardoor een forse toename zal ontstaan in het vervoer van brandbare 


vloeistoffen per spoor. 


4.3 Zeeland 


4.3.1 Transporthoeveelheden per traject 


De analyse van het aantal gevaarlijke stoffentransporten in Zeeland is per traject weergegeven in bijlage 


2. De meest voorkomende transporten zijn koolwaterstofgassen, butadieen en ammoniak.  


4.3.2 Ontwikkelingen 


Binnen het cluster Zeeland spelen enkele belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot het spoor: 


 Ontwikkelingen bij Chemelot zullen gaan leiden tot sterke verhoging van de vervoersbewegingen per 


spoor van Zeeland naar het cluster Chemelot (butadieen, LPG, koolwaterstoffen C4). Dit betreft 


hoofdzakelijk een toename van import LPG van buiten Nederland naar Chemelot en toenemende 


export van crude C4-koolwaterstoffen naar het Verenigd Koninkrijk. 


 


Dit gaat gepaard met een verwachte stijging van het aantal ketelwagentransporten tot 14.000 wagens 


per jaar. Hierdoor neemt de druk op Basisnet-traject 11.1 (Vlissingen – Bergen op Zoom) en verdere 


trajecten richting Chemelot significant toe met als gevolg een blijvende overschrijding van de 


risicoplafonds van het Basisnet spoor. 


 


IenW en de betreffende bedrijven onderzoeken daarom gezamenlijk of een modal shift mogelijk is naar  


binnenvaart of buisleiding (zie rapport ‘Vervoersbehoefte cluster Chemelot 2025 in relatie met het 


Basisnet – Eindrapportage’ van Buck Consultants & Movares, 11 mei 2018). 


 


 Per 2020 is een nieuw bedrijf voornemens zich te gaan vestigen in de Sloehaven, hetgeen vele nieuwe 


transporten over het spoor zal genereren. De bedrijfsactiviteiten omvatten op- en overslag van 


destillaten, fuel oil en petrochemische producten. De jaarlijkse doorzet wordt geschat op 5 tot 7 


miljoen ton gevaarlijke stoffen per jaar, waarvan 5 % per weg en spoor zal worden vervoerd. Dit komt 


overeen met 250.000 tot 350.000 ton, ofwel jaarlijks zo’n 10.000 ketelwagens of tankauto’s. 


4.3.3 Bedrijfsactiviteiten 


Algemeen 


Op het traject Terneuzen – Sluiskil – Sas van Gent – Zelzate (B) worden grondstoffen en producten 


vervoerd die worden verbruikt en geproduceerd binnen het cluster Zeeland. Naast productie worden hier 


ook enkele grondstoffen en producten op- en overgeslagen en afgevoerd per zeeschip, binnenvaart of weg. 


 


Brandbaar gas (A) 


Binnen het cluster Zeeland worden C4-koolwaterstofgassen, butadieen, LPG en propyleen op- en 


overgeslagen. Daarnaast worden butadieen, propyleen en ethyleenoxide geproduceerd en/of gebruikt als 


grondstoffen. 
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Toxisch gas (B2) 


Een bedrijf in het cluster Zeeland produceert ammoniak en gebruikt dit tevens als grondstof. Dit wordt 


deels over spoor vervoerd, maar grotendeels over water (zeeschepen en binnenvaart). 


 


Brandbare vloeistof (C3) 


Bijna alle brandbare vloeistoffen die van en naar het cluster Zeeland worden vervoerd zijn bestemd voor 


productie. Op- en overslag van brandbare vloeistoffen vindt niet of nauwelijks plaats. 


 


Toxische vloeistof (D3) 


Acrylonitril wordt gebruikt in het cluster Zeeland. Vermoedelijk wordt dit aangevoerd vanuit België. 


4.3.4 Mogelijke oplossingen 


Voor het cluster Zeeland is een aantal maatregelen denkbaar om de druk op het Basisnet spoor te 


verlichten: 


 Ammoniak wordt in grote hoeveelheden vervoerd tussen Terneuzen en Zelzate (België). Het gros van 


de ammoniaktransporten gaat echter per schip. Omdat binnen het cluster ammoniak zowel wordt 


geproduceerd als verbruikt, is de veronderstelling dat het overschot aan ammoniak per spoor of 


binnenvaart wordt afgevoerd naar klanten. 


o Afhankelijk van de locatie van de klanten waarnaar ammoniak wordt vervoerd, kan worden 


onderzocht of een modal shift mogelijk is zodat uitsluitend nog gebruik wordt gemaakt van 


transport per schip. De benodigde op- en overslag voorzieningen zijn immers al aanwezig binnen 


het cluster. 


o Indien ammoniak wordt aangevoerd vanuit buiten het cluster ten behoeve van een productieproces 


binnen het cluster, kan worden onderzocht of de ammoniakproductie kan worden uitgebreid zodat 


het cluster volledig kan voorzien in haar eigen ammoniakbehoefte. 


 Zoals benoemd bij de belangrijke ontwikkelingen dient voor de toekomstbestendigheid van het spoor 


een modal shift te worden overwogen voor transportbewegingen tussen Vlissingen en Chemelot. 


Omdat dit in een aparte studie nader wordt onderzocht, wordt hier niet verder op ingegaan met deze 


quick scan. Wel kan navraag worden gedaan bij de betreffende bedrijven naar overeenkomstige 


vervoersstromen van andere klanten die zich mogelijk lenen voor een modal shift. 


 Vanuit de RUD Zeeland is een onderzoek gaande naar de aanleg van een spoorweg aan de oostkant 


van het kanaal Gent Terneuzen. Hierdoor wordt de druk op het huidige spoor richting Sas van Gent en 


Zelzate verlicht en wordt bovendien het transport van gevaarlijke stoffen over de draaibrug Sluiskil 


drastisch beperkt. 


 Vanuit de Sloehaven Vlissingen gaan treinen met daarin ketelwagens met gevaarlijke stoffen voor 


diverse bestemmingen via Roosendaal en langs Dordrecht naar Kijfhoek, alwaar de ketelwagens naar 


bestemming worden gerangeerd en per bestemming nieuwe goederentreinen worden samengesteld. 


Hierna gaan de treinen met bestemming Antwerpen en verder weer terug over hetzelfde traject, langs 


Roosendaal, naar Antwerpen. De druk op het traject Kijfhoek – Roosendaal / Bergen op Zoom kan 


worden verlicht door het realiseren van een directe spooraansluiting tussen Zandvliet (België) en 


knooppunt Markiezaat. Deze oplossing staat ter discussie bij de regionale diensten en is tot op heden 


niet omarmd. Wellicht wordt de realisatie van deze aansluiting gunstiger wanneer de druk op het 


betreffende traject nog verder toeneemt door de komst van het nieuwe bedrijf, mits dit bedrijf veel 


transporten naar of via België verwacht. 


4.4 Moerdijk 


4.4.1 Transporthoeveelheden per traject 


In het cluster Moerdijk is slechts één Basisnet-traject aanwezig, waarop de raccordementen van de 


bedrijven zijn aangesloten (ID 220.1). De analyse van het aantal gevaarlijke stoffentransporten in Moerdijk 
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is per traject weergegeven in bijlage 3. De meest voorkomende transporten zijn ethyleenoxide en 


propyleenoxide. 


 


4.4.2 Bedrijfsactiviteiten 


Brandbaar gas (A) 


Moerdijk is als het ware een ‘landelijke hotspot’ van ethyleenoxide. Binnen het cluster zijn gebruikers, 


producenten en vervoerders van ethyleenoxide gevestigd. Ethyleenoxide wordt binnen het cluster ook al 


per buisleiding vervoerd tussen verschillende bedrijven. Daarnaast is er op het industrieterrein Moerdijk 


een emplacement en laadlosinstallatie (LALO) waar ethyleenoxide van het spoor op de vrachtwagen kan 


worden geplaatst waardoor het ook naar de bedrijven in Moerdijk kan worden vervoerd. 


 


Brandbare vloeistof (C3) 


Op het industrieterrein Moerdijk wordt propyleenoxide geproduceerd, maar niet bekend is of dat wordt 


vervoerd of voor intern gebruik is bestemd. 


 


4.4.3 Mogelijke oplossingen 


Voor het cluster Moerdijk is een maatregel denkbaar om de druk op het Basisnet spoor te verlichten: 


 Mogelijk ligt een modal shift in de rede voor het vervoer van ethyleenoxide buiten het cluster. 


Onderling wordt ethyleenoxide binnen het cluster al per buisleiding vervoerd. Voor een modal shift 


moet nader worden onderzocht welke bedrijven de afnemers zijn en of deze zich lenen voor een 


andere modaliteit. 


4.5 Delfzijl 


4.5.1 Transporthoeveelheden per traject 


In het cluster Delfzijl is slechts één Basisnet-traject aanwezig, waarop de raccordementen van de bedrijven 


zijn aangesloten (ID 40.7). De analyse van het aantal gevaarlijke stoffentransporten in Delfzijl is per 


traject weergegeven in bijlage 4. De transporten van en naar dit cluster zijn ammoniak en methanol. 


4.5.2 Bedrijfsactiviteiten 


Toxisch gas (B2) 


In het cluster Delfzijl wordt ammoniak gebruikt, hiervoor wordt het aangevoerd per spoor. Niet bekend is 


van welke leverancier dit afkomstig is. 


 


Brandbare vloeistof (C3) 


Op het industrieterrein wordt methanol verladen, onder andere per spoor. Delfzijl is in de markt bekend 


als een ‘methanol hub’. Er wordt wereldwijd methanol ingekocht, deze wordt vervolgens geleverd aan 


regionale verbruikers. Daarnaast wordt methanol ook binnen het cluster zelf verbruikt. 


4.5.3 Mogelijke oplossingen 


Voor het cluster Delfzijl zijn geen directe voor de hand liggende oplossingen denkbaar. Hiervoor is nog 


onvoldoende duidelijkheid over welke bedrijven de leveranciers en klanten zijn waar de vervoersstromen 


naartoe gaan buiten het cluster. Hiervoor zouden de betreffende bedrijven kunnen worden benaderd. 


4.6 Algemene knelpunten en bijvangst 


4.6.1 Uitgangspunten / aannames van deze quick scan 


 In deze quick scan is onder andere prioriteit gegeven aan de stoffen die het meest vervoerd worden. 


Hiermee raken kleine vervoersstromen onderbelicht, terwijl deze wel kunnen leiden tot een 
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overschrijding van het risicoplafond uit het Basisnet. Sommige stoffen worden wellicht niet in grote 


getale vervoerd, maar dreigen wel een overschrijding van het risicoplafond te veroorzaken of 


veroorzaken deze reeds. 


 In deze quick scan is gekeken naar de daadwerkelijk gerealiseerde vervoerscijfers in 2017. De meeste 


bedrijven gebruiken echter niet de gehele in hun Wabo-vergunning vastgelegde maximale doorzet voor 


spoortransport. Buiten de scope van deze quick scan is het raadzaam te onderzoeken wat de 


consequenties zijn als bedrijven hun maximaal vergunde ruimte gaan benutten. Dit zal naar 


verwachting een forse stijging teweegbrengen ten opzichte van de realisatiecijfers, met mogelijk een 


toename van overschrijdingen van de risicoplafonds Basisnet. 


4.6.2 Knelpunten en alternatieve oplossingsrichtingen 


 De meest nauwkeurige en betrouwbare informatie omtrent vervoersbewegingen ligt bij de bedrijven en 


bij de vervoerders. De vervoerders hebben geen belang bij het zoeken naar het voorkomen of 


verleggen van vervoersstromen. De bedrijven hebben dat belang vanuit continuïteitsoptiek wel. De 


bedrijven zijn in staat om goed in te schatten welke alternatieven er zijn en welke ontwikkelingen zij 


verwachten. Wel gaat het vaak om langdurige contracten met leveranciers en hoge investeringen die 


voor het realiseren van spooraansluitingen zijn gedaan (aan leverende en ontvangende kant). Ook de 


infrastructurele investeringen voor voorkomen of verleggen zijn hoog. Daarnaast voorzien enkele 


bedrijven ontwikkelingen met een significante toename van spoortransporten. 


 Bij het verlenen van een omgevingsvergunning is mogelijke overschrijding van het Basisnet geen 


toetsingscriterium waarop de vergunningaanvraag kan worden afgekeurd. Hoewel wel wordt gekeken 


naar de te verwachten gevolgen voor het Basisnet, kan dit door de vergunningverlener niet als 


wettelijke motivatie worden gebruikt om de vergunningaanvraag af te wijzen. Om overschrijdingen van 


de risicoplafonds van het Basisnet te voorkomen, kan worden overwogen om dit als toetsingscriterium 


te verankeren in de wetgeving. 
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5 Conclusies 


In deze studie is aan de hand van de realisatiecijfers uit 2017 onderzocht welke vervoersstromen zich 


mogelijk lenen voor het voorkomen of verleggen van het transport per spoor. Uit gesprekken met 


bedrijven en omgevingsdiensten zijn enkele mogelijke oplossingen naar voren gekomen. 


5.1 Mogelijke oplossingen 


Op basis van de in deze studie gehanteerde uitgangspunten is een aantal leads gevonden die kunnen 


worden overwogen om de druk op het Basisnet spoor van en naar de chemische clusters te verlagen:  


 Voor het cluster Rotterdam zijn geen direct voor de hand liggende oplossingen om de grote 


transportaantallen te voorkomen. Wel zijn enkele potentiële mogelijkheden geïdentificeerd: 


o Reductie van transport isobutyleen door nauwere samenwerking tussen gebruikers en 


producenten 


o Reductie van transport allyl alcohol door meer uitwisseling tussen producenten en gebruikers 


binnen het Rotterdamse 


o Mogelijk lenen de ammoniaktransporten vanaf Europoort zich voor een clusteraanpak (modal 


shift) 


o Stoffen die door meerdere bedrijven binnen het cluster worden gebruikt (bijv. (bio)ethanol) 


lenen zich mogelijk voor een ‘gezamenlijke’ modal shift. 


 


 Voor het cluster Zeeland is een aantal maatregelen denkbaar om de druk op het Basisnet spoor te 


verlichten: 


o Mogelijk leent het ammoniaktransport zich voor een modal shift, naar uitsluitend transport per 


schip 


o Onderzocht kan worden of het cluster volledig in haar eigen ammoniakbehoefte kan voorzien 


(niet bekend of dit al het geval is) 


o Modal shift voor transport LPG en C4 koolwaterstoffen Vlissingen – Chemelot, zie rapport Buck 


Consultants & Movares van 11 mei 2018 


o Aanleg van een extra spoor aan de oostkant van het kanaal Gent Terneuzen 


o Spooraansluiting knooppunt Markiezaat – Zandvliet (België) 


 


 Voor het cluster Amsterdam zijn geen direct bruikbare maatregelen gevonden. Misschien lenen 


sommige (bio)ethanoltransporten zich voor een modal shift. 


 


 Voor het cluster Moerdijk is mogelijk een modal shift mogelijk voor het vervoer van ethyleenoxide 


buiten het cluster. Onderling wordt ethyleenoxide binnen het cluster al per buisleiding vervoerd. 


 


Deze leads zijn slechts geïdentificeerd als mogelijke oplossingen, zonder in te gaan op de haalbaarheid 


hiervan. Omdat door deze quick scan wel inzichtelijk is gemaakt welke bedrijven deze grote 


stoffenhoeveelheden vervoeren, kan gericht het dialoog over deze mogelijkheden worden opgezocht met 


de betreffende bedrijven en overige betrokken partijen. 
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5.2 Conclusie 


Er zijn in deze quick scan enkele theoretische maar potentiële mogelijkheden geïdentificeerd om 


vervoersstromen te combineren, een modal shift te ondergaan of productie op locatie te realiseren. Om de 


praktische haalbaarheid te kunnen verkennen, zal een dialoog met de betrokken bedrijven moeten worden 


gestart. Als deze potentiële mogelijkheden te realiseren zijn, zal dat slechts op enkele trajecten tot 


risicoreductie leiden. Er zijn in deze quick scan geen potentiële mogelijkheden voor het verleggen of 


voorkomen van vervoersstromen gevonden waarmee belangrijke (meerdere, grotere) reducties van 


vervoersstromen kunnen worden gerealiseerd. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bijlage(n) 


Bijlage 1 – Rotterdam, transportaantallen per traject (GEVI-UN) 


Bijlage 2 – Zeeland, transportaantallen per traject (GEVI-UN) 


Bijlage 3 – Moerdijk, transportaantallen per traject (GEVI-UN) 


Bijlage 4 – Delfzijl, transportaantallen per traject (GEVI-UN)
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Bijlage 1 Rotterdam, transportaantallen per traject (GEVI-UN) 
Stof UN-code Stofcategorie Omschrijving Vondelingenplaat & Botlek oost van A15 (201.5)  Botlek west van A15 (201.6) Europoort - Europoort west (201.7a1) Europoort west - Maasvlakte aansluiting (201.7a2) Maasvlakte aansluiting - Maasvlakte (201.7b) Totaal 


Methanol C3-336-1230 C3 Brandbare vloeistof 2543 2094 24 4661 


Ethanol (Ethyl alcohol) or Ethanol solution (Ethyl alcohol solution) C3-33-1170 C3 Brandbare vloeistof 2331 59 76 2466 


Ammonia, anhydrous B2-268-1005 B2 Toxisch gas 61 2135  2196 


Acrylonitrile, stabilized D3-336-1093 D3 Toxische vloeistof 1853 6 11 1870 


Isobutylene see also Petroleum gases, liquefied A-23-1055 A Brandbaar gas 940   940 


Propylene oxide C3-33-1280 C3 Brandbare vloeistof 30  804 834 


Petroleum distillates, n.o.s. or petroleum products, n.o.s. C3-33-1268 C3 Brandbare vloeistof 801  9 810 


Ethylbenzene C3-33-1175 C3 Brandbare vloeistof 699  2 701 


Methyl methacrylate monomer, inhibited C3-339-1247 C3 Brandbare vloeistof 45  255 300 


Methyl chloride, or Refrigerant gas R 40 A-23-1063 A Brandbaar gas 11  240 251 


Resin solution, flammable C3-33-1866 C3 Brandbare vloeistof 4 10 182 196 


Paint-related materials including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler, C3-33-1263 C3 Brandbare vloeistof 50 35 84 168 


Hydrocarbon gas mixtures, liquefied, n.o.s. A-23-1965 A Brandbaar gas 52  95 146 


Corrosive liquids, toxic, n.o.s. D4-886-2922 D4 Zeer toxische vloeistof   146 146 


Tetrahydrofuran C3-33-2056 C3 Brandbare vloeistof 1 2 120 122 


Perfumery products with flammable solvents C3-33-1266 C3 Brandbare vloeistof 3 1 105 109 


Adhesives, containing a flammable liquid C3-33-1133 C3 Brandbare vloeistof 2 6 100 107 


Flammable liquids, (Diesel) n.o.s. C3-33-1993 C3 Brandbare vloeistof 2 10 88 99 


Valeraldehyde C3-33-2058 C3 Brandbare vloeistof   89 89 


Ethyl acetate C3-33-1173 C3 Brandbare vloeistof 35 9 41 84 


Allyl alcohol D4-663-1098 D4 Zeer toxische vloeistof 77   77 


Hydrocarbons, liquid, n.o.s. C3-33-3295 C3 Brandbare vloeistof 10  68 77 


Isoprene, inhibited C3-339-1218 C3 Brandbare vloeistof 73 1 2 76 


Isopropanol or isopropyl alcohol C3-33-1219 C3 Brandbare vloeistof 7 3 45 54 


Aerosols, corrosive, Packing Group II or III, (each not exceeding 1 L capacity) or Aerosols, flammable (each A-23-1950 A Brandbaar gas 4 12 38 54 


Cyclopentane C3-33-1146 C3 Brandbare vloeistof 1  49 49 


Carbon disulfide C3-336-1131 C3 Brandbare vloeistof 3  43 46 


Vinyl acetate, inhibited C3-339-1301 C3 Brandbare vloeistof 41  1 42 


Propionaldehyde C3-33-1275 C3 Brandbare vloeistof 1  41 41 


Methyl isobutyl ketone C3-33-1245 C3 Brandbare vloeistof 27 9 4 40 


Pentanes C3-33-1265 C3 Brandbare vloeistof 2  36 38 


Chloroacetyl chloride D4-668-1752 D4 Zeer toxische vloeistof 1  36 37 


Sodium methylate solutions in alcohol C3-338-1289 C3 Brandbare vloeistof 10  26 36 


Phosphorus trichloride D4-668-1809 D4 Zeer toxische vloeistof 5  31 36 


Octanes C3-33-1262 C3 Brandbare vloeistof   36 36 


Gasoline or petrol or motor spirit C3-33-1203 C3 Brandbare vloeistof 1 5 27 33 


Lighters containing flammable gas A-23-1057 A Brandbaar gas   31 31 


Chlorobutanes C3-33-1127 C3 Brandbare vloeistof 1  29 30 


Ethyl methyl ketone or Methyl ethyl ketone C3-33-1193 C3 Brandbare vloeistof 25  4 29 


Amyl chlorides C3-33-1107 C3 Brandbare vloeistof  28  28 


Heptanes C3-33-1206 C3 Brandbare vloeistof 17 2 8 26 


Acetonitrile C3-33-1648 C3 Brandbare vloeistof 7 2 17 26 


Acetone C3-33-1090 C3 Brandbare vloeistof 15 4 6 25 


Toxic liquids, organic, n.o.s. or Toxic, liquids, organic, n.o.s. Inhalation Hazard, Packing Group I, Zone A or D4-66-2810 D4 Zeer toxische vloeistof 2  20 23 


Hexanes C3-33-1208 C3 Brandbare vloeistof 14 1 8 23 


Coating solution (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehi C3-33-1139 C3 Brandbare vloeistof   20 20 


Methyl tert-butyl ether C3-33-2398 C3 Brandbare vloeistof 1 1 18 19 


Ethyl acrylate, inhibited C3-339-1917 C3 Brandbare vloeistof 17  1 18 


Chlorosulfonic acid (with or without sulfur trioxide) D4-X88-1754 D4 Zeer toxische vloeistof 4  13 17 


Flammable liquids, toxic, n.o.s. C3-336-1992 C3 Brandbare vloeistof 1 1 15 17 


Toxic solid, organic, n.o.s. D4-66-2811 D4 Zeer toxische vloeistof 1  15 16 


Alcohols, (Ethanol), n.o.s. C3-33-1987 C3 Brandbare vloeistof 9  5 14 


Diisopropyl ether C3-33-1159 C3 Brandbare vloeistof   12 12 


Thionyl chloride D4-X88-1836 D4 Zeer toxische vloeistof   12 12 


Printing ink, flammable or Printing ink related material (including printing ink thinning or reducing compoun C3-33-1210 C3 Brandbare vloeistof 1  11 12 


Isobutyraldehyde or Isobutyl aldehyde C3-33-2045 C3 Brandbare vloeistof   11 11 


Methyl formate C3-33-1243 C3 Brandbare vloeistof   11 11 


Esters, n.o.s. C3-33-3272 C3 Brandbare vloeistof   11 11 


Ethylene oxide or Ethylene oxide with nitrogen up to a total pressure of 1MPa (10 bar) at 50 °C A-263-1040 A Brandbaar gas 9  1 10 


Toxic solid, inorganic, n.o.s. D4-66-3288 D4 Zeer toxische vloeistof 5 1 4 10 


Xylenes C3-33-1307 C3 Brandbare vloeistof  1 9 10 


Diethyl ketone C3-33-1156 C3 Brandbare vloeistof   10 10 


Dimethyl ether A-23-1033 A Brandbaar gas 7  2 9 


Butanols C3-33-1120 C3 Brandbare vloeistof   9 9 


Flammable liquid, corrosive, n.o.s. C3-338-2924 C3 Brandbare vloeistof  1 8 9 


Nitriles, toxic, flammable, n.o.s. D4-663-3275 D4 Zeer toxische vloeistof   8 8 


Methanesulfonyl chloride D4-668-3246 D4 Zeer toxische vloeistof   8 8 


Pesticides, liquid, toxic, n.o.s. D4-66-2902 D4 Zeer toxische vloeistof   7 7 


Thiophene C3-33-2414 C3 Brandbare vloeistof 2  5 7 


n-Propyl acetate C3-33-1276 C3 Brandbare vloeistof 6  1 7 


Fusel oil C3-33-1201 C3 Brandbare vloeistof 5  1 6 


Dimethyl carbonate C3-33-1161 C3 Brandbare vloeistof 1  5 6 


Butyraldehyde C3-33-1129 C3 Brandbare vloeistof   6 6 


Extracts, aromatic, liquid C3-33-1169 C3 Brandbare vloeistof 3 1 2 6 


Pyridine C3-33-1282 C3 Brandbare vloeistof   6 6 


Toluene C3-33-1294 C3 Brandbare vloeistof 2 1 3 5 


Butyl acetates C3-33-1123 C3 Brandbare vloeistof 1  4 5 


n-Butylamine C3-338-1125 C3 Brandbare vloeistof   5 5 


Organometallic substance, liquid, pyrophoric, water-reactive C3-X333-3394 C3 Brandbare vloeistof 4  1 5 
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Diisobutylene, isomeric compounds C3-33-2050 C3 Brandbare vloeistof 1  4 5 


1,1-Difluoroethane or Refrigerant gas R 152a A-23-1030 A Brandbaar gas   5 5 


Methyl acetate C3-33-1231 C3 Brandbare vloeistof   5 5 


Paint, flammable, corrosive or Paint related material, flammable, corrosive C3-338-3469 C3 Brandbare vloeistof  5  5 


1,2-Dichloropropane C3-33-1279 C3 Brandbare vloeistof 4   4 


Dimethylamine solution C3-338-1160 C3 Brandbare vloeistof 1 2 2 4 


2-Methyl-2-butene C3-33-2460 C3 Brandbare vloeistof   4 4 


Alcoholic beverages C3-33-3065 C3 Brandbare vloeistof  1 3 4 


Corrosive solids, toxic, n.o.s. D4-886-2923 D4 Zeer toxische vloeistof   4 4 


Potassium cyanide D4-66-1680 D4 Zeer toxische vloeistof   3 3 


Hydrogen fluoride, anhydrous D4-886-1052 D4 Zeer toxische vloeistof 1 1 1  3 


Acetaldehyde C3-33-1089 C3 Brandbare vloeistof 3    3 


Pentanols C3-33-1105 C3 Brandbare vloeistof 1   3 3 


Benzene C3-33-1114 C3 Brandbare vloeistof    3 3 


Dioxane C3-33-1165 C3 Brandbare vloeistof    3 3 


Dipropylamine C3-338-2383 C3 Brandbare vloeistof    3 3 


Sulfur dioxide B2-268-1079 B2 Toxisch gas    3 3 


Pesticides, solid, toxic, not otherwise specified D4-66-2588 D4 Zeer toxische vloeistof    3 3 


n-Propanol or propyl alcohol, normal C3-33-1274 C3 Brandbare vloeistof 1   2 3 


1,2-Butylene oxide, stabilized C3-339-3022 C3 Brandbare vloeistof    3 3 


Cyclohexane C3-33-1145 C3 Brandbare vloeistof    3 3 


Polyester resin kit C3-33-3269 C3 Brandbare vloeistof  2  1 3 


Trichlorosilane C3-X338-1295 C3 Brandbare vloeistof    3 3 


Vinyl ethyl ether, inhibited C3-339-1302 C3 Brandbare vloeistof    3 3 


Isobutyl acetate C3-33-1213 C3 Brandbare vloeistof 2    2 


Diethylamine C3-338-1154 C3 Brandbare vloeistof 1   1 2 


Diisopropylamine C3-338-1158 C3 Brandbare vloeistof    2 2 


Ketones, liquid, n.o.s. C3-33-1224 C3 Brandbare vloeistof    2 2 


Propionyl chloride C3-338-1815 C3 Brandbare vloeistof    2 2 


Tars, liquid including road asphalt and oils, bitumen and cut backs C3-33-1999 C3 Brandbare vloeistof    2 2 


Tripropylene C3-33-2057 C3 Brandbare vloeistof    2 2 


Dimethyl sulfate D4-668-1595 D4 Zeer toxische vloeistof    2 2 


Difluoromethane or Refrigerant gas R 32 A-23-3252 A Brandbaar gas    2 2 


1,2-Di-(dimethylamino)ethane C3-33-2372 C3 Brandbare vloeistof    2 2 


Acetyl chloride C3-X338-1717 C3 Brandbare vloeistof    2 2 


Benzotrifluoride C3-33-2338 C3 Brandbare vloeistof    2 2 


Bicyclo [2,2,1] hepta-2, 5-diene, inhibited or 2,5-Norbornadiene, inhibited C3-339-2251 C3 Brandbare vloeistof    2 2 


Diethyl ether or Ethyl ether C3-33-1155 C3 Brandbare vloeistof  1  1 2 


Ethylene dichloride C3-336-1184 C3 Brandbare vloeistof    2 2 


Methylal C3-33-1234 C3 Brandbare vloeistof    2 2 


Crotonaldehyde, stabilized D4-663-1143 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 


Toxic liquid, inorganic, n.o.s. or Toxic liquid, inorganic, n.o.s. Inhalation Hazard, Packing Group I, Zone A o D4-66-3287 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 


1,2-Dichloroethylene C3-33-1150 C3 Brandbare vloeistof 1    1 


Methyl acrylate, inhibited C3-339-1919 C3 Brandbare vloeistof 1    1 


Tetrahydrothiophene C3-33-2412 C3 Brandbare vloeistof 1    1 


Diacetone alcohol C3-33-1148 C3 Brandbare vloeistof 1   1 1 


Acetylene, dissolved A-239-1001 A Brandbaar gas  1   1 


Propadiene, inhibited A-239-2200 A Brandbaar gas    1 1 


Trimethylamine, anhydrous A-23-1083 A Brandbaar gas    1 1 


Butyronitrile C3-336-2411 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Diallylamine C3-338-2359 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Ethyl mercaptan C3-33-2363 C3 Brandbare vloeistof  1  1 1 


Furan C3-33-2389 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Nitriles, flammable, toxic, n.o.s. C3-336-3273 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Octadiene C3-33-2309 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable C3-X323-3399 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Allylamine D4-663-2334 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 


Hydrofluoric acid, with more than 60 percent strength or Hydrofluoric acid, with not more than 60 percent st D4-886-1790 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 


Toxic liquid, corrosive, organic, n.o.s. or Toxic liquid, corrosive, organic, n.o.s. Inhalation Hazard, Packing G D4-668-2927 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 


Hydrogen chloride, anhydrous B2-268-1050 B2 Toxisch gas    1 1 


Dye, solid, toxic, n.o.s. or Dye intermediate, solid, toxic, n.o.s. D4-66-3143 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 


Mercury compounds, liquid, n.o.s. D4-66-2024 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 


Phenyl mercaptan D4-663-2337 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 


Sodium cyanide D4-66-1689 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 


Toxic by inhalation liquid, corrosive, n.o.s. with an inhalation toxicity lower than or equal to 1000ml/m3 and D4-668-3390 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 


Trimethylacetyl chloride D4-663-2438 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 


1-Hexene C3-33-2370 C3 Brandbare vloeistof 1    1 


2-Ethylbutyraldehyde C3-33-1178 C3 Brandbare vloeistof 1    1 


Turpentine substitute or mineral turpentine (Australia) C3-33-1300 C3 Brandbare vloeistof 1    1 


Butadienes, stabilized or Butadienes and Hydrocarbon mixture, stabilized containing more than 40% butadi A-239-1010 A Brandbaar gas    1 1 


Compressed gas, flammable, n.o.s. A-23-1954 A Brandbaar gas    1 1 


Devices, small, hydrocarbon gas powered or Hydrocarbon gas refills for small devices, with release device A-23-3150 A Brandbaar gas    1 1 


Hydrogen and Methane mixtures, compressed A-23-2034 A Brandbaar gas    1 1 


Methyl chloride and methylene chloride mixtures A-23-1912 A Brandbaar gas    1 1 


Propane see also Petroleum gases, liquefied A-23-1978 A Brandbaar gas    1 1 


Refrigerating machines, containing flammable, non-toxic, liquefied gas A-23-3358 A Brandbaar gas    1 1 


Alcohols, flammable, toxic, n.o.s. C3-336-1986 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Alkali metal dispersion, flammable or alkaline earth metal dispersion, flammable C3-X323-3482 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Allyl chloride C3-336-1100 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Amines, flammable, corrosive, n.o.s. or Polyamines, flammable, corrosive, n.o.s. C3-338-2733 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Amylamines C3-338-1106 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Bromopropanes C3-33-2344 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Butyryl chloride C3-338-2353 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Dimethylcyclohexanes C3-33-2263 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Ethers, n.o.s. C3-33-3271 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Ethylamine, aqueous solution with not less than 50 percent but not more than 70 percent ethylamine C3-338-2270 C3 Brandbare vloeistof    1 1 
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Extracts, flavoring, liquid C3-33-1197 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Isopropyl acetate C3-33-1220 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Isopropylamine C3-338-1221 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Methyl propyl ketone C3-33-1249 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Methyltetrahydrofuran C3-33-2536 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Nitromethane C3-33-1261 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Shale oil C3-33-1288 C3 Brandbare vloeistof    1 1 


Vinyl isobutyl ether, inhibited C3-339-1304 C3 Brandbare vloeistof    1 1  
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Bijlage 2 Zeeland, transportaantallen per traject (GEVI-UN) 
Stof UN code Stofcategorie Omschrijving Sloehaven / Vlissingen (11.1) Zelzate (BEL) - Sas van Gent (180.1) Sas van Gent - Sluiskil aansluiting (180.2) Sluiskil - DOW Chemical racc. (180.3) Terneuzen Zuid - Sluiskil Oost (310.1) Terneuzen (310.2) Totaal 


Hydrocarbon gas mixtures, liquefied, n.o.s. A-23-1965 A Brandbaar gas 5401 0 0 0 0  5401 


Butadienes, stabilized or Butadienes and Hydrocarbon mixture, stabilized containing more than 40% butad A-239-1010 A Brandbaar gas 1140 0 0 1686 0  2826 


Ammonia, anhydrous B2-268-1005 B2 Toxisch gas 0 428 0 218 1090 3 1739 


Propylene see also Petroleum gases, liquefied A-23-1077 A Brandbaar gas 37 0 0 845 0  882 


Ethylene dichloride C3-336-1184 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 811 0  811 


Ethylene oxide or Ethylene oxide with nitrogen up to a total pressure of 1MPa (10 bar) at 50 °C A-263-1040 A Brandbaar gas 0 0 0 731 0  731 


Acrylonitrile, stabilized D3-336-1093 D3 Toxische vloeistof 3 0 0 629 0  632 


Flammable liquids, toxic, n.o.s. C3-336-1992 C3 Brandbare vloeistof 0 166 83 142 0 83 474 


Butane see also Petroleum gases, liquefied A-23-1011 A Brandbaar gas 220 0 0 0 0  220 


Hydrocarbons, liquid, n.o.s. C3-33-3295 C3 Brandbare vloeistof 0 0 2 204 0 2 208 


Propylene oxide C3-33-1280 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 111 0  111 


Isobutane see also Petroleum gases, liquified A-23-1969 A Brandbaar gas 87 0 0 0 0  87 


Organometallic substance, liquid, pyrophoric, water-reactive C3-X333-3394 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 56 0  56 


Propane see also Petroleum gases, liquefied A-23-1978 A Brandbaar gas 22 0 0 0 0  22 


Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable C3-X323-3399 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 9 0  9 


Butyraldehyde C3-33-1129 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 9 0  9 


Isopropanol or isopropyl alcohol C3-33-1219 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 5 0  5 


Ethyl acetate C3-33-1173 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 3 0  3 


Acetone C3-33-1090 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 2 0  2 


Isobutyl acetate C3-33-1213 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 2 0  2 


Vinyl acetate, inhibited C3-339-1301 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 1 0  1 


Carbon disulfide C3-336-1131 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 1 0  1 


Ethyl methyl ketone or Methyl ethyl ketone C3-33-1193 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 1 0  1 


Hydrocarbon gas mixture, compressed, n.o.s. A-23-1964 A Brandbaar gas 1 0 0 0 0  1 


Methyl tert-butyl ether C3-33-2398 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 1 0  1 


Methyl isobutyl ketone C3-33-1245 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 1 0  1 


n-Propanol or propyl alcohol, normal C3-33-1274 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 1 0  1  
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Bijlage 3 Moerdijk, transportaantallen per traject (GEVI-UN) 


Stof UN code Stofcategorie Omschrijving Moerdijk - Moerdijk aansluiting (220.1) 


Ethylene oxide or Ethylene oxide with nitrogen up to a total pressure of 1MPa (10 bar) at 50 °C A-263-1040 A Brandbaar gas 863 


Propylene oxide C3-33-1280 C3 Brandbare vloeistof 98 


Methanol C3-336-1230 C3 Brandbare vloeistof 21 


Methyl acetate C3-33-1231 C3 Brandbare vloeistof 17 


Tetrahydrofuran C3-33-2056 C3 Brandbare vloeistof 12 


Vinyl acetate, inhibited C3-339-1301 C3 Brandbare vloeistof 10 


Resin solution, flammable C3-33-1866 C3 Brandbare vloeistof 8 


Flammable liquids, (Diesel) n.o.s. C3-33-1993 C3 Brandbare vloeistof 7 


Paint-related materials including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler, C3-33-1263 C3 Brandbare vloeistof 7 


Adhesives, containing a flammable liquid C3-33-1133 C3 Brandbare vloeistof 7 
     


Hydrocarbon gas mixtures, liquefied, n.o.s. A-23-1965 A Brandbaar gas 6 


Butylene see also Petroleum gases, liquefied A-23-1012 A Brandbaar gas 6 


Butadienes, stabilized or Butadienes and Hydrocarbon mixture, stabilized containing more than 40% butadi A-239-1010 A Brandbaar gas 5 


Printing ink, flammable or Printing ink related material (including printing ink thinning or reducing compound C3-33-1210 C3 Brandbare vloeistof 5 


Flammable liquids, toxic, n.o.s. C3-336-1992 C3 Brandbare vloeistof 3 
    


Aerosols, corrosive, Packing Group II or III, (each not exceeding 1 L capacity) or Aerosols, flammable (each A-23-1950 A Brandbaar gas 1 


Alcohols, (Ethanol), n.o.s. C3-33-1987 C3 Brandbare vloeistof 1 
     


Allyl alcohol D4-663-1098 D4 Zeer toxische vloeistof 1 


Butanols C3-33-1120 C3 Brandbare vloeistof 1 


Dipropylamine C3-338-2383 C3 Brandbare vloeistof 1 


Esters, n.o.s. C3-33-3272 C3 Brandbare vloeistof 1 


Ethylbenzene C3-33-1175 C3 Brandbare vloeistof 1 


Isobutane see also Petroleum gases, liquified A-23-1969 A Brandbaar gas 1 


Liquefied gas, flammable, n.o.s. A-23-3161 A Brandbaar gas 1 


Perfumery products with flammable solvents C3-33-1266 C3 Brandbare vloeistof 1 


Turpentine substitute or mineral turpentine (Australia) C3-33-1300 C3 Brandbare vloeistof 1 


Ethanol (Ethyl alcohol) or Ethanol solution (Ethyl alcohol solution) C3-33-1170 C3 Brandbare vloeistof 1 


Ethyl acetate C3-33-1173 C3 Brandbare vloeistof 1 


Methyl methacrylate monomer, inhibited C3-339-1247 C3 Brandbare vloeistof 1 


Ethers, n.o.s. C3-33-3271 C3 Brandbare vloeistof 1 
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Bijlage 4 Delfzijl, transportaantallen per traject (GEVI-UN) 


Stof UN code Stofcategorie Omschrijving Sauwerd - Delfzijl (40.7) 


Ammonia, anhydrous B2-268-1005 B2 Toxisch gas 343 


Methanol C3-336-1230 C3 Brandbare vloeistof 14 
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Monitor Derde spoor 


Inleiding 


In Duitsland wordt het Derde spoor aangelegd. Tijdens de bouw van het Derde spoor kunnen 
goederentreinen niet altijd gebruik maken van de Betuweroute en worden treinen omgeleid via andere 
routes. De bouw van het Derde spoor is vertraagd. Op verzoek van de Tweede Kamer is een monitor 
ontwikkeld die inzichtelijk maakt wat de effecten van deze vertraging op de Nederlandse zeehavens en 
industrie zijn.  


Ook ProRail monitort de effecten van de omleidingen, maar op een technisch niveau, zie hiervoor 
ProRail Dashboard Derde spoor(https://prestaties.prorail.nl/derdespoor). De monitor Derde spoor 
gebruikt delen van dit dashboard als input en is bedoeld ter aanvulling op de vraag wat de gevolgen 
zijn van omleidingen voor de Nederlandse industrie en de Nederlandse zeehavens.  


Dit onderzoek kijkt naar de volgende indicatoren: vervoersvolumes, kosten, modal split en haven 
split, emissies en geluid. De monitor rekent per jaar uit wat de effecten op de indicatoren zijn ten 
gevolge van de werkzaamheden aan het Derde spoor. 


De monitor Derde spoor 2016 


Deze monitor gaat in op de algemene ontwikkelingen binnen de vervoersmarkt en de ontwikkelingen per 
indicator. Het begint met een schets van het algehele beeld over de omleidingen en de effecten daarvan. 


Het beeld 2016 
2016 werd gekenmerkt door economische groei; dit vertaalde zich in een stijging van het goederenvervoer. 
In de haven van Rotterdam daalde het overslagvolume, maar in de havens van Amsterdam en Antwerpen 
steeg het overslagvolume. Ook het spoorvervoer nam toe in 2016 (t.o.v. 2015); met name in de droge 
bulk en het vervoer van containers. Het vervoer van natte bulk (olieproducten en chemische producten, 
waar gevaarlijke stoffen onderdeel van zijn) steeg niet. In 2016 kende de binnenvaart fluctuaties van de 
waterstanden. Dit zorgde in 2016 voor meer volume per spoor. De omleidingen kenden een hoogtepunt in 
het tweede en derde kwartaal. De omleidingen hebben gevolgen gehad op de indicatoren van deze monitor.  


De waarden van de indicatoren geven aan dat de spoormarkt niet ernstig werd verstoord: 
• de gemiddelde meerkosten bleven deels dankzij de compensatieregeling beperkt; en  
• de modal split en haven split voor 2016 veranderden ook nauwelijks. 


  







 


 


Figuur1 Overzicht van de geplande werkzaamheden Derde spoor 2016. Bron: ProRail 


 
 


De indicatoren voor 2016 
De gevolgen worden per indicator besproken voor 2016. 


Figuur 2 Overzicht van indicator 1 voor 2016. 


 


De werkzaamheden Derde spoor begonnen in het tweede kwartaal en kenden een zwaartepunt in het derde 
kwartaal. Dit zorgde voor een afname van het aantal treinen over de Betuweroute. Het verkeer op de 
grensovergangen Bad-Bentheim en bij Venlo nam sterk toe in dezelfde periode. Zowel in absolute zin als 
in relatieve zin kreeg de grensovergang bij Venlo het hoogste aantal omleidingen te verwerken. 


Figuur 3 Overzicht van indicator 2 voor 2016. 


 
* Kosten op basis van berekeningen met het Panteia spoorkostenmodel 
 


De kosten per kwartaal zijn een weging van het aantal omleidingen per kwartaal en het effect per route 
(per reis). Voor de omleidingen via Bad-Bentheim zijn de kosten bijna altijd meer, voor omleidingen via 
de Brabantroute is dit niet altijd het geval. Erts- en Kolentreinen van Rotterdam naar het buitenland kenden 
hoge volumes in 2016, de kostenverschillen door omleidingen zijn echter klein gebleken. Op de 
totaalkosten vallen de effecten van de omleidingen mee. In het derde kwartaal 2016 was het maximum 
kostenverschil bereikt met een gemiddelde stijging van 1,68%. Voor individuele ritten waren de 
kostenverschillen wel duidelijk merkbaar. Ter vergelijking is ook de indicator meerkosten zonder 
compensatieregeling opgenomen.  







 


 


Figuur 4 Overzicht van indicator 3 en 4 voor 2016. 


 


* Op basis van berekeningen met het Panteia terminalmodel 


Doordat de kostenverschillen laag uitvielen in 2016, vielen de modal split effecten ook mee. Uit de monitor 
blijkt dat er 0,3% meer volume per spoor had kunnen worden vervoerd, dat nu als gevolg van omleidingen 
is uitgeweken naar weg of binnenvaart. In een aantal markten heeft spoorvervoer een specialistische 
positie (bijvoorbeeld vervoer van en naar Tsjechië), die moeilijk is te beconcurreren door weg of 
binnenvaart. Kostenverhoging door omleidingen heeft in deze situaties minder effect op de Modal Shift.  


De haven split indicator geeft aan dat 0,1% meer volume had kunnen worden vervoerd via Nederlandse 
zeehavens.  


Figuur 5 Overzicht van indicator 5 en 6 voor 2016. 


 


 
Het totale vervoer van gevaarlijke stoffen via de omleidingsroutes nam toe in 2016 t.o.v. 2015. Dit had 
gevolgen ten aanzien van de externe effecten. In 2016 vond het meeste vervoer van gevaarlijke stoffen 
oost-west plaats via de Betuweroute1. Het aandeel vervoer gevaarlijke stoffen van de Betuweroute was, 
respectievelijk in het tweede en derde kwartaal van 2016, 27% en 20% (bron: 
https://prestaties.prorail.nl/derdespoor/gevaarlijke-stoffen).  


Door de omleidingen nam op Nederlands grondgebied de uitstoot toe. Dit komt vooral doordat meer 
elektriciteit moet worden opgewekt voor het omrijden. Als puur wordt gekeken naar de effecten van de 
omleidingen zelf, nam de geluidsproductie op grensovergang Zevenaar af. Logischerwijs nam de 
geluidsproductie toe bij grensplaatsen Bad-Bentheim en Venlo.  


                                                 
1 Voor de gedetailleerde cijfers voor omleidingen vervoer gevaarlijke stoffen over de Betuweroute is gebruik gemaakt van 
onderzoek door ProRail. ProRail heeft voor 2015 en 2017 rapportages gemaakt maar niet voor 2016. Daarom staan hier geen 
cijfers, en in figuur 10 over 2017 wel.  







 


 


De monitor Derde spoor 2017 


Het beeld 2017 
In 2017 nam de overslag in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen toe. Het overslagvolume 
van kolen daalde en het overslagvolume van containers steeg. Met betrekking tot het spoorvervoer was er 
een daling van vervoerd volume in 2017 ten opzichte van 2016. Allereerst waren de gunstige 
omstandigheden voor het spoorvervoer in relatie tot de binnenvaart niet meer van toepassing (zie hiervoor 
de monitor 2016), het vervoer van kolen liep terug en als laatste was er de stremming bij Rastatt, waardoor 
vooral het spoorcontainervervoer in moeilijkheden raakte. 


In 2017 waren er minder werkzaamheden aan het Derde spoor en daardoor een beperkt aantal omleidingen 
in vergelijking tot 2016. Het is gebleken dat de monitor ook reageert op een klein aantal omleidingen. Dit 
was vooral bij de indicatoren kosten, modal split en emissies. Dit geeft vertrouwen dat de monitor tijdens 
zowel "rustige” als op “drukke" periodes kan worden toegepast.  


Figuur 6 Overzicht van de geplande werkzaamheden 3e spoor 2017, Bron: ProRail 


 
 


De indicatoren voor 2017 
De gevolgen worden per indicator besproken voor 2017. 


Figuur 7 Overzicht van indicator 1 voor 2017. 
 


 
 
  







 


 


Het aantal treinen dat op de Oost-West relatie reed, nam in 2017 af ten opzichte van 2016. Het aantal 
treinen over de Betuweroute nam toe. In geheel 2017 waren er 1245 omleidingen op een totaal aantal van 
42850 treinen (3% werd omgeleid). In het vierde kwartaal speelde de stremming bij Rastatt mee in de 
realisatiecijfers spoorvervoer. Het effect is een lager totaal volume voor dat kwartaal. 


Figuur 8 Overzicht van indicator 2 voor 2017. 
 


 
* Kosten op basis van berekeningen met het Panteia spoorkostenmodel 
 
De meerkosten door omleidingen vielen sterk mee doordat naar het gemiddelde wordt gekeken. In het 
vierde kwartaal 2017 was het effect het sterkste met 0,07% meerkosten door omleidingen (index 100,07). 
Dit kwam het sterkste tot uiting bij het vervoer van containers. De effecten van de compensatieregeling 
waren laag, omdat er sprake was van een klein aantal omleidingen. 


Figuur 9 Overzicht van indicator 3 en 4 voor 2017. 
 


 
* Op basis van berekeningen met het Panteia terminalmodel 
 


Door de lage omleidingskosten vallen de Modal Shift en haven shift effecten ook mee. De 
kostenconcurrentie is in de containermarkt het sterkst. Binnenvaart, wegvervoer en andere havens bieden 
veel concurrerende diensten aan op de containermarkt. Groei in de containermarkt, zoals te zien in 2017, 
zou hebben gezorgd voor een kleine verhoging van de potentiele ladingsvolumes bij afwezigheid van 
omleidingen. Dit verschilt echter per herkomst - bestemming. Zo heeft de containerverbinding tussen 
Rotterdam en Italië genoeg concurrentie (van Antwerpen of de Italiaanse zeehavens), maar zijn de 
meerkosten door omleidingen relatief laag. 


  







 


 


Figuur 10 Overzicht van indicator 5,6 en 7 voor 2017. 
 


 


 


 
 
Met betrekking tot de externe effecten nam het totale oost-west vervoer van gevaarlijke stoffen af in 2017 
t.o.v. 2016 (bron: https://prestaties.prorail.nl/derdespoor/gevaarlijke-stoffen). In 2017 werd het grootste 
aantal KWE gevaarlijke stoffen vervoerd via de Betuweroute, wat eenzelfde beeld gaf als in 2016. Er werden 
in 2017 1250 KWE omgeleid. 46 KWE kwamen op de Bad-Bentheim route terecht en 1199 de Brabantroute 
(het deel Breda-Eindhoven). Het omgeleide aantal KWE was in verhouding met het aantal omgeleide 
treinen voor 2017. Dit is te zien door indicator 1 te vergelijken met indicator 7 op jaarbasis.  


Door de omleidingen neemt op Nederlands grondgebied de uitstoot toe. Dit komt vooral doordat er meer 
elektriciteit moet worden opgewekt voor het omrijden. De veranderingen van geluid op de omleidingsroutes 
waren bijna nul op de grensovergang Bad-Bentheim, omdat de grensovergang Venlo het verkeer overnam 
van de Betuweroute met de daar bij behorende verschuiving van geluidsproductie. 







Lo&3Co 
Logistic Consulting, Coordination, Cooperation 
 


 


Monitor Derde spoor eerste half jaar 2018 


Op basis van het in 2018 ontwikkelde Monitor Model worden in deze rapportage de economische en 
milieueffecten geschetst welke optreden door omleidingen als gevolg van de bouw aan het Derde spoor 
in Duitsland. Deze monitor richt zich op de eerste twee kwartalen van 2018. 


Markt in het eerste half jaar 2018 


De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is in het eerste half jaar 2018 gedaald met 2,2%. De 
daling werd vooral veroorzaakt door de daling van overslag van kolen, ruwe olie en minerale 
olieproducten. De overslag van containers groeide wel. Ook de overslag in de Amsterdamse haven is het 
eerste half jaar gedaald door de daling van de overslag van steenkool en olieproducten. Ditzelfde beeld is 
terug te zien in het aantal goederentreinen welke in deze periode gereden hebben.  


Het aantal geplande omleidingen in 2018 (zie figuur 11) liggen iets hoger dan die in 2017. Met name het 
aantal dubbelsporige buitendienststellingen lag in het eerste half jaar van 2018 hoger dan het eerste half 
jaar van 2017. 15 dagen in 2018 ten opzichte van 5 in het eerste half jaar 2017. In het eerste kwartaal 
2018 lag ook het aantal enkelsporige buitendienststellingen hoger dan Q1 van 2017 (21 versus 11 in Q1 
2017). 


Figuur 11: Overzicht werkzaamheden ten behoeve van 3e spoor Zevenaar – Emmerich – Oberhausen 2018, Bron ProRail. 
 


 


  







 


 


De indicatoren voor 2018 (Q1 en Q2) 


De gevolgen worden per indicator besproken. 


Figuur 12: Indicator 1: Vervoer Oost - West, voor de periode Q1 en Q2 2018. 


 


In figuur 12 is te zien dat over de eerste twee kwartalen van 2018 het aantal goederentreinen ten 
opzichte van dezelfde periode in 2017 is afgenomen. Door de toename in buitendienststellingen is te zien 
dat er wel meer treinen zijn omgeleid, zowel via de Bentheimroute als de Brabantroute. Over het eerste 
half jaar zijn 6% (1346 Treinen) van de treinen die op de Oost-West relatie reden omgeleid (20.900 
treinen). 


Doordat er in de eerste helft van 2018 meer omleidingen waren dan in 2017, zijn ook de meerkosten 
hoger dan in 2017 (zie figuur 13). Ze liggen op het niveau van het laatste kwartaal van 2016, maar nog 
wel lager dan het tweede en derde kwartaal van 2016. Voor de bulkgoederen lagen de meerkosten iets 
hoger dan die voor containertransporten (in Q1 bijvoorbeeld 0,29% versus 0,23%). De 
compensatieregeling vermindert wel de kostenstijging, maar door het beperkt aantal omleidingen zijn de 
effecten beperkt. 


  


INDICATOR 1  ||  Vervoer Oost - West


Periode


Totaal aantal 
gereden treinen 
internationaal


Waarvan via de 
grensovergang 


Zevenaar. Waarvan omgeleid aandeel omleidingen


omleiding bij 
grensplaats Bad-


Bentheim


omleiding bij 
grensplaats 


Venlo


q1 2017 11800 6800 415 4% 4 411


q2 2017 10400 5900 331 3% 17 314


q3 2017 10400 6300 51 0% 2 49


q4 2017 10250 5550 448 4% 23 425


q1 2018 10600 4700 666 6% 88 578


q2 2018 10300 4800 680 7% 88 592


q3 2018 prognose 10000 onbekend 908,2 9% 35,6 872,6


q4 2018 prognose 10000 onbekend 454,1 5% 23,3 430,8


Per kwartaal wordt gemeten hoeveel goederentreinen rijden over de grensovergangen. Het aantal treinen dat is omgeleid als gevolg van de 
werkzaamheden aan het derde spoor in Duitsland wordt bijgehouden per grensplaats.


Cijfers zijn in aantallen treinen. Voor de duidelijkheid zijn de berekende prognosecijfers niet afgerond.







 


 


Figuur 13: Kosten verschuivingen door omleidingen. 


 
* Kosten op basis van berekeningen met het Panteia spoorkostenmodel 
 


Figuur 14: Modal split en Haven split mogelijkheden (indicatoren 3 en 4). 


 
* Op basis van berekeningen met het Panteia terminalmodel 


 


In deze Monitor zijn de definitieve CBS cijfers voor 2017 meegenomen voor de Oost-West stromen van 
spoor, binnenvaart en weg. Bij de vorige Monitor waren dat nog de voorlopige cijfers. Doordat er meer 
omleidingen waren, is de modal split / haven split potentieel wel hoger dan in 2017, maar blijft het 
potentieel nog altijd zeer beperkt. Zie hiervoor figuur 14.  


INDICATOR 2 || Kosten verschuivingen


Periode


oorspronkelijke 
kosten zonder 
omleiding (als 
index)


meerkosten als index, 
van omleiding per 
gemiddelde Oost-
West rit*


meerkosten als 
index, voor 
Bulkgoederen


meerkosten als 
index, voor 
containers


meerkosten 
zonder 
compensatierege
ling


q1 2016 100 100,00 100,00 100,00


q2 2016 100 101,26 101,38 101,09 101,67


q3 2016 100 101,68 101,82 101,46 102,22


q4 2016 100 100,21 100,22 100,18 100,28


q1 2017 100 100,04 100,03 100,05 100,06


q2 2017 100 100,07 100,07 100,07 100,09


q3 2017 100 100,01 100,01 100,01 100,01


q4 2017 100 100,09 100,10 100,09 100,13


q1 2018 100 100,27 100,29 100,23 100,35


q2 2018 100 100,28 100,30 100,24 100,37


q3 2018 prognose 100 100,17 100,17 100,17 100,23


q4 2018 prognose 100 100,10 100,10 100,10 100,13


            


INDICATOR 3 || Modal split


Periode


spoorvervoer 
oost-west as 


in tonnen wegvervoer binnenvaart


berekend spoorvervoer 
potentieel zonder 


omleidingen in tonnen* aandeel
aandeel zonder 


compensatieregeling


2017 35.734.525    54.661.880         108.629.970  5.897                          0,02% 0,02%


2018 prognose 35.734.525    -                    -               21.541                        0,06% 0,09%


            


INDICATOR 4 || Haven split


Periode
Overslag NL 


havens.
Oost-West 


spoorvolume


berekend 
spoorvervoer 


potentieel havens 
zonder 


omleidingen in 
tonnen*


Spoorvolume wat 
beinvloed wordt in 


havenkeuze


aandeel 
zonder 


compensatie-
regeling


2017 595.810.000  35.734.525         2.037                0,006% 0,008%


2018 prognose 600.700.000  35.734.525         19.022               0,053% 0,071%


* Overslag volgens CBS-cijfers (inclusief Zee-Zee vervoer). De cijfers zijn op basis van berekeningen met het Panteia 
terminalmodel (zie de rapportage).







 


 


Figuur 15: Indicatoren 5 t/m 7 met betrekking tot externe effecten van de omleidingen. 


 


 


 


De uitstoot is in het eerste half jaar van 2018 iets lager uitgevallen dan was geprognosticeerd voor Q1 en 
Q2 2018. Wel was de uitstoot hoger dan in 2017. De jaarprognose voor 2018 voor de geluidproductie is 
aangepast op basis van de cijfers over het eerste half jaar. De prognose voor de afname van de 
geluidproductie in Zevenaar valt 0,1% lager uit (1,1% in plaats van 1,2%). De geluidsproductie in Bad 
Bentheim zal iets minder toenemen (0,2% t.o.v. 0,4%) ten laste van Venlo dan was geprognosticeerd 
(1,2% t.o.v. 1,0%). (De milieu indicatoren (5 t/m 7) zijn in figuur 15 te zien.). Het aantal vervoerde 
KWE’s ligt over het eerste half jaar in 2018 wat lager dan het eerste half jaar 2017. Doordat er meer 
omleidingen zijn, worden er waarschijnlijk wat meer KWE’s in 2018 omgeleid dan in 2017 (ca. 8% i.p.v. 
5%)2. Via de Betuweroute worden nog altijd de meeste KWE’s vervoerd. 


Conclusie Q1 en Q2 2018 
In het eerste half jaar van 2018 hebben er minder goederentreinen gereden dan in dezelfde periode in 
2017, maar waren er meer buitendienststellingen. Daardoor zijn er in totaal meer treinen omgeleid dan 
in het eerste half jaar van 2017. Dit is terug te zien in de economische en milieu effecten. Deze effecten 
zijn in 2018 wat hoger dan die in 2017, maar blijken de omleidingen als gevolg van de bouw aan het 
Derde spoor een beperkte invloed te hebben op de spoormarkt. 


                                                 
2 Voor deze inschatting is het totaal aantal KWE’s voor 2018 geëxtrapoleerd op basis gegevens over de eerste drie kwartalen 
van 2018. Het aantal omgeleide KWE’s is ingeschat op basis van het aantal geplande stremmingen voor het Derde spoor. 


INDICATOR 6 || Geluid omleidingen


Periode


Geluid zonder 
omleidingen, 


grensovergang 
Zevenaar


Geluid zonder 
omleidingen, 


grensovergang Bad-
Bentheim


Geluid zonder 
omleidingen, 


grensovergang 
Venlo


Geluid met 
omleidingen, 


grensovergang 
Zevenaar


Geluid met 
omleidingen, 


grensovergang 
Bad-Bentheim


Geluid met 
omleidingen, 


grensovergang 
Venlo


2016 100 100 100 -3,1% 1,0% 2,1%
2017 100 100 100 -0,5% 0,0% 0,5%
2018 prognose 100 100 100 -1,1% 0,2% 1,0%


INDICATOR 7 || Gevaarlijke stoffen omleidingen


Periode
Totaal aantal 


KWE Oost - West


Waarvan via de 
grensovergang 


Zevenaar. Waarvan omgeleid
aandeel KWE 
omleidingen


omleiding bij 
grensplaats Bad-


Bentheim


omleiding bij 
grensplaats 


Venlo
q1 2017 15.504            9.496                   440                      3% 4                    436               
q2 2017 9.680              5.238                   320                      3% 16                  304               
q3 2017 9.152              5.436                   50                        1% 2                    48                 
q4 2017 9.664              4.830                   440                      5% 23                  417               
q1 2018 12.701            5.998                   380                      3% 50                  329               
q2 2018 9.927              5.959                   445                      4% 58                  388               
q3 2018 prognose 10.000            484                     5% 19                  465               
q4 2018 prognose 10.000            223                     2% 11                  211               








 


 


Vienna Declaration 
Progress on boosting rail freight 


Statement of the Austrian Presidency  


as follow-up of the Ministerial Rotterdam Declaration 


6 December 2018 







 


Seizing the opportunity of the Presidency of the Council of the EU, Austria elaborates 


this statement to follow up the dynamic of the 2016 Ministerial Rotterdam 


Declaration (RD) “Rail Freight Corridors to boost international freight”, taking 


particularly account of the provision stating that “The Ministers will regularly monitor 


the effects of this Declaration on Rail Freight Corridors to boost international rail freight 


in Europe, in particular in the coming two years.” 


Under these auspices Austria proposes, in consultation with EU Member States participating 


in rail freight corridors plus Norway and Switzerland, an evaluation of the objectives and 


activities decided in the RD, promoting the first achievements accomplished since 2016 and 


invites the Member States, European Commission (EC) and sector stakeholders to work hand 


in hand to face and solve the challenges of the international rail freight transport. 


Considering 


• The Ministerial Rotterdam Declaration “Rail Freight Corridors to boost international 


freight” from 21 June 2016; 


• The Railway sector statement “Boosting international rail freight” from 20 May 2016; 


• The report of the European Commission on the application of Regulation (EU) 913/2010 


COM(2018) 189 final; 


• The establishment of the Network of Executive Boards of the EU Rail Freight Corridors, 


the Sector Statement Group and the cooperation with the European Commission; 


• The stability of priorities of the improvement program for international rail freight; 


• The consequences of the Rastatt incident in 2017 underlining the importance of 


achieving an harmonizing and interoperable European Rail network, and the related 


Ministers declaration of the Rhine Alpine and North Sea Mediterranean rail freight 


corridors from 23 May 2018; 


• The lability of the European rail freight market but as well its important market potential 


concerning EU internal market and the upcoming railway freight transport with Far East; 


• The need to make rail freight an attractive and reliable transport mode for the EU’s 


industry and making EU’s transport system sustainable. 
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Austria emphasizes the importance of a close collaboration between the countries involved in 


rail freight corridors (RFC) and the relevant stakeholders and therefore: 


1. Welcomes the Policy Analysis and main results of RD; 


2. Acknowledges the Sector high-level statement plus the comprehensive progress report 


from the sector statement group; 


3. Acknowledges the statement of CEO Task Force of the High Level Freight Meeting of 


CER/UIC “30 by 2030 – Rail Freight strategy to boost modal shift”; 


4. Confirms the continued need of a follow -up of RD in close cooperation with EC and 


stakeholders and agrees to monitor its effects; 


5. Stresses the importance to continue to work together between the rail freight corridors 


in a Network of Executive Boards ; 


6. Underlines the importance of improving the competitiveness of international rail freight 


and thereby supporting it.  


Austria, in consultation with EU Member States participating in rail freight corridors plus 


Norway and Switzerland, welcomes the continuous work by the sector stakeholders and 


takes note of the following initiatives which support the objectives and activities as set out in 


the RD and in particular 


(1) Supports the objective set by the project of Timetable redesign, the implementation  


timeline, the relating pilots foreseen for 2019/2020 and the preparatory work at national 


level;  


(2) Underlines the need to analyse further this project and to enhance cooperation between 


EC and the Member States to prepare the framework conditions to allow its 


implementation by 2024; 


(3) Welcomes the ongoing sector’s work to strengthen the cooperation between the C-


OSS’s for capacity allocation; 


(4) Commits to support the National regulatory conditions to coordinate infrastructure 


works in line with renewed Annex VII from Directive 2012/34/EU which takes effect from 


December 2018 onwards; 
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(5) Welcomes the sector’s work on ICT and other developments to support the capacity 


allocation with view of sector’s ambition to substantially increase international capacity 


allocated by the European process operated by the collective C-OSS’s ; 


(6) Cooperates with the European Agency for Railways in making the 4th railway package 


work and in solving issues identified by the stakeholders jointly with the European 


Commission and Member States; 


(7) Encourages the connection of terminals to the rail freight corridors and the information 


systems for Estimated Time of Arrival (ETA) and at a European regulatory framework 


indicated by the TSI TAF that will match needs of the business sector including terminals 


and railway customers for the exchange of data on ETA by 2020;  


(8) Supports for each rail freight corridor, in consultation with stakeholders, the 


identification and implementation in the most cost-efficient way of the TEN-T 


parameters for the rail freight corridors, in between with the Member States concerned 


and the EU Coordinators; 


(9) Works together on a concrete and timely ERTMS implementation in each rail freight 


corridor on the basis of the 2017 European Deployment Plan and the derived National 


Implementation Plans; 


(10) Welcomes the sector’s continuous work regarding the Key Performance Indicators for 


the rail freight corridors, notably publishing the results in accordance with Article 19 of 


the Regulation (EU) 913/2010;  


(11) Supports each rail freight corridors in making its operations more robust in cases of 


mayor disturbances by applying the guideline on contingency management and asking 


the freight operating companies to ensure aligned contingency planning; 


(12) Encourages and supports the use of and sharing of best practices by asking the Network 


of Executive Boards of the EU Rail Freight Corridors to regularly publish empirical 


examples, which shows innovative business cases, where rail freight improve service or 


gains market share. This could include cases where services are redesigned to better 


meet the needs of the users/market or enable more efficient working practices; 


(13) Recognizes the need of further work to develop procedure for solving cross -borders 


issues such as waiting times, and encourage initiatives both at EU level and bilaterally 


between Member States. 
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Therefore Austria strongly encourages the Member States, the European Commission and 


the Sector to continue the work mentioned above. Austria underlines the importance of 


further coordination and monitoring of the process. As a path forward Austria would 


highlight the following steps:  


(1) To continue the cooperation at Network of Executive Boards  


(2) To strengthen the efforts of monitoring concrete success in the rail sector by straight 


implementation of a KPI based monitoring system 


(3) To implement a periodic monitoring of the Rotterdam Declaration, preferably within 2 


years period. 
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Annex 


Main results of the cooperation between Member States, as follow-up of the 


Ministerial Rotterdam Declaration 


1. Member States strengthened their cooperation by setting up in April 2017 a permanent 


Network of Executive Boards of the EU Rail Freight Corridors (NexBo) which coordinates 


activities with European Commission; 


2. The NexBo has issued recommendations on: 


a) Update of harmonized text of Framework for Capacity Allocation (FCA) for the rail 


freight corridors (December 2016). A further update of the harmonized text of FCA is 


foreseen (December 2018) to facilitate the pilot projects for Time Table Redesign; 


b) Exchange of data concerning Estimated Time of Arrival in the logistic chain (February 


2018); 


c) Harmonised set of Key Performance Indicators (February 2018); 


3. The NexBo started up common analysis on: 


a) Common approach regarding implementation of TEN T parameters such as 740m 


long train length on the rail freight corridors; 


b) Further development of policy and market oriented KPIs; 


4. NexBo supporting the work of the sector statement group 


5. At individual RFC level, several key initiatives were taken in the follow-up of the RD,  


such as: 


a) Cooperation with European TEN-T coordinators (RFC Orient / East-Mediterranean) 


and with European ERTMS coordinators (RFC North Sea / Mediterranean); 


b) Representatives of the European Coordinators (TEN-T CNC and ERTMS) are invited 


to the NexBo meetings to enhance coordination between the TEN-T Core network 


corridors’ initiatives and the role of RFCs; 
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c) The adoption of the Ministers’ declaration of the Rhine Alpine and North Sea 


Mediterranean RFCs from 23 May 2018 on contingency management and taking 


further the RD commitments;  


d) The adoption of the Joint Ministerial Declaration (8 Ministers of Transport of AT, BG, 


CZ, DE, GR, HU, RO,SK) on effective improvement to eliminate bottlenecks and 


facilitate international traffic on the Orient / East-Mediterranean RFC, from 21 June 


2016 and the related Action programme to achieve a 2 hours goal until 2018;  


e) Improved customer orientation through regular strategic dialogue with stakeholders, 


such as “Operations” working group at RFC Scandinavian-Mediterranean (with final 


customers) and similar workshops at RFC Rhine-Alpine (July 2017), at RFC Czech-


Slovak as well as at RFC Orient/East-Med; 


f) Offer of Short term capacity (RFC Baltic Adriatic, RFC Mediterranean); 


g) Performance of RFC User satisfaction surveys at all RFCs (incl. the Atlantic Rail 


Freight Corridor Observatory); 


h) Conduct of an Operational bottleneck analysis (RFC Baltic-Adriatic, RFC North 


Seam-Mediterranean, RFC OEM); 


i) Conduct of Interconnections working group between FR and ES under both Atlantic 


and Mediterranean RFCs; 


j) Implementing a Train Performance Management project identifying reasons for 


delay (RFC ATL, RFC MED, RFC NSB); 


k) Conduct of Interoperability improvement workshops (Train length 740m, 


Structure/Loading gauge (RFC NSM, RFC ATL); 


l) English language training for operational control centre staff (RFC ATL); 


m) Extensions of RFCs (RFC MED to Croatia, RFC NSB to Medyka (Poland), RFC OEM to 


Germany); 


n) Last-mile study on improvement of Terminal accessibility (RFC MED); 


6. At global RFC level, 11 RFC’s are operational in 2018, compared to 9 in 2016 by the time 


of RD, stating the positive dynamic raised by RFC 


7. At European level several legislative developments took place, in line with the overall 


objectives of RD, such as: 


a) Revision of Annex VII 2012/34/EU to ensure timely coordination of works on the 


infrastructure; 


b) Adoption of implementing act on access to Services with solid obligations to ensure 


exchange of ETA data between railway undertakings, infrastructure managers and 


terminals; 


c) Adoption of the European Deployment Plan ERTMS 2017/6/EU; 
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8. At European level several initiatives were set up reinforcing the follow -up of RD and the 


essential role of RFCs such as: 


a) Program Support Actions providing EU funding for the rail freight corridors were 


decided by European Commission in 2017; 


b) The report of the European Commission on the application of Regulation (EU) 


913/2010 COM (2018) 189 final, noting RD is giving the development of the rail 


freight corridor a new momentum; 


c) An ERTMS action plan was adopted in November 2017 recognizing the role of RFCs; 


d) In April 2018 the European Coordinator launched the ERTMS Third Work Plan 


following consultation with the Member States. The ERTMS Third Work Plan further 


highlights the role of RFCs; 


e) European Commission initiative to structure work on removing cross border 


bottlenecks by setting up the issue log and identifying 3 key priority issues for follow-


up while engaging the ERA. 


The overall conclusion is that the objectives and activities [A – D] as identified in the 


Rotterdam Ministerial Declaration are well underway and have led to positive effects. 


However, improving the performance and interoperability of rail freight corridors especially 


in terms of creating a more market orientated approach remains a strategic objective, 


needing further involvement of stakeholders and clients in the sector, including the 


infrastructure managers. 


As noted in the Rotterdam Ministerial Declaration “… Still a substantial decisive part of the 


success of the Rail Freight Corridors lies in the hands of the sector itself.”  


Therefore, Austria observes the support of the Member states regarding the continuous work 


made by the sector stakeholders, considering the objectives and activities as identified in the 


Rotterdam Ministerial Declaration, and their encouragement to set high and concerted 


ambitions in this regard. 
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Management summary 


The Chinese Belt and Road Initiative (BRI), also referred to as the ‘New Silk Road’, comprises two 


key elements. On the one hand, development of the ‘Maritime Silk Road’ is aimed at maritime 


connectivity between coastal regions and their hinterlands in Southeast Asia and the Middle East. 


The ‘Silk Road Economic Belt’, on the other hand, is to bring about economic integration and 


remove infrastructure bottlenecks in Central Asia and Southeast Asia. This includes expansion of 


rail freight connections between China and Europe. From 2015 onwards, a substantial increase in 


rail freight flows between China and Europe has been witnessed. 


 


The potential of intercontinental rail freight lies in its middle position between ocean and air. Other 


important factors are large-scale Chinese government subsidies, occasional capacity shortages in 


the other modalities, ongoing economic development in the Chinese hinterland, a global trend of 


curbing costs for capital use, and the availability of an alternative and flexible modality. However, 


important challenges remain. These include infrastructure shortfalls, inefficient customs and 


transhipment procedures at border crossings and brake-of-gauge, delays and congestion at arrival 


terminals in the EU, and the accompanying uncertainties and planning issues. Also, impediments 


for the use of temperature-controlled containers, import sanctions in place between the EU and 


Russia, free-trade limitations vis-à-vis China, and a lack of control over the transport process are 


seen as obstacles for European shippers. 


 


The most important railway corridor between China and Western Europe, now and in the 


foreseeable future, runs through Poland, Belarus, Russia and Kazakhstan. Under normal 


circumstances, lead times from inland China to Western Europe stand at 15 to 16 days, which 


would allow for a time saving of some 14 days compared to ocean. However, currently experienced 


delays are seen to increase lead times to 18 to 19 days or even more. Brake of gauge takes place 


on the Polish-Belarusian border (typically Malaszewicze/Brest) and on the Kazakh-Chinese border 


(typically Dostyk/Alashankou; Khorgos). Customs procedures also take place on these border 


crossings, with Russia, Belarus and Kazakhstan being members of the Eurasian Economic Union 


(EAEU) customs area. The Malaszewicze/Brest border crossing is identified by all stakeholders as 


the most pressing bottleneck, notably for westbound transport. 


 


The organisation and planning of rail freight transport between China and Europe is carried out 


by Chinese intermodal operators, who act by order of city or regional authorities. Competition for 


subsidies and freight between Chinese cities and regions from which the trains depart is intense. 


Although economic rationality is certainly the foremost guide in establishing new services, other 


factors such as networking contacts (government to government, business to government), city 


bonds and operational circumstances also come into play. Chinese decision makers are well aware 


of the practicalities of rail freight transport to and from Europe and the positioning of end terminals 


in the European hinterland. However, specific knowledge of the Netherlands and its leading 


position in infrastructure and transport, including the extensive distribution centres in the 


country’s southeast and the high-capacity dedicated rail freight infrastructure between the ports 


of Rotterdam and Amsterdam and the German hinterland (Betuweroute), is less apparent. 


 


Essential points of departure and arrival for containers from and to the Netherlands are Duisburg 


and Tilburg. Duisburg has myriad connections with Chinese destinations, such as Chongqing, 


Beijing, Dalian, Harbin, Qingdao, Shenyang, Shilong, Tianjin, Wuhan, Yingkou and Yiwu. Tilburg 


currently offers triweekly services to and from Chengdu, with expansion of the rail terminal 


creating capacity for greater numbers of trains and destinations. A Nunner Logistics run shuttle 


linking the port of Amsterdam to Yiwu (via Duisburg) is being started, aiming for several services 


per week. 
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Rail freight volumes between China and the Netherlands have strongly increased over the past 


years and are estimated at some 25.000 TEU for import and export in 2018, with the inland 


provinces of Jiangsu, Chongqing and Yunnan being the top 3 Chinese origins and Sichuan province 


(Chengdu) the vital destination. Towards 2030, rail freight potential for import from China to the 


Netherlands stands at some 297.000 TEU per annum (making up for 10 to 15 trains per day). 


Potential for export equals some 28.000 TEU per annum (roughly 7 trains per week). Impact on 


the Dutch transport economy is mild but significant. Distribution centres in the southeast of the 


country will become modestly more competitive, whereas the port of Rotterdam will likely see a 


limited share of its future growth in container turnover curbed. 


 


So far, European countries have reacted to BRI in different ways. Generally, Central, Eastern and 


Southeast European countries, some of them struggling with high unemployment and limited 


financial means for infrastructure development, appear to have embraced the initiative. To be 


sure, Chinese infrastructure investments in European countries generally appear to process slow, 


with some countries only moderately interested in attracting financing. Also, EU internal market 


rules as well as rules and funds associated with European TEN-T policy seem to put a brake on 


Chinese investments. Western and Northern European countries, on the other hand, have been 


more reticent although not dismissive.  


 


At the European level a discussion is taking place concerning BRI’s wider strategic implications 


and Chinese infrastructure investments in the EU and its neighbourhood. A communication from 


the European Commission detailing infrastructure investment options in the EU and Eastern 


Partnership countries, with the aim of improving transport connections between TEN-T and 


countries to the East, is expected in summer 2018. Stakeholders indicate that actively taking 


stock in BRI is in the interest of the Netherlands and other European countries. Being involved in 


upgraded and new infrastructure and services in the EU and beyond, including on government 


level, brings a measure of shared control, whereas the opposite leaves the risk of loss of influence. 


 


An active role for the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management brings a number of 


important advantages. The Netherlands has a clear interest in furthering the quality and efficiency 


of rail freight connections to the EU-EAEU border and beyond, whilst simultaneously addressing 


strategic challenges in a European context – both matters requiring ministerial involvement. In 


addition, coordinating and consolidating promotional actions towards Chinese stakeholders with 


regard to the Dutch leading position in transport would allow for an effective approach, both in 


terms of concrete actions and in terms of attaining access to the appropriate levels of decision 


making. As mentioned already, on the Chinese side BRI is ultimately managed at the governmental 


level, thus requiring involvement from the Dutch government as counterpart. 


 


 Improve corridor quality  


 Emphasise the importance of the continuing development of unified railway law for 


intercontinental rail freight transport at EU and CIT level 


 Include BRI connectivity as one of the Dutch priorities with regard to TEN-T Rail Freight 


Corridors, particularly RFC North Sea-Baltic 


 Establish platform with the BRI states 


 Ensure that the Netherlands is represented in multilateral meetings where BRI is discussed 


 Establish contacts with respective Chinese counterparts in the Ministry of Transport, 


important cities and regions, and intermodal operators 


 Address strategic challenges coming from BRI in a European context. 


 Promote the Netherlands as integral part of BRI, including its leading position in transport 


 Support Dutch companies and regions that are interested in BRI 


 The ministry should be represented when Chinese delegations visit the Netherlands, in order to 


support the relevant Dutch companies and regions and to ensure that the Chinese visitors meet 


with the right counterpart and recognise the government supports the sector 
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1 Introduction 


The Chinese ‘Belt and Road Initiative’ (BRI) is seen as an important driver to foster economic and 


trade growth by improving the transport and logistics network between China and the larger 


Eurasian hemisphere. Among other implications, the large-scale initiative is expected to affect 


freight transport to and from Europe. 


 


Announced in 2013 by Chinese president Xi Jinping, the BRI initiative – also referred to as the 


‘New Silk Road’ – comprises two key elements. On the one hand, development of the ‘Maritime 


Silk Road’ is aimed at maritime connectivity between coastal regions and their hinterlands in 


Southeast Asia and the Middle East. The ‘Silk Road Economic Belt’, on the other hand, is to bring 


about economic integration and remove infrastructural bottlenecks in Central and Southeast Asia. 


This includes expansion of rail freight connections between China and Europe. 


 


From 2015 onwards, a substantial increase in rail freight flows between China and Europe has 


been witnessed. Most trains from China to Europe, some 50 per week at the moment, are block 


trains with a single customer. However, recently added services offer smaller transports as well, 


including full container (FCL) and less-than-container (LCL) loads. The predominant departure 


point is the city of Chongqing (some 10-15 trains per week), whereas the most important 


destination in Europe is Duisburg (around 25 trains per week). Often regarded as key drivers are 


the demand for time-sensitive transport, with rail being considerably faster than ocean freight 


and less expensive than air freight, and the relocation of certain manufacturing industries into the 


Chinese hinterland.  


The BRI initiative and the recent increase of intercontinental rail freight transport give rise to a 


number of questions for the Ministry of Intrastructure and Water Management, especially 


regarding if specific steps should be taken. What is the current market situation and how will it 


develop over the next years? What business opportunities arise from the initiative and which 


barriers could they face? Which are the vital destinations and regions of origin in China and 


Europe? Are distribution centres being shifted eastward? What opportunities and/or threats 


present themselves to Dutch mainports? And in what way should the Ministry of Infrastructure 


Figure 1-1. The main land and ocean corridors advanced by the Belt and Road Initiative. ©Province of Gelderland 
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and Water Management anticipate on these developments? This study answers these questions 


by examining rail freight transport from China to the Netherlands and vice versa, by analysing the 


implications for the Netherlands and, based on its findings, by making recommendations.  


 


1.1 Reader’s guide 


This study starts with an assessment of the railway corridor in terms of infrastructure, legal 


frameworks, organisation, and rail freight services (Chapter 3), followed by an analysis of current 


and future rail freight flows between China and the Netherlands (Chapter 4). The implications for 


the Netherlands are identified and assessed, focusing on the Dutch transport economy (freight 


distribution centres and seaports – Chapter 5) as well as on wider strategic considerations 


(Chapter 6). Finally, a grounded set of practicable policy options for the Ministry of Infrastructure 


and Water Management is developed (Chapter 7).   
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2 Why rail? 


As already hinted on, intercontinental rail freight’s potential first of all seems to lie in its middle 


position between ocean and air freight in terms of cost and lead time. Being faster but more 


expensive than ocean, and less expensive but slower than air, rail is thought capable of offering 


competitive transport for time-sensitive and/or high-value goods (estimated to account for some 


65% of the total rail value between China and the EU), especially for Chinese imports into the EU. 


The modality has thus been coined ‘fast ocean’ but might as well be labelled ‘cheap air.’  


 


However, with rail between Europe and China being a relatively new modality, other factors are 


seen to contribute to an altering playing field, too. Ocean freight’s capacity has occasionally fallen 


short over the previous years and is not without congestions and delays either. Indeed, 2017 not 


only brought the insolvency of one of the major container lines, causing significant damage to 


shippers, but also saw the formation of new alliances in the branch. Air freight, usually regarded 


an expensive modality used for time-sensitive transport and as an alternative for ocean in cases 


of delay, has at times also been struggling to meet demand. Seen from this perspective, the 


alternative offered by rail seems to have seized the right moment.  


 


Doubtless, large Chinese government subsidies on intercontinental rail freight services, have been 


a vital driver behind the uptake of the China-Europe connection. Indeed, multiple sources with 


different backgrounds lead us to a cost indication ranging from $300.000 to $450.000 and a 


subsidy indication ranging from $100.000 to $200.000 per roundtrip, with differences between 


Chinese cities in terms of amount and way of disbursement. Chinese decision-makers hint on an 


intention to cut subsidies from 2020 on, but without being specific. However, given the levels of 


subsidies it seems questionable that rail freight services between China and Europe will become 


economically self-supporting in the short to medium term. 


 


 


 


 


Figure 2-1. Rail freight volumes (TEUs) between China and the Netherlands 2014-2018. Volumes for 2017 and 2018 derived 


from growth estimations by Belarusian Railways. ©Panteia 
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Other factors are the ongoing economic and industrial development in landlocked regions in both 


China and Central and Eastern Europe (CEE) and a global trend of curbing costs of capital use. 


Increasing freight flows from and between inland regions, at distance from deep-sea ports, can 


be expected to enhance the case for rail freight links. Indeed, stakeholders expect that further 


growth of intercontinental rail freight services will involve multiple origins and destinations in the 


European and Asian hinterland rather than a limited number of departure and arrival points. The 


new modality allows for savings on capital costs, as it limits the transport time – in which capital 


is ‘frozen’ – for greater numbers of commodities and for greater volumes. Shippers depending on 


external funding can thus reduce costs of credit, whereas capital-rich companies are able to use 


greater parts of their financial capital for other purposes. A value proposition is shown in Table 2-


1. 


 


 


Most stakeholders experience the rail connection as a relatively flexible modality, albeit with 


significant differences between westbound and eastbound services. Contrary to eastbound trains, 


westbound trains usually have load factors of 90% or higher and therefore offer less flexibility. A 


commodity for which flexibility is of particular importance is E-commerce, a fast-growing trade 


between Europe and China and expected by many to play a role in further growth. As we will see, 


E-commerce could greatly benefit from improved customs procedures. 


 


A potential future factor, anticipated by some, are possible cost increases in air and ocean freight 


due to internalisation of external costs (emission of greenhouse gases, SOx, NOx, particulate 


matter as well as noise) and perhaps rising fuel prices, from which rail could surface as a winner. 


Northwestern European deep-sea ports, on the other hand, could attract certain additional freight 


flows through transfer to and from shortsea connections, rather than seeing their overall turnover 


decrease. On balance, the majority of stakeholders expect intercontinental rail freight to constitute 


mild competition for both ocean and air freight. 


 


Table 2-1. Value proposition of intercontinental rail freight versus ocean for high-value goods, taking into account capital 


costs. ©OSW/Centre for Eastern Studies 
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Seen from the above perspective, the stage might appear to be set for significant growth of rail 


freight transport between Europe and China over the coming years. Nevertheless, important 


challenges remain, some of which interact. Infrastructure shortfalls, combined with inefficient 


customs procedures, are seen to considerably increase lead times, whilst accompanying 


uncertainties could thwart rail’s credentials as a flexible, alternative modality. A significant number 


of stakeholders indicate not to recognise flexibility of booking, nor reliability of the services, 


especially for temperature-conditioned (refrigerated or heated) cargo.  


 


A somewhat related issue concerns the trade sanctions set by the Russian authorities and free-


trade limitations vis-à-vis China with regard to a number of commodities (particularly agrofood). 


Both factors are experienced as impediments. Also, most chemical products are not transported 


by intercontinental rail due to safety restrictions, particularly in China. Finally, both near-exclusive 


control over the transport process by Chinese operators and the dependency of price setting on 


Chinese government subsidies are regarded by stakeholders as causes for uncertainty. The next 


paragraphs will outline the aforementioned bottlenecks in more detail.


Figure 2-2. The main Eurasian East-West rail corridors. ©Panteia 
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3 The intercontinental rail freight corridor 


3.1 Routes, capacity, bottlenecks and investments 


As set forth already, by far the most important railway corridor between Western Europe and 


China, now and in the foreseeable future, runs through Poland, Belarus, Russia and Kazakhstan. 


Trains typically carry up to 41 high-cube containers of 40 ft., making up for trains of approximately 


565 m. As a rule, the trains do not exceed the total number of 41 containers, of any type or size, 


due to Chinese government subsidy regulations in conjunction with infrastructure capacity in the 


EU. However, for the long haul through the Eurasian Economic Union (EAEU) countries – in effect 


Belarus, Russia and Kazakhstan – where freight trains often exceed 1.000 m, combining trains is 


common use. 


 


Under normal circumstances, lead times from terminals in inland China to Duisburg stand at 15 


to 16 days or slightly less, which would allow for a time saving of some 14 days compared to 


ocean for the overall transport. However, currently experienced delays are seen to increase lead 


times to 18 to 19 days or even more. These partially capacity-related issues are a driver towards 


considering and testing possibilities for using alternative stretches. In the next sections, this is 


examined in more detail. 


 


3.1.1  The main corridor 


From the Polish-Belarusian border, two routes are available. The first proceeds to Moscow and 


from there to Yekaterinburg, where the corridor is split up with the most important leg transiting 


Kazakhstan towards the Chinese border, and an alternative leg transiting Siberia and reaching 


China either via Mongolia or via the Russo-Chinese border. The second route diverts at Minsk, 


transits Southern Russia and then crosses into Western Kazakhstan, from where it also proceeds 


to the Chinese border. Over two thirds of rail freight between China and Europe is shipped via the 


Russia-Kazakhstan route, with only small portions via alternative routes.  


 


Figure 3-1. The main Europe-China railway corridor. ©Panteia 
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Brake of gauge takes place on the Polish-Belarusian border (Malaszewicze/Brest or alternative EU-


EAEU border crossings) and on the Kazakh-Chinese border (Dostyk/Alashankou; Khorgos) or, for 


the Trans-Siberian route, the Russo-Chinese (Zabaykalsk/Manzhouli) or Mongolian-Chinese border 


(Erenhot). Customs procedures also take place on these border crossings, with Russia, Belarus 


and Kazakhstan being members of the Eurasian Economic Union (EAEU) customs area and 


Mongolia being aligned to it. 


 


The essential milestones are thus: 


 Assembly/arrival of the transports at European rail terminals, such as Duisburg, Hamburg 


or Tilburg 


 Brake of gauge, transhipment and customs procedures at Malaszewicze/Brest 


 Brake of gauge, transhipment and customs procedures at Dostyk/Alashankou or Khorgos 


 Arrival/assembly of the transports at Chinese rail terminals, such as Chongqing, Chengdu, 


Wuhan, Xi’an or Yiwu. 


 


 


European sections, terminals and transhipment points 


 


The most important start and end point for trains to and from China is the inland port of Duisburg, 


which now handles some 120 trains per month in either direction, and in the same area the inland 


port of Neuss. Other important departure and arrival points include the port of Hamburg, Railport 


Brabant (Tilburg) and, in Central Europe, Łódź (Łódź Special Economic Zone) and Budapest. Apart 


from the logistic rationale, not all European rail terminals are able to handle trains to and from 


China due to the requirement to be capable of communicating with information control systems 


used by the Chinese intermodal operators who organise the transport process (see paragraph 


The Eurasian Economic Union 


 


The Eurasian Economic Union (EAEU) is an economic union in the Northern Eurasian 


hemisphere, which entered into force in 2015. It currently consists of Russia, Kazakhstan, 


Belarus, Armenia and Kyrgyzstan, with possible prospects for deeper cooperation or 


accession for others. Notably, this may concern Tajikistan, Azerbaijan, Mongolia, Moldova 


and Turkmenistan.  


 


The EAEU has an integrated market of some 183 million people, with considerable combined 


economic output. It features free movement of goods and people and envisages gradual 


integration of markets, although the process seems to have slowed down. Common policies 


are in place in a number of fields – including customs, transport and foreign trade and 


investment. Free trade agreements exist with a number of countries, including Moldova, 


Uzbekistan and Vietnam.  


 


As the Chinese BRI initiative is expected to bring considerable investments to the Central 


Asian region, the EAEU is regarded by some observers as an unfortunate – or even inferior 


– competitor. However, from a transport perspective, the Eurasian customs union removes 


a number of technical and customs obstacles for the Silk Road Economic Belt, and can thus 


be regarded complementary to Chinese aims. In May 2018, a Free Trade Agreement (FTA) 


was signed between the EAEU and China. 


 


 


thediplomat.com/2018/01/remember-the-eurasian-economic-union/ 


www.cer.eu/sites/default/files/pb_eurasian_IB_16.3.17_0.pdf 
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3.3). A number of Western European destinations, including the port of Amsterdam as of March 


2018, are serviced through Duisburg rather than directly.  


 


The trains reach the Polish-Belarus border at Malaszewicze/Brest, where brake-of-gauge 


transhipment and customs procedures take place. Traditionally, westbound trains were 


transhipped in Malascewicze, whereas eastbound trains were transhipped at Brest. However, 


nowadays operators can decide on which side of the border the transhipment takes place.  


 


The Malaszewicze/Brest border crossing is identified by all stakeholders as the first and foremost 


bottleneck, notably for westbound transport. Ideally, transhipment and customs procedures would 


take some 18 hours for an entire train (this is the official aim of the Belarus Railways), but in 


practice this may last for 2 to 3 days or even longer. This, combined with the notorious difficulties 


of the busy European railway network, causes many trains to arrive with serious delay at their 


Western European destinations and leads to rescheduling issues and congestion at the most 


important arrival terminals. 


 


Estimations of current infrastructure capacity at the border crossing (e.g. availability of cranes 


and tracks at the terminals) stand at some 10 trains per day (loaded with 80 TEU). Also, current 


regulations between Poland and Belarus allow for a maximum of 12 border crossings per day. 


Thus, in terms of infrastructure, the border crossing may already be operating at its maximum 


capacity1.  


 


 


As will be detailed in the next paragraph, border procedures are generally very time-consuming. 


Also, the time needed for border procedures can deviate due to logistics processes of operators 


(choice of terminal, trucking operations between terminals, loading and unloading in addition to 


transhipment, storages, train composition) or incorrect documents. It therefore seems fair to 


conclude that infrastructure limitations coincide with suboptimal administrative procedures and 


organisation. 


 


                                                 
1  www.belint.de/material/belintpresentation.pdf 


The Malaszewicze/Brest border crossing: essential logistic procedures 


 


For westbound trains, handling procedures typically resemble the following path: 


1. Belarusian railways run the train to a Belarusian railway terminal 


2. Belarusian customs control 


3. Border control on two sides of the border  


4. Shunting across the border to Polish customs – typically carried out by Belarusian 


railways 


5. Shunting to Polish terminal for transhipment – carried out by one of two Polish 


shunting operators 


6. Operator picks up train 


 


For eastbound trains, procedures are slightly different: 


1. Rail operator runs the train to a Polish terminal 


2. Shunting to Polish customs station 


3. Border control on two sides of the border 


4. Shunting by Polish operator across the border to Belarusian terminal 


5. Transhipment and customs at Belarusian terminal 


6. Taking over by Belarusian railways 
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Poland intends to invest some 55 million euros in the facilities on the Polish side of the border 


over the coming years, aiming to increase capacity and enable the use of 750m trains and higher 


axle loads. Another 40 million of investment is depending on the construction of a third railway 


bridge (broad gauge only) and additional tracks across the border jointly with Belarus. Terminals 


on the Polish side are privately owned, whereas Belarusian facilities belong to Belarusian Railway. 


Ideally, infrastructure investments would be accompanied by optimisation of procedural 


management and communication between parties on both sides of the border, initiatives for which 


are being started as well. Options for improvement are being considered by multiple stakeholders, 


but, as we will see, partially depend on customs regulations. One possible option could be a 


limitation of loading and unloading operations at the border terminals, in order to focus on 


essential border handling (transhipment and legal procedures). Also, optimising shunting 


procedures of empty wagons in the border area is considered.  


 


Obviously, another option might be bypassing Malaszewicze/Brest altogether, possibilities for 


which are being examined by a number of market parties. One such possible option would run 


from Poland through Lithuania, entering the broad-gauge system at Šeštokai, and rejoin the main 


corridor at Minsk. Infrastructure capacity on this route is relatively limited, however, thus 


rendering it unsuitable for large numbers of trains in the foreseeable future. Currently the Polish 


and Belarus governments are also considering a second border crossing north of Malaszewicze 


(Czeremcha/Vysokolitovsk) for border crossing. Another potential bypass transits Ukraine, 


possibly departing from Budapest or Bratislava and changing to broad gauge at Dobrá/Chop. 


Recently a plan was conceived by the Austrian, Slovak and Russian railways to construct a broad-


gauge freight railway line from nearby Košice to Vienna. According to the plan, construction would 


start in 2024 with operational status to be reached in 20332. 


 


Brest-Dostyk sections, terminals and transhipment points 


 


The route from Poland, via Belarus and to Moscow has well-developed (electrified) infrastructure, 


albeit with different systems and the aforementioned brake of gauge. Belarus and the Russian 


Federation are parts of the EAEU customs union and apply the same standards for rail operations. 


Therefore, border procedures at the Russian-Belarusian border are driven by technical and staff 


management matters rather than by cargo clearance.  


 


An upcoming cargo hub is Minsk, where considerable investments are seen to take place in i.a. 


the China-Belarus Industrial Park, which is expected to increase and diversify the country’s 


production output. The hub’s connection to the intercontinental corridor will be improved 


simultaneously, with among others Duisport investing in rail freight facilities3. As such, Minsk 


could become an example of creating added value along the corridor. 


 


Moscow, next to being a central hinge for intercontinental rail freight, is of increasing importance 


as a destination – and to a lesser extent point of departure – for rail freight from China. For certain 


commodities this may cause a slight loss for Northwest European deep-sea ports, as cargo to and 


from the Russian market may otherwise be transhipped there, onto and from shortsea services 


connecting with Baltic ports. The number of rail freight services from China to Moscow now stands 


at over 10 trains per week and is seen growing, with tariffs at around $4.000 per forty feet unit. 


 


Trains from Western China into Kazakhstan can use two border crossings. First, the traditional 


border and transhipment facility at Dostyk/Alashankou is handling the vast bulk of intercontinental 


trains, with procedures being led by Chinese operators. Second, the new facilities at Khorgos are 


                                                 
2  www.railjournal.com/index.php/freight/austria-backs-broad-gauge-extension-to- 


vienna.html?channel=527&utm_source=Email_marketing&utm_campaign=IRJ_Rail_Brief_Feb_28_2018&cmp=1&u


tm_medium=HTMLEmail 


 


www.wiwo.de/unternehmen/handel/neue-seidenstrasse-duisburger-hafen-will-china-geschaefte-


ausbauen/21125382.html 
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projected to handle increasing volumes, especially for trade to and from Central Asia, the Caucasus 


and Turkey. From the Chinese-Kazakh border, lead times to Brest/Malaszewicze are stable at 8 to 


10 days, covering between 1.000 and 1.100 kilometers per day. The busiest station of departure 


in China is Chongqing, with over 10 trains per week, followed by Chengdu, Wuhan, Yiwu and 


others. 


 


Freight trains destined for the EU typically carry 41 forty feet units, making up for trains of 


approximately 565 m. Although in both the EAEU countries and China longer trains of over 1.000 


m are operated, the European railway system, including the Malaszewicze/Brest border crossing 


are equipped for trains <750 m. According to stakeholders, both lead time and border handling 


might be improved by bundling all shipments on shuttle trains between Dostyk and Brest, rather 


than handling all trains from Chinese and European points of departure on an ad-hoc basis. This, 


however, would have to be administrated by the Chinese intermodal operators. 


 


Between Moscow and China, parts of the route are single-track. Although the use of very long 


trains is common, and two parallel routes are available, future bottlenecks on these stretches 


cannot be excluded. The Russian and Kazakh railway authorities have indicated to the researchers 


that upgrades are being considered, but no decisions have been taken yet. According to the 


stakeholders, however, particularly Kazakhstan is keen to play an active role in further 


implementation of BRI. 


3.1.2  Alternative corridors 


Routes that are complementary to the one described above are still being used primarily for 


domestic and intra-continental transport between China, Russia, Central Asia and the Middle East. 


As already noted, for the main corridor an alternative for traversing Kazakhstan is the Trans-


Siberian route, starting at Yekaterinburg and reaching Northeast China over Russian territory at 


the Manzhouli/Zabaykalsk border facilities, or via Mongolia at Erenhot. A parallel route to the 


Trans-Siberian railway is the Baikal-Amur line, which is primarily used for domestic freight 


transport. In 2017 it was announced that the Russian Federation plans to invest $43 billion over 


the next five years to upgrade its railway infrastructure. This includes the Baikal-Amur and Trans-


Siberian routes, and connectivity projects to the Baltic and Black seas4. Apart from improving 


domestic rail freight and passenger transport, it is unclear what the effects on intercontinental 


rail freight will be. 


 


A completely different corridor is seen running through Kazakhstan and other Central Asian 


countries and connecting Western China to the Caucasus region, Turkey, and ultimately Central 


Europe. A central connecting hub is the port of Baku (Azerbaijan), from where rail ferries reach 


the ports of Aktau (Kazakhstan) and Turkmenbashi (Turkmenistan). Considerable infrastructure 


investment takes place on either side of the Caspian Sea. On the Caucasus side, the newly 


constructed Kars (Turkey)-Tiflis (Georgia)-Baku (Azerbaijan) Railway extends the corridor into 


Turkey. The line then connects to the Trans-Anatolian railway, running from Eastern Turkey to 


Istanbul, where the double track Marmaray rail tunnel links Asia to Europe. However, the ferry 


connection over the Caspian Sea and the relatively poor rail infrastructure in Southeast Europe 


continue to constitute a bottleneck. 


 


Potential advantages of the southern route are the availability of an alternative corridor in 


conjunction with bypassing Russia. The latter is considered beneficial from a perspective of 


international interdependency, and avoids the trade sanctions in place between the European 


Union and the Russian government. However, a considerable number of stakeholders believe both 


the longer lead time compared to the northern route and the additional costs of the 


aforementioned rail ferries will forbid economic feasibility of the route in the foreseeable future. 


Also, political stability along the southern route has been questioned (see 6.4). According to a 


                                                 
4  www.rbth.com/business/2017/03/02/russia-europe-asia-transport-corridor-712173 
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number of stakeholders, disadvantages of the southern corridor add to the case for using ocean 


freight between this part of the world and China. Notwithstanding these considerations, Chinese 


decision-makers have indicated to the researchers that the southern route is primarily regarded 


in strategic rather than commercial terms and has their attention. 


 


 


Daily services exist between Western Europe (i.a. Duisburg, Rotterdam) and Istanbul, some of 


which call at Budapest5, with lead times of around 5 days. Alternatively, part of the route from 


Western Europe to Istanbul may be covered by road. Services to Teheran are offered, too. A first 


service to China via Turkey and the Caspian is under consideration, and might grow to 3 services 


per week. However, large-scale uptake of the southern route has not been witnessed so far. 


 


3.2 The legal framework: customs procedures 


The legal procedures for rail freight transport between China and the EU are set by the frameworks 


applied in Western Europe on the one hand, and the Eurasian countries on the other. The Europe-


based International Rail Transport Committee (CIT), based on the Convention concerning 


International Carriage by Rail (COTIF), uses the Uniform Rules concerning the Contract of 


International Carriage of Goods by Rail (CIM) consignment note. The Eurasian Organisation for 


Cooperation on Railways (OSJD) uses the SMGS consignment note.  


 


Ideally, for freight transport crossing the EU-EAEU border, the common CIM-SMGS consignment 


note is used. However, in many cases CIM and SMGS appear to be used separately as the common 


CIM-SMGS document may entail complicated contractual relationships. Legally, CIM-SMGS applies 


as transit document for the EAEU, as well as Mongolia, in the same way as CIM applies for transport 


through the EU. CIM-SMGS can also be used without official status for the rail leg between the 


Chinese border and the Chinese points of arrival and departure, where official clearance is carried 


out. The official formats are often accompanied by attached documents in different formats, 


including World Customs Organisation (WCO) notices.  


                                                 
5  www.railcargo.nl/railscout 


Figure 3-2. The southern corridor (Kazakhstan route). ©Trans-Caspian International Transport Route 
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The EU-EAEU border is recognised by all stakeholders as a bottleneck in terms of customs 


procedures. As noted, a number of operators do not use the joint CIM-SMGS customs document, 


but have to clear goods from one customs system to the other (CIM to SMGS or vice versa). This 


is a time-consuming process, as details might be missing or have to be translated into the 


appropriate format, and trains may arrive in a different order.  


 


A significant discrepancy between theory and operational practicalities seems to exist. For import 


flows from China to the EU, information exchange between China and the Polish customs 


authorities is an inefficient process, regardless the ample time between departure from 


Dostyk/Alashankou and arrival at Brest/Malaszewicze. Translation between the electronic EDI 


format used in the EU and the paper format used elsewhere is not fine-tuned in terms of 


information required. Also, language difficulties persist, including for WCO and other attachments 


(at Dostyk/Alashankou the language issue is tackled by Chinese Railways translation staff). In 


case of freight for which non-fiscal obligations apply (veterinary and phytosanitary control), 


formalities are often unclear, thus making up for much administration. Another problem 


experienced is that information for rail freight differs from information for other modes, whereas 


customs formats tend to be harmonised for all modes. As a consequence, and also hampering a 


level playing field, most operators try to maintain their own exceptional modus operandi with 


customs authorities. 


 


For less-than-container loads (LCLs), all parcels and pallets are required to be registered and 


checked at the customs station separately. This causes serious delays, even for trains with only a 


small number of LCL containers. For E-commerce, specifically, the procedure implies that all such 


containers are offloaded at Malaszewicze and hauled by road to a dedicated facility at Lublin. For 


this part of the transport a level playing field is lacking: both the road haulage and customs 


handling station fall under Polish jurisdiction and are run by Polish (state) companies. Moreover, 


as reloading the cargo on the trains after clearance is inefficient, road transport is also used for 


dispersal to the end destinations. A possible improvement would be to keep the sealed LCL 


containers on the trains and carry out clearance at dedicated customs stations close to the end 


terminals (proposed amongst others by CER). However, this would require a change in EU customs 


law as well as the cooperation of the Polish customs authorities. 


 


Another impediment, especially for westbound transport, are the high customs guarantees for 


transit through the EU (between Malaszewicze and the end destinations), which may run into 


hundreds of thousands of euros per container, depending on the type of cargo and the destination 


country. This implies that large amounts of capital are being frozen during the transport time 


between the EU border and the end stations, thus increasing the cost for using the rail connection. 


Also, containers are seen to pile up at Malaszewicze as the shipments can proceed only when 


sufficient capital is freed through clearance of earlier shipments. Possible improvements could be 


the setting of uniform tariffs for customs guarantees throughout the EU, and the standard 


involvement of specialised customs brokers with Authorised Economic Operator (AEO) status who 


are subject to lower tariffs. 


 


Improving customs procedures would involve close cooperation between regulators (the EU, EAEU 


and the Chinese government), as well as between national customs authorities. Procedures could 


be addressed by creating a rail-dedicated, electronic format with harmonised information between 


CIM and SMGS, including fiscal and non-fiscal requirements (unified railway law). Clearance would 


ideally take place at the end destinations, and information shared in advance, thus strongly 


simplifying procedures at the border crossings. For the EU, implementation of customs regulations 


by the member states should be carried out in a uniform way, so as to coordinate procedures for 


all EU-EAEU border crossings. 
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3.3 Running the trains: Chinese decision makers 


The organisation and planning of rail freight transport between China and Europe involves the 


active cooperation of multiple states, railway and terminal operators and market parties. As we 


have seen, different customs regimes and technical systems are in use along the route, with the 


EU-EAEU and EAEU-China borders implying customs clearance and transhipment between different 


rolling stock (wagons and locomotives).  


 


Figure 3-3 shows the relations between the main parties involved in organising and carrying out 


the rail freight services. Chinese intermodal operators are the central players, closing contractual 


relations with clients (shippers and forwarders) and operators along the rail corridor (state railway 


operators, terminal and shunting operators, customs brokers). The intermodal operators are 


usually seen to act by order of the city and/or regional authorities, who are permitted to run the 


services by the Central Authorities in Beijing. Government subsidies are usually disbursed by the 


city and/or regional authorities to the respective intermodal operators. A joint working group 


between the German, Polish, Belarusian, Russian, Kazakh, Ulaanbaatar and Chinese (state) 


railways was instated in 2017, aiming to deepen cooperation and increasing the market share of 


intercontinental rail freight6. 


 


Competition for subsidies and freight between Chinese cities and regions from which the trains 


depart is intense. After the announcement of BRI, some 60 services were started between 2013 


and 2017, linking inland as well as coastal provinces of China to the EU. The different points of 


departure are seen to further their own interest wherever they can, and may even hinder each 


other. Thus, although economic rationality is certainly the foremost guide in establishing services, 


other factors such as networking contacts (government to government, business to government), 


city bonds and operational circumstances also come into play. Overall, from the Chinese 


perspective, catchment areas of terminals of origin and destination are regarded to be far more 


extensive than their immediate vicinity, with medium-distance (up to 1.000 km) pre and end 


haulage by other modalities being a natural part of the transport process.   


Chinese decision-makers generally seem well aware of the practicalities and challenges of rail 


freight transport to and from Europe, and the positioning of end terminals in the European 


hinterland. However, specific knowledge of the Netherlands and its leading position in 


                                                 
6 http://www.railwaygazette.com/news/freight/single-view/view/seven-railways-sign-china-europe-container-agreement.html 


Figure 3-3. The organisational chart for rail freight services between China and Europe ©Panteia 
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infrastructure and transport, including the extensive distribution centres in the country’s southeast 


and the high-capacity, dedicated rail freight infrastructure between the seaports of Rotterdam and 


Amsterdam and the German hinterland (the so-called Betuweroute), is less apparent.  


 


In order to increase the efficiency of the transport process, and therefore to be able to curb 


government subsidies (estimated at $100.000-$200.000 per roundtrip), the Central Authorities 


intend to strengthen internal coordination and possibly limit the number of departure points. 


Bringing the locations of the terminals more into line with those of the main production centres, 


thereby potentially cutting out inefficient long-distance pre and end haulage, may significantly 


reduce the cost of using the rail connection. 


 


3.4 Rail freight services between China and the Netherlands 


Essential points of departure and arrival for containers from and to the Netherlands are Duisburg 


and Tilburg. Duisburg has myriad connections with Chinese destinations, such as Chongqing, 


Beijing, Dalian, Harbin, Qingdao, Shenyang, Shilong, Tianjin, Wuhan, Yingkou and Yiwu 7. Tilburg 


currently offers triweekly services to and from Chengdu8, while the expansion of the rail terminal 


creates capacity for greater numbers of trains and destinations in the future. 


 


Both New Silkway Logistics (a combination of KLG, Essers and Wagenborg) and Nunner Logistics 


are using Duisburg as their starting point, whereas GVT Logistics uses Tilburg. Also, a number of 


smaller service providers either directly or indirectly book slots on the trains. Both Tilburg and 


Duisburg have highly frequent connections to the ports of Rotterdam and Antwerp. Rail freight 


from China proceeding to the European seaports is still limited, however, now standing at some 


20 TEU per week for the Tilburg-Rotterdam leg. A Nunner Logistics run shuttle linking the port of 


Amsterdam to Yiwu (via Duisburg) is being started, with an aim for several services per week.  


 


The vast bulk of containers used are 40 ft. high cube (HC), typically loaded in pairs on 80 ft. 


wagons. The use of 20 ft. units is far less common, whereas the use of 45 ft. containers is limited, 


in part due to irregular availability of 90 and 60 ft. wagons in the EU. Stakeholders, including 


Chinese decision makers, indicate that 20 ft. containers are commonly used for urgent shipments, 


whereas 45 ft. could help facilitate larger volumes.  


 


Moreover, 45 ft. is the standard for temperature conditioned (reefer) containers. Temperature-


controlled containers are not only used for typical refrigerated cargo such as agrofood and 


medicines, but also for all products that cannot withstand the extreme temperatures (–40/+40°C) 


that may occur in Russia and Central Asia. Next to difficulties in fitting the reefers onto the trains, 


stakeholders emphasize reliability is an obstacle. Although it is generally possible to monitor the 


climate inside the reefer along the route, organising timely emergency repairs is an uncertain 


affair and entails high additional costs. Also, the required facilities at the transhipment terminals 


are limited. These issues concerning the ‘cold chain’ appear to withhold considerable numbers of 


shippers from using the rail connection. 


 


As mentioned already, official tariffs generally range from $2.500-3.000 to $4.000-5.000 per 


standard 40 ft. container for westbound shipments, and from $2.500 to $3.500 per 40 ft. container 


for eastbound shipments. Exact prices depend on the points of departure and destinations as well 


as on the type of container and cargo. In most cases, pre and/or end haulage need to be taken 


into account too, such as in so-called ‘free on rail’ or ‘door to port’ arrangements in which end 


haulage is not included in the tariff. Prices may decrease with a further uptake in volumes, 


especially considering the relatively low load factors of eastbound trains (only gradually increasing 


over the past years and now standing at some 60% – as opposed to >90% for westbound trains). 


                                                 
7  www.duisport.de/en/port-information/services/ship-rail-destinations.html 
8  www.gvtintermodal.com/verbinding/chengdu-tilburg-rotterdam 
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Flexibility of booking, as a competitive advantage combined with short lead time, is generally 


recognised by stakeholders, but not by all. Closure of the booking may be as short as two days 


before departure, although capacity on the trains is destination-specific. On balance, most services 


can be booked within one week before departure or shorter, particularly eastbound. A question 


outside the scope of this study, however, is how well-spread this knowledge is in the sector. 


Indeed, some stakeholders indicate a perceived lack of flexibility of the rail services is a reason 


for shippers to rely on air freight in cases of time pressure. 


 


Finally, time-sensitive and relatively expensive transport may require high levels of reliability and 


visibility of the process, which seems to be sometimes lacking in intercontinental rail freight. Fast 


and efficient delivery of shipments, as well as accurate status information towards the client, are 


prerequisites for justifying the relatively high transport costs. The aforementioned lack of reliable 


lead times and status visibility appear to distort the logic of using rail services instead of ocean 


or air for a substantial part of the market. 
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4 Current and future freight flows 


4.1 Overview 


Rail freight volumes between China and the Netherlands have strongly increased over the past 


years. Year-on-year growth amounted to 20% and 78% in 2015 and 2016, and is estimated at 


60% and 30% for 2017 and 2018. Rail freight values demonstrated a somewhat lighter increase 


of 11% and 63% for 2015 and 2016. As already noted, intercontinental rail freight may well 


constitute competition, to an extent, for air freight as well as for ocean freight. A comparison 


between rail freight tonnage and air freight tonnage seems to support this expectation. Rail freight 


tonnage between China and the Netherlands stood at some 120.000 tonnes in 2016, whereas air 


freight tonnage in the same year was 150.000 tonnes (import)9.  


                                                 
9  Centraal Bureau voor de Statistiek (2016) 


Figure 4-1.  Rail freight volumes between China and the Netherlands 2014-2016, TEU. ©Panteia 


Figure 4-2.  Rail freight values between China and the Netherlands 2014-2016, euro. ©Panteia 
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The most prominent commodity type is machinery and mechanical appliances, with electrical 


machinery and parts and car (parts), manufactures and miscellaneous articles coming second and 


third. Apart from coffee, tea and spices these are also the commodities showing the fastest growth. 


 


4.2 Import from China to the Netherlands 


Our analysis, seen in Figure 4-4, shows the inland provinces of Jiangsu, Chongqing and Yunnan 


as the top 3 Chinese origins for rail freight from China to the Netherlands. Consistent with 


information received from stakeholders, significant volumes come from coastal areas as well, with 


Guangdong and Shanghai provinces taking the fourth and fifth positions.  


 


Figure 4-3.  Rail freight tonnage between China and the Netherlands 2014-2016, tonnes. ©Panteia 


Figure 4-4. Import commodities from Chinese provinces to the Netherlands 2016, TEU. ©Panteia 
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Figuur 4-5. The provinces of the People’s Republic of China ©GettyImages 


 


4.3 Export from the Netherlands to China 


Our analysis, as depicted in Figure 4-5, shows that the first and foremost Chinese destination for 


Dutch railbourne exports to China is Sichuan province, with flows to other destinations still very 


limited. The only other significant destinations are Shandong, albeit with relatively low-value 


goods, and Chongqing. Especially with regard to export, it would be useful to study the 


development of volumes, destinations and commodities for the years after 2016 when more recent 


data becomes available. 


Figure 4-6. Export commodities to Chinses provinces from the Netherlands 2016, TEU. ©Panteia 
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4.4 2030 Forecast: import from China to the Netherlands 


For import from China to the Netherlands, the total volume with the potential to shift from current 


modalities (ocean and air freight) to rail equals some 297.000 TEU towards 2030 – making up for 


between 10 and 15 trains per day to different terminals in the Netherlands and Germany from 


where pre and end haulage is carried out. This is demonstrated in Figure 4-6, with a +/- margin 


of 10% (low, average, high scenarios).  


 


Figure 4-8 shows an overview of the expected transport flows by rail from the 28 provinces of 


China to the Netherlands by 2030. Volumes are expected to originate from coastal as well as 


inland provinces, with the former served either by direct (or connecting) rail services or by pre 


and end haulage to and from inland rail terminals by other modalities (road or inland waterway).  


 


4.5 2030 Forecast: export from the Netherlands to China 


For export from the Netherlands to China, the total volume with the potential to shift from current 


modalities to rail equals some 28.000 TEU towards 2030 – making up for some 7 trains per week. 


This is demonstrated in Figure 4-7, with a +/- margin of 10% (low, average and high scenarios). 


Figure 4-9 shows an overview of the expected rail freight flows from the Netherlands to the 28 


provinces of China by 2030. 


Figure 4-7. High, average and low scenarios for railborne import from China to the Netherlands towards 2030. ©Panteia 


Figure 4-8. High, average and low scenarios for railborne export from the Netherlands to China towards 2030. ©Panteia 
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Figure 4-9. Regions of origin for rail freight from China to the Netherlands, 2030. ©Panteia 
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Figure 4-10.  Regions of destination for rail freight from the Netherlands to China, 2030. ©Panteia 
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5 Impact on the Netherlands 


5.1 Impact on the Netherlands: distribution centres  


Another key research question concerns the effects on the Dutch transport economy, in particular 


the port of Rotterdam. In order to answer this question, we have started with establishing the 


optimal locations of European distribution centres in the Netherlands for containerised import. 


Figure 5-1 shows the optimal locations in the base scenario (without availability of the China-


Netherlands rail connection) are in the middle and southeast of the country, with centres such as 


Tilburg and Venlo already being competitive. 


 


Figure 5-1. Optimal locations for European distribution centres in the Netherlands for containerised 


import, base scenario. ©Panteia 
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Next, the potential for modal shift to the rail connection for China-Europe trade is included in the 


equation. In Figure 5-2 the competitive distribution centres are depicted for railbourne import 


from China. The optimal European distribution centres for intercontinental rail freight are in the 


south and southeast of the country. We can therefore expect the new modality to bring about a 


shift of optimal locations towards the south-east of the country. However, it is important to 


emphasise that the effect is relevant for specific commodities only, and will be small when 


expressed in absolute numbers. Therefore, it is fair to conclude that as far as the location of 


distribution centres is concerned, noticeable effects will remain limited to mild regional 


advantages, even when the full modal-shift potential materialises. 


 


 


 


 


Figure 5-2. Optimal locations for European distribution centres in the Netherlands for containerised 
import by intercontinental rail freight. ©Panteia 
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5.2 Impact on the Netherlands: mainports 


Port of Rotterdam 


For the port of Rotterdam, a noticeable but mild competition is to be expected. For the most 


relevant European deep-sea ports, the modal-shift potential for ocean freight to intercontinental 


rail was established, based on transport costs including a value/time function. The modal-shift 


potential is shown in Figures 5-3 and 5-4, together with 2015 turnover figures. The list is topped 


by the port of Rotterdam, but with comparable modal-shift potential as a share of total turnover 


demonstrated by Antwerp and the German ports. Interestingly, the Polish port of Gdańsk, 


geographically relatively close to the Eurasian land route, is seen to experience relatively fierce 


competition. 


 


The modal-shift potential for the port of Rotterdam of 368.000 TEU (import and export) is limited 


when compared to total container throughput, standing at well over 12 million TEU in 2015 and 


seen increasing since. Compared to the port’s container turnover originating from and destined 


for China, surpassing 3 million TEU or roughly a quarter of total turnover, the modal-shift potental 


of some 10% is more significant10. The cargo value per container is not expected to specifically 


affect the seaport’s competitive position. 


 


 


With regard to Southern European seaports, the almost negligible impact corresponds to findings 


from Panteia’s earlier studies11, in which it was demonstrated that catchment areas of the 


                                                 
10  www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/rotterdam-remains-the-largest-european-port- 


serving-china 


www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/china-accounts-for-25-of-all-discharged-containers 
11  E.g. Sustainable Logistics for Europe: The Role of Ports (2016); Natuurlijk Achterland Rotterdam: Input voor  


Bepaling Relevante Geografische Markt en Productmarkt voor Overslag van Containers (2015). 


Figure 5-3. Potential for modal shift from ocean to rail per sea port (1.000s TEU). ©Panteia 
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respective Northern and Southern European seaports only marginally overlap, with a 


‘battleground’ extending to parts of the German southeast, Austrian north and Czech south. The 


intercontinental rail freight corridor is arguably out of range for destinations in the Southern 


European port areas, which is unlikely to change in the foreseeable future. This is elaborated in 


paragraph 6.3. 


 


For the port of Rotterdam, we have plotted the modal shift potential set off against ocean freight 


baseline scenarios. Also, we included the aforementioned additional shortsea potential stemming 


from the intercontinental rail freight connection. The results for the port of Rotterdam are shown 


in Figure 5-5. In the base scenario, turnover is projected to increase to over 17 million TEU. Taking 


Figure 5-4. Port of Rotterdam modal shift 2030 scenario including additional shortsea potential. ©Panteia 


Table 5-1. Potential for modal shift from ocean to rail, per seaport. Turnover 2015 from Eurostat/ESPO. ©Panteia 
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into account modal shift potential from ocean to intercontinental rail freight, turnover growth may 


be curbed to just under 16,8 million TEU. When intercontinental rail related shortsea potential is 


added to the equation, turnover growth is somewhat higher: although the relative effect on 


throughput is expected to be limited, added shortsea potential is unlikely to compensate for loss 


of cargo entirely. 


 


Schiphol Airport 


 


As we have seen, both intercontinental rail freight and air freight are primarily used by shippers 


for high-value and time sensitive transport. Rail freight tonnage between China and the 


Netherlands stood at some 120.000 tonnes in 2016, whereas air freight tonnage in the same year 


was 150.000 tonnes (import), the vast bulk of which is handled through Schiphol Airport. Although 


air freight volumes are relatively small and impact from intercontinental rail experienced by the 


air freight market is therefore difficult to assess, the two modalities can therefore be expected to 


increasingly compete. 


 


However, with air freight demand predicted to roughly double over the next 20 years12, and 


capacity shortage on Schiphol Airport looming, it must be considered unlikely that future growth 


of rail freight transport between China and Europe will significantly affect the airport.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
12 http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/about-our-market/cargo-market-detail-wacf/download-


report/assets/pdfs/wacf.pdf 
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6 Strategic considerations 


6.1 Long-term implications 


Although much can and should be said about the China-Europe rail freight connection in terms of 


logistics, the BRI initiative is a strategic drive and therefore more encompassing. This is not the 


occasion for an extensive assessment of the wider strategic implications of BRI; however, some 


transport and infrastructure-related considerations cannot be absent in this report. The next 


paragraphs will elaborate on possible implications of (Chinese) infrastructure investments in the 


intercontinental rail corridor as well as in Europe, international interdependency, and the case for 


a common European strategy. 


 


The BRI initiative, and the recent uptake of rail freight transport between China and Europe, is 


seen being driven by multiple developments and economic and political forces. From a Chinese 


perspective, increasing freight flows over land augments economic development in the country’s 


landlocked western regions, as well as economic diversification. It also coincides with geopolitical 


goals, such as expanding spheres of influence, furthering security in adjacent territories and 


helping safeguard access to raw materials. 


It has been asserted that Chinese infrastructure investments in the EU appear primarily aimed at 


the EU member states in Central and Southeastern Europe, which are economically weaker than 


other member states. Specifically, talks in the so-called ‘16+1’ format13 have been promoted by 


the Chinese government and accompanied by significant investments as well as an increase in 


trade between these countries and China. Some stakeholders point to the size difference between 


China and the 16 European countries involved, especially when one questions the political 


coherence among them. This might entail a risk of uneven control over future infrastructure, even 


as added value may not always come to the benefit of the countries concerned. Another point of 


concern expressed by stakeholders is the relatively closed Chinese domestic infrastructure market, 


implying an uneven playing field for European market parties. 


 


 


 


                                                 
13  Consisting of Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia,  


Lithuania, Macedonia, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, and China. 


BRI investment mechanisms 


With Asia’s infrastructure investment needs - mostly through debt instruments - estimated at 


thousands of billions US Dollars, the Belt and Road Initiative is spearheaded by the Chinese-


led Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Some sixty countries in the planned BRI zone, 


including the major European economies, have acceded to the bank. AIIB’s capital stands at 


100 billion US Dollars, approximately half of the World Bank’s.  


Other investment facilities include the $40 billion Silk Road Fund primarily aimed at business 


investment, a $38 billion scheme at the China Development Bank, and some $20 billion 


dedicated to the Export-Import Bank of China. In all, BRI comprises over $900 billion of 


projected investments, with the private sector expected to make large investments too. 


 


www.ft.com/content/e83ced94-0bd8-11e6-9456-444ab5211a2f 


www.wsj.com/articles/china-to-contribute-40-billion-to-silk-road-fund-1415454995 
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So far, European countries have anticipated to BRI in different ways, with a number of EU 


governments assuming a relatively passive role. Generally, Central, Eastern and Southeast 


European countries, some of them struggling with high unemployment and limited financial means 


for infrastructure development, appear to have embraced the initiative. To be sure, Chinese 


infrastructure investments in European countries generally appear to process slow, with some 


countries only moderately interested in attracting financing. Also, EU internal market rules as well 


as rules and funds associated with the European TEN-T infrastructure policy seem to put a brake 


on Chinese investments. Indeed, these activities have so far been particularly apparent in the 


Western Balkans, countries that are not part of the EU and therefore less bound to EU rules, while 


having less access to EU funds. A Chinese-financed project that stands out is the projected 


upgrade of the Belgrade-Budapest railway, which would enable fast transport into Central 


Europe14.  


 


Western and Northern European countries, on the other hand, have been more reticent although 


not dismissive. Thus, Germany has shown interest in BRI in various ways, including at high political 


level. As already set forth, some of its actors, such as Duisport, the Hamburg Port Authority (HPA) 


and Deutsche Bahn (DB Cargo), are actively taking stock through logistics processes as well as 


infrastructure investments on the intercontinental corridor. This also applies to Belgium, although 


to a lesser extent, with the Antwerp Port Authority having assumed a bystander role so far. Other 


Western European countries expressing an ambition to participate in rail freight connections 


between China and Europe include Austria and Italy. 


 


At the same time, a discussion at the European level is taking place concerning BRI’s wider 


strategic implications and Chinese infrastructure investments in the EU and its neighbourhood15. 


An EU-China ‘Connectivity Platform’ was established in 2015, with biannual meetings between the 


European Commission (DG MOVE, DG TAXUD) and the Chinese government. Guiding principles for 


the Commission are inclusiveness (all countries involved are to benefit), respecting trade rules, 


sustainability, localisation of infrastructure construction (i.e. use of local companies), and f iscal 


sustainability for countries involved. The mutual aim is to create synergies between both sides, 


with possible mutual funding of infrastructure projects in Europe as well as China. However, 


reported progress has been limited so far. A communication from the European Commission 


detailing infrastructure investment options in the EU and Eastern Partnership countries, with the 


aim of improving transport connections between TEN-T and its eastern neighbourhood, is expected 


over the summer. 


 


Stakeholders also express the need for an intensified discussion of BRI between themselves, 


among European governments, and at the European level. According to them, defining a common 


strategy could include monitoring compliance with and functioning of the internal market rules 


with regard to Chinese investments, as well as a consolidated set of infrastructure funding 


guidelines that, where appropriate, helps to look beyond TEN-T. Stakeholders indicate that 


actively taking stock in BRI is in the interest of the Netherlands and other European countries, 


too. Being involved in upgraded and new infrastructure and services in the EU and beyond, 


including on government level, brings a measure of shared control, whereas the opposite leaves 


the risk of a relative loss of influence. In the next paragraphs, possible future implications of 


(Chinese) infrastructure investments are further detailed. 


 


 


                                                 
14  www.politico.eu/article/china-hits-roadblocks-in-central-europe/ 
15  https://thediplomat.com/2017/10/belt-and-road-initiative-eu-strategic-interests-in-asia/ 


 


https://fd.nl/opinie/1248410/handelsmissie-china-moet-stevig-aan-de-bak 


 


www.ft.com/content/3e79ae14-0681-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 
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6.2 Scenario 1 – Corridor investments 


As we have seen, the intercontinental rail corridor is now seen to be operating close to its 


maximum capacity within existing infrastructure and organisational boundaries. The border 


crossing at Malaszewicze/Brest may already be operating at its maximum capacity, whereas other 


bottlenecks, such as on the crowded European railway system or Eurasian single-track sections, 


can be expected to present themselves when the number of trains crossing the border between 


the EU and the EAEU is further increased. This leads to an infrastructure gap between current 


capacity and future demand, as seen in the chart below. 


 


 


 


The aformentioned options for infrastructure investments and alternative routes (either bypassing 


congestive points on the Russia-Kazakhstan route or using the southern corridor when it becomes 


economically feasible) can be expected to at least partially close the infrastructure gap. However, 


as can be easily derived from the above chart, reaching the full potential for modal shift would 


require a tripling or even quadrupling of infrastructure boundaries. To say the least, it will be a 


large enough challenge for all parties concerned to create the conditions necessary for 


accommodating the potential of intercontinental rail freight. 


 


Conclusion: Extensive infrastructure investments and corridor improvement are a 


prerequisite for further growth of intercontinental rail freight  


 


  


Figure 6-1. The infrastructure gap for the Russia-Kazakhstan corridor. 2017-2018 TEUs are based on growth estimations of Belarusian and Russian 


Railways. 2019-2030 TEUs are derived from seaport modal-shift potential (see Chapter 5). ©Panteia 
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6.3 Scenario 2 – Investments in South European seaports 


 


As set forth in previous chapters, a significant potential exists for modal shift of freight flows from 


ocean to rail. Although a large infrastructure gap continues to stand in its way, intercontinental 


rail freight is expected to constitute mild but noticeable competition for Northwest European deep-


sea ports. However, Chinese infrastructure investments that affect Europe are seen to be aimed 


not only at railway connections, but also at seaports and some of their hinterland connections. 


Examples are the Greek port of Piraeus, a controlling stake of which is now owned by Chinese 


state-owned COSCO, and plans for upgrading the Belgrade-Budapest railway16. For some, this 


raises the question as to whether improved capacity and hinterland connections of Southern 


European ports might significantly add to the aforementioned competition to Northwest European 


ports, or affect intra-European rail freight flows between Northwest ports and Southern Europe 


(e.g. between Rotterdam and Italy). 


 


 


Figure 6-2 shows the competitive hinterlands, or ‘catchment areas’, of the European seaport 


regions. The Dutch, Belgian and German ports first and foremost serve the markets of those three 


countries and parts of France, Italy, Austria and the Czech Republic. Competition with the 


Mediterranean ports is seen in a limited area where, after possible internalisation of external costs, 


the Northwest European ports are expected to surface as relative winners, provided they stay as 


competitive as they can be. This division is augmented by intra-European rail freight flows from 


Northwest European ports to Southern Europe. 


 


                                                 
16  www.bbc.com/news/world-europe-41654346 


 


Figure 6-2. Catchment areas in the European hinterland arranged by port region. ©Panteia 
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For an understanding of the main economic zones in the Northwest European hinterland in which 


the Dutch, Belgian and German seaports compete for ocean freight, we can suffice with charting 


the concentrations of economic activity in the German regions. From Figure 6-3 it follows that the 


main concentration of economic output is located in the western part of Germany, around Duisburg 


(Ruhrgebiet), with a large number of lesser concentrations to the south and southeast along the 


main river basins.   


Figure 6-3.  Concentration of economic activity (GDP per area) in the German hinterland. ©Panteia 


 


Zooming in on the port of Rotterdam’s catchment area, Figures 6-4 and 6-5 show the importance 


of the aforementioned locations of economic activity. The first chart depicts the competitive 


position of the port in its hinterland for all transport modes (rail, barge and road). We can see the 


main catchment area extends from the largest part of the Netherlands to the Western German 


industrial zone, with fierce competition with Belgian and German ports towards the south of 


Germany. The second chart demonstrates the competitive hinterlands for the different seaports.  
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We can conclude that even extensive investments in Mediterranean seaports and hinterland 


connections have limited potential to affect either ocean freight flows or intra-European rail freight 


through Northwest European seaports. Expansion of Southern European ports is expected to 


primarily come with economic growth within their natural hinterlands. 


 


Conclusion: Investments in Southern European ports have limited potential to affect 


Northwest European ports. 


 


6.4 Scenario 3 – International interdependency 


As described already, a considerable freight flow – in absolute numbers – between Europe and 


China is already handled by rail, with a market potential for further growth. Next to advantages, 


the question might be raised whether the alternative modality offered by rail entails  risks for 


freight flows and industries that come to (partially) depend on it. A conceivable risk is associated 


with international interdependency, taking into account the interests and political stability of 


countries along the intercontinental rail route. 


 


As can be seen from Figure 6-6, a number of transit countries for rail freight between China and 


Europe experience a higher-than-moderate/low risk of political instability. Although this is 


especially the case along the southern corridor, the northern corridor cannot be excluded from 


risk either. One such risk is that transit countries might set out to use the threat of closure, or 


maintain legal uncertainties, as a means for exerting political pressure. Conversely, financial and 


other interests that transit countries have in the rail link must not be exaggerated – indeed, 


estimations of incoming rail infrastructure charges from transport between China and Europe 


amount to several hundreds of millions of euros, which must be regarded as relatively minor. In 


conclusion, even as ocean and air freight routes cannot be seen as entirely risk-free either, 


international interdependency constitutes a moderate risk for intercontinental rail freight.  


 


Competitiveness 


Figure 6-4.  Competitive hinterland port of Rotterdam. ©Panteia Figure 6-5. Hinterland competition seaports. ©Panteia 
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Conclusion: International interdependency along the intercontinental rail freight 


corridor constitutes a moderate risk for freight flows. 


 


6.5 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 


As we have seen, the continuing implementation of BRI and the simultaneous growth in rail freight 


transport between China and Europe can be expected to entail multiple implications for the 


Netherlands in the short, medium and long term. For transport flows, the availability of rail as an 


alternative or complementary modality to ocean and air freight in principle represents an 


advantage in terms of flexibility and reliability. When the required conditions are met, 


intercontinental rail freight has the potential to take in a middle position between the two other 


modalities, and therefore to provide shippers with additional choice and efficiency.  Compared to 


air freight, specifically, rail may well offer benefits in terms of greenhouse gas emissions.   


 


With the intercontinental rail connection, particular logistics centres are seen to become 


significantly more competitive, especially for transport and distribution of high-value goods. 


Although neither rail freight’s capacity nor its costs compared to other modes carry a potential for 


bringing about a wholesale pattern shift in the European transport economy, significant regional 


effects are to be expected.  


 


For the Netherlands the modal shift potential from ocean and air to the rail connection as 


established in Chapter 4, if fully exploited, would amount to 10 to 15 trains per day to different 


terminals in both the Netherlands and Germany. Set off against freight flows on the dedicated rail 


freight line between the port of Rotterdam and the German hinterland (Betuweroute), currently 


standing at some 500 trains per week and projected to increase, intercontinental rail’s potential 


is certainly substantial. 


 


 


 


 


Figure 6-6.  Country risk map of Eurasia, Q4 2017. ©Atradius 
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A number of impediments for utilising rail freight’s potential were identified. First and foremost, 


severe infrastructure limitations coincide with inefficient procedures at the border between the EU 


and EAEU, where both customs and transhipment procedures between the European standard 


gauge and Russian broad gauge take place. For the transport sector as a whole, reliability of lead 


times as well as visibility of the shipment status are seen as major obstacles, whereas the 


transport of reefer containers, especially loaded with high-value cargo, is often seen as risky. For 


a considerable part of the sector, these matters seem to make the relatively high transport costs 


associated with intercontinental rail hard to justify. Of particular importance for the Netherlands  


is how import sanctions introduced by Russia and free-trade limitations vis-à-vis China regarding 


agrofood commodities limit railborne export, whereas many chemical products are not yet being 


transported via the rail connection due to safety concerns. 


 


 


 


 


 


Finally, near-exclusive control over both tariffs (through large-scale government subsidies) and 


the transport process, as well as international interdependency, can be regarded as risks for 


freight flows that come to rely on the rail connection between China and Europe. In the wider 


strategic context, Chinese infrastructure investments in both the EU and beyond might entail a 


risk of uneven control. The next chapter formulates policy recommendations for the Dutch 


government, taking into account the insights discussed above. 
 


 


Strength Weakness 


• Availability of alternative modality 


• Faster than ocean, cheaper than air 


• Border and legal procedures 


• Infrastructure gap 


• Trade limitations 


• Visibility of the transport process 


• Refrigerated cargo (cold chain) 


Opportunity Threat 


• Economic benefits for specific regions 


• Competitive advantage specific industries 


• CO2 savings compared to air 


 


• Uncertainty Chinese government subsidies 


• Political stability along corridor 


• Share of control of transport process 


• Uneven control of European infrastructure 


Table 6-1.  Strengths, Opportunities, Weaknesses, Threats. ©Panteia 
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7 Policy options 


7.1 Active role for Ministry of Infrastructure and Water Management 


As noted in previous chapters, on balance a considerable potential exists for rail freight between 


China and the Netherlands. Potential economic advantages for the Dutch transport economy 


(shippers, forwarders, service providers, distributers, operators) are expected to affect specific 


regions, especially in the southeast of the Netherlands. However, these benefits can only be 


expected to materialise when the required conditions in terms of infrastructure, border 


procedures, quality of services, and free trade are met. In addition, Chinese decision makers 


should be well aware of the Netherlands’ leading position in logistics and infrastructure.  


 


An active role for the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management brings a number of 


important advantages. The Netherlands has a clear interest in furthering the quality and efficiency 


of rail freight connections to the EU-EAEU border and beyond, whilst simultaneously addressing 


strategic challenges in a European context – both matters requiring ministerial involvement. In 


addition, coordinating and consolidating promotional actions towards Chinese stakeholders with 


regard to the Dutch leading position in transport would allow for an effective approach, both in 


terms of concrete actions and in terms of attaining access to the appropriate levels of decision 


making. As mentioned already, on the Chinese side BRI is ultimately managed at the governmental 


level, thus requiring involvement from the Dutch ministry as counterpart. 


 


Actions to be started by the Ministry of Infrastructure and Water Management could thus include: 


 Improve corridor quality  


 Emphasise the importance of the continuing development of unified railway law for 


intercontinental rail freight transport at EU and CIT level 


 Include BRI connectivity as one of the Dutch priorities with regard to TEN-T Rail Freight 


Corridors, particularly RFC North Sea-Baltic 


 Establish platform with the BRI states 


 Ensure that the Netherlands is represented in multilateral meetings where BRI is discussed 


 Establish contacts with respective Chinese counterparts in the Ministry of Transport, 


important cities and regions, and intermodal operators 


 Address strategic challenges coming from BRI in a European context. 


 Promote the Netherlands as an integral part of BRI, capitalising on the country’s leading 


position in transport and extensive land, shortsea and ocean connections 


 Support Dutch companies and regions that are interested in BRI, including through trade 


missions 


 The ministry should be represented when Chinese delegations visit the Netherlands, in order to 


support the relevant Dutch companies and regions and to ensure that the Chinese visitors meet 


with the right counterpart and recognise the government supports the sector 


 


In the next paragraphs, the above actions are further elaborated on. 


 


7.2 Improve corridor quality  


The European part of the corridor has still many bottlenecks, especially compared to the rest of 


the route. These bottlenecks do not only include the border crossing at Malaszewicze, but also the 


relatively short train length (640m), the closed stretches in Poland due to maintenance over the 


coming 3 years, and reduced capacity in The Netherlands and the Ruhr area during construction 


of the third track. 


 


The Ministry of Infrastructure and Water Management should aim to enhance the corridor quality 


in the several gremia the Netherlands is already participating in: 
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 The RFC North Sea-Baltic – the RFC is responsible for improving the quality and quantity 


of the corridor in The Netherlands, Germany and Poland up to the Belarus border. The 


Ministry is part of the RFC’s Management Board, and from this position the Ministry could 


support further quality actions. 


 The bilateral cooperation between the Netherlands and Poland – since many years the 


Netherlands and Poland are cooperating on railways, especially to improve the quality of 


the corridor between the two countries. Topics which hinder railway transport between 


the two countries should be tackled. 


 The recently proposed trilateral cooperation between the Netherlands, Poland and Belarus 


– in the context of this cooperation, the quality of the railway transport is discussed. 


Topics which hinder railway transport should be tackled. 


 The European Commission – the Ministry could liaise with the Commission in order to 


prioritise actions that improve the quality of the corridor (primarily within the EU) by 


allocating TEN-T and/or EIB budget, focus on border issues with third countries (and 


allocating budget to improve borders), and connecting TEN-T corridors and RFCs to third 


countries. The aforementioned pending communication from the Commission is to serve 


as a basis. 


 


 


Soft  infrastructure measures 


• Establish and use platforms with countries concerned 


• Improve corridor procedures 


• Improve border procedures 


• Unified railway law 


• Compliance with single-market rules 


 


Hard infrastructure measures 


• Consolidated set of infrastructure funding guidelines beyond TEN-T 


• Funding infrastructure projects (TEN-T, EIB) 


 


Table 7-1. Soft and hard infrastructure measures to improve corridor quality. ©Panteia 


7.3 Unified railway law 


Within UN ECE, more than 30 ministers (including those of the Netherlands and other EU Member 


States) signed the ministerial declaration to develop a unified railway law in 2013. The declaration 


underlines the importance of working towards a unified legal system for framework conditions for 


transport crossing Europe on its way to Asia. As we have seen, the transport conditions and 


liability clauses are regulated in COTIF (more than 20 EU Member States members including the 


Netherlands) and OSJD (Members include China, Russia, and 8 EU Member States including 


Poland). The COTIF and OSJD have both regulated conditions of carriage between railway 


undertaking and shipper (CIM versus SMGS). In practice, this leads to 2 transport contracts for 


transport from the COTIF-CIM area (e.g. the Netherlands, Germany) till the OSJD-SMGS area. 


 


The UN ECE initiative for unified railway laws has developed common transport conditions between 


shippers and railway undertakings for Euro-Asian transports, and in February 2018 the UN Inland 


Transport Committee decided to launch pilots to test the common conditions. The common 


transport conditions are compatible with COTIF-CIM. In addition, on the basis of the UN ECE/ITC 
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decision, a legal framework (a separate UN ECE convention or other legal form) is now being 


developed to apply the unified railway law and its common transport conditions in practice. The 


UN ECE/ITC mandate to develop the pilots and the legal framework is applicable for the years 


2019 and 2020. 


 


The unified railway law initiative has the potential to achieve one legal system for railway transport 


conditions from Europe to China, to the advantage of shippers who are contracting the railways. 


It will enable single transport contracts and create a common liability regime for such transports, 


potentially also reducing border crossing procedures at the COTIF-OSJD borders (such as the 


Polish-Belarusian border). In parallel to the unified railway law initiatives, market parties (such 


as the sector association CIT) are working on a common consignment note to achieve a single set 


of documents for Euro-Asian transport. The common consignment note may still take account of 


2 legal regimes (COTIF and OSJD) and may be accepted by customs authorities. The unified 


railway law initiative has the potential to further facilitate Euro-Asian railway freight transport and 


provide railway customers with better and more transparent conditions, also in cases of delays, 


damage or loss of goods. 


 


As set forth already, improving customs procedures would involve close cooperation between 


regulators at EU and EAEU level, CIT and OSJD, as well as between national customs authorities. 


The Dutch ministry of Infrastructure and Water Management should continuously emphasize the 


importance of improving unified railway law and uniform implementation of customs regulations 


at EU and CIT level. Concrete goals should be: 


 Border procedures could be addressed by creating a rail-dedicated, electronic format with 


harmonised information between CIM and SMGS, including fiscal and non-fiscal 


requirements (unified railway law). Clearance would ideally take place at the end 


destinations, and information shared in advance, thus strongly simplifying procedures at 


the border crossings. 


 For the EU, implementation of customs regulations by the member states should be carried 


out in a uniform way, so as to coordinate procedures for all EU-EAEU border crossings.  


 The setting of uniform tariffs for customs guarantees throughout the EU, and the standard 


involvement of specialised customs brokers with Authorised Economic Operator (AEO) 


status who are subject to lower tariffs. 


 For Malaszewicze/Brest, keeping the sealed LCL containers on the trains and carrying out 


clearance at dedicated customs stations close to the end terminals 


7.4 Establish Platform with the BRI states 


As we know from experiences with the TEN-T RFCs, improving the quality and quantity of rail 


freight operations heavily depends on government actions. Currently, no ministerial-level platform 


exists for BRI. To be sure, the EU part of the China-Europe rail corridor coincides with RFC North 


Sea-Baltic in which the Netherlands actively participates. Also, for the intercontinental corridor a 


platform exists in which the incumbent railway companies of the countries involved meet; 


however, the Netherlands has no incumbent railway company for freight transport and thus would 


not be able to participate. 


 


Initiating a ministerial-level platform involving the countries on the route would automatically 


place the Netherlands on the ‘BRI map’. Taking the initiative would be recognised as a welcome 


instrument and enhance the Dutch position. Possibly, the Netherlands could do so in cooperation 


with the German Federal Government and/or the governments of North Rhine-Westphalia, Poland 


and Belarus. Deep cooperation already exists between the Netherlands and these countries/states 


(RFC, Linked by Rail Netherlands-Poland/Belarus) which is an asset for establishing such a 


ministerial platform. This topic could simultaneously be presented to the Chinese government, 


and included in the implementation of the Netherlands-China MoU chapter on rail transport. 
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7.5 European policy towards BRI  


As noted already, a discussion at the European level is taking place concerning BRI’s wider 


strategic implications and Chinese infrastructure investments in the EU and its neighbourhood17. 


An EU-China ‘Connectivity Platform’ was established in 2015, with biannual meetings between the 


European Commission (DG MOVE, DG TAXUD) and the Chinese government. A communication 


from the European Commission detailing infrastructure investment options in the EU and Eastern 


Partnership countries, with the aim of improving transport connections between TEN-T and its 


eastern neighborhood, is expected over the summer. 


 


Simultaneously, it has been asserted that Chinese infrastructure investments in the EU appear 


primarily aimed at the economically weaker member states in Central and Southeastern Europe 


(e.g. via the 16+1’ format). This might entail a risk of uneven control over future infrastructure, 


especially as added value may not always come to the benefit of the countries concerned. Another 


point of concern expressed by stakeholders is the relatively closed Chinese domestic infrastructure 


market, implying an uneven playing field for European market parties. 


 


The Dutch government could play an active role in helping to forge a common European strategy 


that combines awareness with an open hand to the Chinese initiative. Awareness should involve 


monitoring compliance with and functioning of the internal market rules with regard to Chinese 


investments in the EU. An open hand may aim for improved connectivity between TEN-T and the 


Eastern Neighbourhood and the wider Eurasian continent. A consolidated set of infrastructure 


funding guidelines that helps to look beyond TEN-T, however, should certainly include the 


possibility for the EU for making strategic infrastructure investments without the involvement of 


third countries. 


 


7.6 The Road to Holland: the Netherlands as an integral part of BRI 


As already hinted on, it is the predominant perception of Chinese decision makers (intermodal 


operators, city and regional authorities) that Duisburg is the terminus of BRI in Western Europe. 


This clearly follows from our stakeholder consultation. However, the extensively developed 


infrastructure and logistics centres and highly competitive transport sector of the Netherlands 


could well compete for the increasing number of services. This comparative advantage is further 


augmented by the aforementioned congestion issues at terminals further east. The competitive 


position of the Dutch logistics sector, together with the intense competition between Chinese 


points of departure, can certainly be regarded as an opportunity for the Netherlands. 


 


Regions in the Netherlands with an interest in BRI are too small to have an impact on their own. 


In order to compete, the Ministry of Infrastructure and Water Management should support Dutch 


BRI services and brand the Netherlands in a unified way. A message shared among the parties 


involved should be consistently brought forward during government-level encounters as well as 


seminars and workshops.  


 


Promoting the Netherlands as the natural End Station of BRI could include: 


 The Ministry liaising with the most interested regions, such as Tilburg and Venlo, the ports of 


Rotterdam and Amsterdam and relevant other entities, in order to develop a common strategy. 


The regions and port authorities are important as they are in direct contact with interested 


companies, and have an interest in, or are already, promoting themselves in China 


 Agreeing with the aforementioned parties that they all bring forward the shared message 


                                                 
17  https://thediplomat.com/2017/10/belt-and-road-initiative-eu-strategic-interests-in-asia/ 


 


https://fd.nl/opinie/1248410/handelsmissie-china-moet-stevig-aan-de-bak 


 


www.ft.com/content/3e79ae14-0681-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 
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 Representatives from the Netherlands being present in seminars and workshops to promote this 


message, not only in a participant’s role but also as speaker. 


 


7.7 Support Dutch businesses and regions that are interested in BRI  


In various ways, the Ministry of Infrastructure and Water Management should support businesses 


and regions that express an interest in BRI. The Ministry should establish contacts with respective 


Chinese counterparts in the Ministry of Transport, important cities, regions and intermodal 


operators. Also, being represented when Chinese delegations visit the Netherlands is paramount 


in order to support the relevant Dutch companies and regions and ensure that the Chinese visitors 


meet with the right counterpart and are aware that the government supports the sector. 


 


 


Ministry-led actions should be accompanied by trade facilitation via the RVO Agency, involving the 


interested businesses and creating opportunities for business-to-government encounters. 


Especially the Partners in Business (PIB) programme fits well, as it integrates both marketing and 


governmental actions. An application for this programme has to come from a consortium of 


interested companies, thus ensuring active involvement of market parties whilst creating the right 


meeting sphere between government and businesses. The Ministry of Infrastructure and Water 


Management should support such initiative. Moreover, once a possible grant is approved the 


Ministry can cooperate with the companies to promote their interests towards Chinese 


stakeholders. Equally important, funding from this programme can be used to cooperate with the 


targeted country (in this case China) to improve business opportunities. 


 


 


Figure 7-1.  During the recent economic mission to China, in the presence of the Prime Minister of the Netherlands Mr. Mark 


Rutte, a strategic framework cooperation agreement was signed between Dutch GVT Group of Logistics and 


Chengdu International Railway Port Investment Co.  
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8 Methodological note 


8.1 China-Europe trade relations 


Our partner from China, the China Waterborne Transport Research Institute (WTI), provided us 


with trade data based upon the HS-2 goods classification for all Chinese custom areas (prefecture 


level with a special distinction to Free Trade Zones if applicable) to the Netherlands. Data output 


is given in US Dollars, per mode of transport, per direction of transport (import and export), for 


the years 2014-2016. translate translation from trade value (given in US dollars) to trade volume 


(tonnes or kg) was needed. In order to this, we estimated the trade value per kg by making use 


of the EU Comtrade table for transport between the Netherlands and China. The translation from 


HS to NST/R was made given the correspondence table available through Eurostat. 


 


In order to estimate the potential for rail transport, we made an estimation of the transport costs 


by maritime transport, rail transport and air transport. We made use of the ‘Kostenbarometer’ 


data and adapted costs components to the price levels in China, Kazakhstan and Russia for the 


parts of the journey that took place in these countries. For maritime transport, we made use of 


the costs per TEU as elaborated in the “Sustainability and the role of ports” study by Panteia 


(2015). For intra-China costs, we have calculated the pre-haulage costs by truck to the nearest 


international seaport, airport of railyard. 


 


In order to account for shorter lead times, we have added a costs representing the value of time 


for goods. This has been done on a NST/R second digit level. 


 


Trade volumes for the future are estimated based upon the Rijkswaterstaat BASGOED prognosis 


for maritime transport between the Netherlands and China. We have further specified this data to 


province level in China, taking into account the economic growth of the provinces concerned as 


compared to the overall country performance.  


 


In the next paragraphs a more detailed description is given of the Panteia Terminal Model, 


databases used for examining transport flows, and research steps required for determining 


transport flows fit for modal shift.  


 


8.2 Database transport flows 


Panteia makes use of public documents for road transport combined with databases from private 


companies. This enables us to link transport movements to municipalities and, therefore, private 


entities. The most recent version of public documents for road transport known to us 


(Publicatiebestanden wegvervoer) have been published in 2014. 


 


Freight transport flows are classified according to NST/R 1967 standards, second digit level. This 


provides a workable level of detail that can be properly linked to region-specific company 


specifications, based on SBI categorization. Thus, specific transports can be distinguished and 


associated with private entities in a particular region. 


 


An example: the main category “Miscellaneous food stuffs and cattle feed” is differentiated into 


e.g. “sugar” and “beverages”.Also, the public documents describe the specific configuration of the 


vehicle (container, dry or liquid bulk, conditioned transport) and the distance covered (within and 


outside of the Netherlands). 
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8.3 Panteia Terminal Model  


In answering the aforementioned research questions, the Panteia Terminal Model plays a central 


part. A detailed and flexible system, it model offers extensive policy and scenario evaluation 


options. The model has been applied in numerous studies, such as: 


 


 Macro-level model for estimation of potential continental container transport (under 


PLATINA 2) 


 Study of sustainable logistics chains and the role played by sea ports (Port of Rotterdam 


Authority) 


 Several studies concerning logistics relationships between sea ports and inland terminals.  


 Study of transport flows between China and the Dutch province of Gelderland (Province of 


Gelderland). 


 


With the Terminal Model we can establish transport costs from a particular location within the 


study area (municipality level) to any other area within Europe (NUTS-3 level). 


 


Integrating terminals in the transport chain enables us to model the transfer of cargo between 


modalities. This may often concern transfer between barge or rail on the one hand and road on 


the other. Barge and rail offer a lower cost per km compared to road, however this is (partially) 


offset by transhipment and pre and end haulage (between terminal and loading/offloading 


location) costs. Thus, cost advantages from shift to barge or rail increase with transport distance.  


 


Identification potential modal shift 


In the first step, we carried out model calculations, through which we identify transport flows that 


may lend themselves for modal shift. This is done by reckoning with intermodal services with a 


standardized filling rate. 


 


Therefore, the analysis is divided into the following steps: 


 


1. Flows of goods currently handled by road are taken as a starting point. This study identifies 


maritime transport flows with potential for modal shift. In order to filter these from total 


numbers a correction factor is applied. 


2. For locations in the Netherlands, origin and destination are given at municipality level.  


3. For all origin-destination combinations – with subcategories for types of goods – we 


examine whether or not transport by rail or barge brings a cost benefit. This is done 


through an algorithm in which the lowest cost option is determined for both road and 


multimodal transport. For cost data, the aforementioned Panteia cost models are used. 


 


 Also, the following assumptions are made: 


 Costs for rail transport are taken from Cost Barometer on Rijkswaterstaat website. 


 Maximum train length taken from data collection in ETISplus and TENtec. 


 Infrastructure charges and personnel costs differentiated to number of kilometres for one 


train in a particular country. 


 Calculations based on a 90% load of container capacity, with 2/3 of containers loaded.  


 


Concerning all intermodal transport: 


 Charter costs per container are included in our calculations. Differentiations are made for 


the number of days of the charter, as well as for the container type (20 ft., 40 ft., 45 ft., 


30 ft. tank container or reefer). 


 


Comparison with road transport: 
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 Comparison with single modal road transport is made based on vehicle type (non-


specialised general cargo; dry bulk; liquid bulk tanker; refrigerated/conditioned).  


 Trucks are assumed to operate cross-border.  


 For personnel costs, Bulgarian driver costs are used. 


 For Germany and France, minimum wages for operations within these countries are 


included. 


 


Toll costs in several European countries, such as Germany, Belgium and France, are included.  


 


4. Transport via road and/or inland waterway generally also requires pre and end haulage 


via road (last mile). Also, terminal handling costs are encountered. 


 


Last mile costs are included in multimodal/modal shift solutions, based on Panteia’s cost models 


and distances from road network information in NRM or ETISplus. Terminal handling costs are 


derived from recent studies. 


 


5. In cases where, for a particular origin/destination combination, at least one node is 


determined at which road or rail offers lower costs than road, we conclude there is 


potential for modal shift. 


6. All combinations are calculated through the model. The total set of options is assembled 


in order to provide for an oversight of modal shift options. 


7. Ultimately, two terminal-to-terminal matrices are delivered, in which total freight flows 


per direction is shown for each origin-destination combination.  


 


The result is a list of transport flows with potential for modal shift based on cost benefit. Here, we 


distinguish different types of containerised goods. The forecast includes shift to rail from ocean 


as well as air transport, and takes into account the potential increase of total freight volumes 


towards 2030. An evaluation was made of transport costs for the respective modes, combined 


with commodity time value cost. After calculating the potential modal shift for 6 provinces, we 


evaluated the other provinces data through a regression distribution model. Potential increase of 


total freight flows until 2030 was derived from the BASGOED model for trade between China and 


the Netherlands. The number of TEU was calculated using data on container truck weights, types 


of container and commodity in the container. An average lead time of 12 days was assumed for 


2030. 


 


8.4 Stakeholder-based research 


Next to data analysis, this report draws heavily on stakeholder-based research, both in the 


Netherlands (in-depth interviews and interactive stakeholder meeting) and abroad (Germany, 


Poland, Belgium, Belarus, Russia, Kazakhstan and China). The stakeholders involved are listed 


below. 


 


The Netherlands 


KNV 


Wilderbrook Consulting 


Nunner Logistics 


KLG Europe / New Silkway Logistics 


Seacon Logistics 


MUAN Consulting 


Dynasty Shipping Europe 


GVT Group of Logistics 


Port of Amsterdam Authority  


Port of Rotterdam Authority 
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EWD Compass 


Jonhnson & Johnson 


Combiterminal Twente 


DB Cargo 


LTE Netherlands 


Province of Gelderland 


Embassy of the People’s Republic of China to the Kingdom of the Netherlands  


Embassy of the Republic of Belarus to the Kingdom of the Netherlands 


Embassy of the Republic of Poland to the Kingdom of the Netherlands 


Rotterdam Partners 


Instituut Clingendael 


Trancept Groningen/NSWL-Friesland Campina 


Rail Bridge Cargo 


 


Germany 


Duisburger Hafen 


Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 


 


Belgium 


Port of Antwerp Authority 


European Commission – DG MOVE 


 


Poland 


Ministry of Infrastructure 


Polish Railways (PKP) 


Embassy of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of Poland 


DHL 


 


Belarus 


Ministry of Transport and Communications 


Belarusian Railway (BZD) 


 


Russia 


Coordinating Council on Trans-Siberian Transportation (CCTT) 


Russian Railways (RZD) 


 


Kazakhstan 


Kazakhstan Temir Zholy (KZC) 


Trans-Caspian International Transport Route 


 


China 


Consulate-General of the Kingdom of the Netherlands in Chongqing 


Netherlands Business Support Office Chengdu 


New Silkway Logistics/InterMax Logistics Solutions 


Chengdu International Rail Port Investment & Development Group (CIPI) 


Administrative Committee of Chengdu International Railway Port 


Logistics Council of Chongqing Municipal Government 


Yuxinou Logistics 


Chongqing Xiyong Comprehensive Bonded Zone Administrative Commission 


Chengdu Southwest JiaoTong University 


Administrative Commission of Chengdu Qingbaijiang District 


Wuhan Asia Europe (WAE) 


Wuhan Transport Bureau (Intermodal Transport) 







 


 


 


52 
 
 


 


 C12084 


 


 








 


1 
Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT 2018 


Afsprakenlijst Bestuurlijk Overleggen MIRT, 21 en 22 november 2018 


Generieke, nationale afspraken 


1. Mobiliteitsfonds 
Rijk en regio spreken af: 
 Dat zij het eens zijn over de ambitie om met de ontwikkeling naar het Mobiliteitsfonds 


ook de financiële systematiek aan te sluiten op de transitie naar een integrale 
en gezamenlijke aanpak, waarin opgavegericht en gebiedsgericht werken, ontschotting, 
anders samenwerken tussen overheden en met marktpartijen centraal staan. In de 
uitwerking van geschetste ontwikkeling, mede op basis van toegestuurde 
discussienotities, willen Rijk en regio zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken (ieder 
vanuit de eigen verantwoordelijkheid). 


 Dat de regio, zoals afgesproken in de informele bestuurlijke overleggen over de 


mobiliteitsopgaven en het Mobiliteitsfonds, met voorbeelden komt op basis van 


(gezamenlijke) lopende programma’s en trajecten, waarbij zij aangeven waar het in de 
huidige situatie knelt met bestaande afweegkaders en criteria. 


 Dat de regio deze voorbeelden, in aanvulling op wat er in het BO is besproken, voor 1 
januari met het ministerie van IenW deelt. In een gezamenlijk proces met de regio zal 
op basis van deze input verder worden gewerkt aan de contouren voor het 
Mobiliteitsfonds. Deze contouren worden verwerkt in de Kamerbrief (1e kwartaal 2019).  


 Dat het voornemen is om de contouren uit de Kamerbrief in ‘proeftuinen’ te toetsen en 
aan te scherpen. Deze proeftuinen zullen (binnen) bestaande gebiedsgerichte MIRT-
programma’s en lopende projecten zijn. Formele besluiten zullen plaatsvinden op basis 
van de dan geldende kaders. 


 Voor de proeftuinen gezamenlijk met de MIRT-regio’s de onderzoeksvragen en aanpak 
uit te werken. Uitgangspunt is het testen van de nieuwe werkwijze ‘in de geest van het 


Mobiliteitsfonds’, op basis van de contouren uit de Kamerbrief, en hiervan leren voor de 
definitieve spelregels en kaders. 


 
Voor de regio Noordwest is specifiek afgesproken: 
 De mobiliteitsopgave en kosten, die gepaard gaan met de woningbouwopgave, in kaart 


te brengen ter agendering van de daarvoor benodigde financiële middelen. Het Rijk 
komt met een procesvoorstel om hier samen met de regio invulling aan te geven. 


Voor de regio Zuidwest is specifiek afgesproken: 
 Dat de doorontwikkeling naar het Mobiliteitsfonds de mogelijkheid biedt om meer 


gebiedsspecifieke aspecten en economische kansen in een afweging een plek te geven. 
Zeeland zal een voorbeeld uitwerken met betrekking tot de ligging aan de grens en de 
deltastructuur.  


 
 


2. Vrachtwagenheffing 
 Rijk en regio spreken af om in goed overleg te bepalen op welke wegen, buiten de 


autosnelwegen, mogelijke uitwijk aan de orde zou kunnen zijn als gevolg van de 
vrachtwagenheffing op de autosnelwegen. Op basis van de te verwachten 
verkeerstoename en effecten maakt de minister een keuze voor het wegennet, waarop 


de heffing gaat gelden. 
 
Voor de regio Noordwest is specifiek afgesproken: 
 Rijk en regio spreken af om in goed overleg te bepalen op welke wegen, buiten de 


autosnelwegen, mogelijke uitwijk aan de orde zou kunnen zijn als gevolg van de 
vrachtwagenheffing op de autosnelwegen. Rijk en regio kijken voor deze wegen ook 
naar mogelijke alternatieve maatregelen. Op basis van de te verwachten 


verkeerstoename en effecten maakt de minister een keuze voor het wegennet, waarop 
de heffing gaat gelden. 
 


3. Smart mobility 


 Rijk en regio geven - met inbreng en capaciteit - prioriteit aan de gezamenlijke 


uitwerking van de Krachtenbundeling met als streven om juni 2019 concrete plannen op 
te leveren voor de gezamenlijke prioriteiten. Er komt in juni (rondom ITS Europe) een 
gezamenlijke bestuurlijk overleg smart mobility ter besluitvorming hierover. 
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BO MIRT Oost-Nederland 


1. A1/A30 Barneveld 
 Rijk en regio starten, naar aanleiding van het regionale MIRT-onderzoek, in het voorjaar 


van 2019 gezamenlijk een MIRT-verkenning voor de aansluiting A1/A30.  
 Naast de reeds gereserveerde € 10 miljoen, heeft het Rijk nog € 22,4 miljoen extra 


beschikbaar gesteld voor dit project. Vanuit de regio is 8,5 miljoen euro gereserveerd, 
behoudens goedkeuring door Provinciale Staten Gelderland. 
 


2. A28 Amersfoort-Hoogeveen  
 Rijk en regio starten samen een MIRT-onderzoek in de vorm van een 


mobiliteitsonderzoek. 


 Dit onderzoek zal bestaan uit 2 fasen; de eerste fase zal gericht zijn op het identificeren 
van knelpunten en zal in maart 2019 worden afgerond.  


 Op basis van de resultaten van deze eerste fase, zullen in het voorjaar 2019 Rijk en 


regio samen een besluit nemen over een eventueel vervolg. 
 


3. N50 Hattemerbroek-Ramspol (verkeersveiligheid) 


 De regio heeft voorgesteld om op het wegvak Kampen-Ramspol attentie verhogende 
maatregelen te treffen en dit kosten-effectief te combineren met de opwaardering van 
het aanpalende wegvak Kampen-Zuid-Kampen. Omdat op dit wegvak geen prioritair 
veiligheidsknelpunt, ligt ziet het Rijk geen aanleiding om extra 
verkeersveiligheidsmaatregelen op de N50 te treffen. 
 


4. Marsroute N35 
 Op initiatief van de provincie Overijssel is de Marsroute N35 geactualiseerd. Rijk en 


regio spreken af deze met elkaar te bespreken.  
 


5. Internationale spoorverbindingen Berlijnlijn en ICE Amsterdam-Arnhem-Frankfurt 


 Op de Berlijnlijn zullen Rijk en regio de krachten bundelen voor een gemeenschappelijk 
handelingsperspectief.  


 Rijk en regio zullen de krachten bundelen, spreken een gedeelde ambitie uit voor een 
hogere frequentie ICE Amsterdam – Arnhem – Frankfurt en gaan verder in gesprek over 
haalbaarheid en handelingsperspectief.  


6. Voorbereiding besluitvorming verbetering dienstregeling Zwolle-Enschede 
 Het Rijk is bereid in het kader van de motie Sienot (kenmerk 34 775 A, nr. 


47)  financiering te reserveren voor de oplossing van het knelpunt van de perrons bij 
Heino en Raalte onder voorwaarde van 50% co-financiering door de regio. 


 Rijk en regio vragen ProRail de oplossingsrichtingen voor de bredere problematiek op de 
treinverbinding Zwolle-Enschede in samenhang te bekijken. Op basis van deze 
uitkomsten zal overleg plaatsvinden over verdere besluitvorming. 


 7. Aanvullende cofinanciering van de perronfasering Arnhem 
 Rijk en regio zijn bereid om elk 50% van het resterende tekort van € 3.500.000 


exclusief BTW voor de perronfasering Arnhem voor hun rekening te nemen. 


 Rijk en regio spreken af om op korte termijn afspraken te maken over de financiële 
beheersrisico’s en omgang met vervangingskosten in de opdrachten aan ProRail voor de 
perronverlengingen van de Valleilijn en de perronfasering Arnhem. IenW en ProRail 
maken vooruitlopend hierop een specifieke afspraak, zodanig dat deze projecten geen 
vertraging op hoeven te lopen. 
 


8. Naar een programma Integraal Riviermanagement (IRM) 
 Rijk en regio hebben met elkaar de ambities rond een nieuw programma Integraal 


Riviermanagement (IRM) gedeeld en spreken af begin 2019 met elkaar in gesprek te 
gaan over de aanpak en aansturing van IRM. 
 


9. Quickscan Bovenloop IJssel 


 De quickscan Boven-IJssel is afgerond. Rijk en regio besluiten dat ze de resultaten van 
de quickscan meenemen in het programma Integraal Riviermanagement (IRM). Binnen 
IRM kunnen de opgaven op de Boven-IJssel en de kansen voor synergie meegenomen 
worden in het keuzeproces richting de structuurvisie IRM. 


 Voor de lopende planstudies KRW Cortenoever en Bovenloop IJssel zal binnen IenW 
worden bezien hoe de maatregelen die daadwerkelijk interfereren in samenhang eerder 
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kunnen worden opgepakt. 


10. MIRT-onderzoek IJsselkop 
 Rijk en regio besluiten de resultaten van het MIRT-onderzoek IJsselkop te betrekken bij 


het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) en de daarvoor op te stellen 
Rijksstructuurvisie.  


 Betrokken overheden nemen zich voor om een aantal belangrijke risico’s en 
financierbaarheid van maatregelen nader in beeld te gaan brengen. 


11. A1/A35 
 Rijk en regio stemmen in om hier onder leiding van de provincie Overijssel en met 


participatie van het Rijk een MIRT-onderzoek te starten.  


12. MIRT-programma A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught  
 Rijk en regio stellen vast dat het pakket quick wins voor de korte termijn en de 


onderzoeken naar middellange termijn oplossingsrichtingen volgens planning verlopen. 
De startbeslissing voor de MIRT-verkenning (oplossingsrichting voor de lange termijn) is 
in juni ondertekend. 


 


13. A50 corridor Nijmegen - Eindhoven 
 Rijk en regio nemen het besluit tot het starten van een MIRT-onderzoek A50 corridor 


Nijmegen-Eindhoven.  
 


14.  Ongelijkvloerse kruising Wolfheze  


 Rijk en regio constateren dat deze overweg bij Wolfheze binnen de systematiek van het 
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) nu hoog genoeg scoort om gezamenlijk 
een intake te starten 


 


15. Doortrekken Valleilijn 


 Rijk en regio komen op basis het gedane onderzoek overeen dat er geen aanleiding is 


om het eerder genomen besluit van het Rijk ten aanzien van doortrekken van de 
Valleilijn naar Arnhem te herzien. 


 Over de aanwezige ruimte op het baanvak naar Utrecht wordt in relatie tot de 
Vervoerconcessie voor het Hoofdrailnetwerk en in het capaciteitsverdelingsproces een 
nader besluit genomen. 


 


16. IJssellijn  
 Rijk en regio vragen aan ProRail in samenwerking met de vervoerders om de NMCA 


knelpunten op de IJssellijn (Arnhem – Zutphen) te analyseren,  
 en daarbij mogelijke (infrastructurele) maatregelen in kaart te brengen  


 om de potentiële vervoerknelpunten op te lossen  
 en de dienstregeling op de IJssellijn te verbeteren. 


 


17.  Samenwerkingsafspraken slimme en duurzame mobiliteit  
 Om samen nog slagvaardiger te werken aan een betere bereikbaarheid en het 


verduurzamen van de mobiliteit spreken Rijk en regio af te komen tot een verdere 
bundeling van een aantal effectieve en efficiënte maatregelen en initiatieven, zoals 


fietsstimulering, smart mobility, duurzame mobiliteit parkeren, werkgeversaanpak en 
logistiek; zonder hierbij in elkaars verantwoordelijkheden te treden.  


 Als eerste stap op weg naar een structurele en gebundelde aanpak spreken Rijk en regio 
voor 2019 het volgende af: 
 File-aanpak: Om de files op korte termijn aan te pakken investeert het Rijk in de 


regio door op strategische locaties meer bergers en weginspecteurs in te zetten.  
 Fietsparkeren: Om meer mensen gebruik te laten maken van de fiets en de fiets-


treinreis aantrekkelijker te maken willen Rijk en regio gezamenlijk investeren in 
fietsenstallingen bij stations. Rijk en regio investeren samen, op basis van een 
kostenverdeling van 40 respectievelijk 60 procent: 


o Overijssel: in de realisatie van extra maaiveldstallingcapaciteit bij het station 
van Hengelo. 


o Gelderland: in de voorbereiding van een (inpandige) oplossingsvariant van 
stallingtekorten bij station Nijmegen (westzijde), waarbij de regio al 


middelen heeft gereserveerd voor realisatie. 
 Fietsroutes:  
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o De provincie Overijssel ontvangt een bijdrage van € 629.200,- van het Rijk 
voor de verbetering van de snelfietsroute Zwolle-Hattem en een bijdrage 
van € 1.227.941,- voor een drietal ontbrekende schakels in de F35 in 
Enschede en Oldenzaal. De provincie zet als tegenprestatie in op 
fietsstimulering in samenwerking met werkgevers en werkgevers en past 
waar mogelijk de principes van circulair bouwen toe in de aanleg.  


o Het Rijk reserveert € 1,857 miljoen voor de provincie Gelderland voor de 


realisering van snelfietsroute Ede-Wageningen. Als de regionale 
cofinanciering voor deze routes rond is kunnen komend voorjaar concrete 
afspraken gemaakt worden voor een rijksbijdrage aan deze routes. 


 Logistiek:  
o Rijk en regio continueren de inzet op logistiek en stedelijke distributie 


(Greendeal Zero Emissie Stadslogistiek). Dit zal onderdeel zijn van de 


werkagenda.  
o Rijk en regio continueren de inzet op schone mobiliteit. Dit zal onderdeel zijn 


van de werkagenda. 
 Veiligheid N-wegen:  


o Regio en Rijk spreken af de verkeersveiligheid van provinciale N-wegen te 
verbeteren. Het Rijk stelt hiervoor maximaal € 4.350.909 ter beschikking 
aan Gelderland en maximaal € 2.710.455 aan Overijssel. Provincies kunnen 


hiervoor plannen indienen die worden beoordeeld op basis van het 
afsprakenkader.  


 Mobility as a Service: Regio en Rijk bekrachtigen de voortgang van de pilot welke 
een gezamenlijk leertraject is en wordt gezamenlijk gefinancierd. 


 Smart mobility:  
o Rijk en regio komen uiterlijk in juni 2019 tot concretisering van versnelde 


digitalisering en organisatieontwikkeling in het wegbeheer, als onderdeel van 


‘digitaal de weg op orde’. De inzet hierbij is dat in 2023 90% actualiteit, 
betrouwbaarheid en correctheid van publieke data moet zijn bereikt. Voor 


ondersteuning in de planvorming heeft het Rijk € 1 miljoen beschikbaar voor 
alle regio’s gezamenlijk. De uitwerking hiervan landt in de verdere 
uitwerking van de Krachtenbundeling smart mobility.  


o Regio en Rijk spreken tevens af een versnelling te geven aan de vervanging 


van conventionele Verkeersregelinstallaties door nieuwe intelligente 
Verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die kunnen communiceren met voertuigen, 
fietsers, OV etc. Uiterlijk in juni 2019 nemen Rijk en regio besluiten over 
aantallen, locaties, impact, uitroltempo als ook financieringsverdeling. 


o Landsdeel Oost continueert daarbij de samenwerking in GO VOORT en 
gebruikt deze samenwerking mede om invulling te geven aan de 
gezamenlijke opgaven op het gebied van smart mobility. 


o Voorwaarde voor alle inspanningen en besluiten is dat uiterlijk kwartaal 1 
van 2019, voor zover binnen controle van wegbeheerders mogelijk, alle 
eerder gemaakte afspraken in Beter Benutten Vervolg ITS en Talking Traffic 


zijn nagekomen en (op straat) opgeleverd.  
 Werkgeversaanpak:  


o in Beter Benutten zijn waardevolle werkgeversnetwerken opgebouwd. 
Netwerken die van belang zijn voor de opgaven waar Rijk en regio voor aan 


de lat staan. Om de actiegerichtheid van een regionale werkgeversaanpak te 
benutten, stelt het Rijk € 500.000 uit de Klimaatenveloppe 2018 ter 
beschikking voor de Cleantech regio, op voorwaarde van minstens eenzelfde 
bedrag als cofinanciering. Voor de regio’s Zwolle, Twente en 
Arnhem/Nijmegen zullen afspraken worden gemaakt in de werkagenda.  


Alle bij deze besluiten genoemde bedragen zijn inclusief BTW.  
 


18.  Woningbouwafspraken: 
 Landsdeel Oost heeft een eerste onderzoek gedaan naar netto instroom van inwoners uit 


de Randstad naar de grote steden in landsdeel Oost. Landsdeel Oost en BZK spreken af 


om het onderzoek hiernaar verder te verdiepen en de resultaten te bespreken in het 
strategisch BO in het voorjaar van 2019.  
 


 


BO MIRT Goederenvervoercorridors 
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1. Sturingsafspraken voor optimaliseren van bovengemiddelde knooppunten 
Corridorpartijen spreken af: 
 Dat de vastgelegde sturingsprincipes en contouren van de sturingsafspraken toe te 


passen voorde bovengemiddelde knooppunten in de goederencorridors en verder in 
samenhang uit te werken.  


 Dit uit te werken kader zal dienen om keuzes te maken over gerichte investeringen en 
maatregelen die in de bovengemiddelde knooppunten naar voren zijn gebracht. 


De gezamenlijke keuzes zullen in onderlinge samenhang en afstemming voorgelegd 
worden ter besluitvorming. 
 


2. Knooppunt Nijmegen, Railterminal Gelderland 
Corridorpartijen spreken af:  


 Te investeren om trimodaliteit voor de overslag van goederen in knooppunt Nijmegen te 
realiseren. De meerwaarde is in het MIRT-onderzoek goederenvervoercorridors Oost en 
Zuidoost onderbouwd en door rijk en regio erkend. 


 In aanvulling op eerdere afspraken over het stimuleren van het goederenvervoer over het 
spoor, heeft de Staatssecretaris van IenW met de gedeputeerde van de provincie 
Gelderland afgesproken om ieder 50 procent van de totale investeringskosten van de 
spooraansluiting van de toekomstige Railterminal Gelderland aan de Betuweroute, voor 


hun rekening te nemen. De totale kosten van de spooraansluiting bedragen € 24 miljoen 
inclusief BTW. Deze afspraak geeft invulling aan een van de onderdelen uit het 
maatregelenpakket spoorgoederenvervoer (meer mogelijkheden voor intermodaal 
vervoer) waarover de Tweede Kamer op 19 juni 2018 is geïnformeerd.  


 Provincie Gelderland is daarnaast bereid de kosten voor de ontsluiting van het terrein en 
de inpassing van de Railterminal Gelderland voor haar rekening te nemen.  
 


3. Knooppunt Nijmegen, Afslag 38 bij Elst 
Corridorpartijen spreken af  
 Rijk en Regio dragen samen de kosten van de aanpassing van het viaduct Elst onder 


voorwaarde dat de plannen voor de doorontwikkeling van het logistiek knooppunt 
Nijmegen de noodzaak onderbouwen en treffen samen de noodzakelijk voorbereidingen 


voor de “meekoppelkans” om de aanpassing van het viaduct Elst mee te nemen in de 
aanbesteding ViA15. 
 


4. Knooppunt Moerdijk 
 Voor het optimaliseren van het bovengemiddelde multimodale knooppunt Moerdijk heeft 


de staatssecretaris max. € 7 miljoen inclusief BTW ter beschikking gesteld. Hiermee 


wordt de overbelastverklaring op het spoor opgeheven, wordt geanticipeerd op het 
faciliteren van treinen van 740 meter en wordt invulling gegeven aan een van de 
onderdelen uit het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer (meer mogelijkheden voor 
intermodaal vervoer). 


 Daarnaast is voor de spoorterminal nog een verdere aanpassing nodig (€ 3,2 miljoen). De 
regio (Havenbedrijf Moerdijk en Provincie) neemt hierin zelf haar verantwoordelijkheid. 


Daartoe is door Havenbedrijf Moerdijk een CEF-aanvraag ingediend waarover Rijk en 
Provincie afspreken deze actief te steunen. 
 


5. Doorstroming A15, korte termijn maatregelen 
 Het Rijk en de provincies Zuid-Holland en Gelderland zijn een korte termijn pakket 


maatregelen overeengekomen met een looptijd tot 2022. In totaal heeft het Rijk hiervoor 


maximaal € 10 miljoen beschikbaar onder voorwaarde van gelijke financiering door de 
regio. 


 Het Rijk en de provincie Zuid-Holland (samen met Drechtsteden en bedrijven) stellen 
ieder € 4,125 miljoen beschikbaar voor de inzet bergers op strategische plekken, kleine 
infrastructurele maatregelen, gecoördineerd verkeersmanagement en spitsmijdingen.  


 Het Rijk en de provincie Gelderland (samen met Rivierenland) stellen ieder € 0,5 miljoen 
beschikbaar voor: verkeersveiligheidsmaatregelen Deil – Ochten en verbetering van de 


last mile verbinding bij bedrijventerreinen in Elst en Oosterhout/Nijmegen.  


 De uitwerking van de maatregelen zal aansluiten bij de verschillende initiatieven die 
reeds lopen, waaronder: de korte termijn file-aanpak, hinder beperkende maatregelen bij 
MIRT projecten en Slim en Duurzaam. Bij de maatregelen ten aanzien van spitsmijding 
(o.a. werkgeversaanpak, aanbieden mobiliteitsdiensten) en verkeersveiligheid zal uit 
onderzoek moeten blijken welke maatregelen een voldoende kosteneffectieve bijdrage 


leveren.  
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6. Realiseren voldoende (truck) parkeerplaatsen 
Corridorpartijen spreken af:  
 Zich in te spannen dat er binnen vijf jaar een samenhangend netwerk van 


truckparkeerplaatsen gerealiseerd is en daarmee het tekort aan truckparkeerplaatsen is 


opgeheven. Een adequate oplossing van het vraagstuk vraagt om een combinatie van 
maatregelen. Daarom worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 De mogelijke locaties uit de “programmalijst” worden uitgewerkt en zo nodig 


geprioriteerd voor snelle realisatie; 
 De vier locaties uit de “programmalijst” die voor de CEF-aanvraag zijn ingediend, 


worden in uitvoering genomen. Het gaat om circa 700 tot 900 extra parkeerplekken;  
 Voorbereiden van een ondersteunend financieringsarrangement voor (delen van) de 


corridor, in aanvulling op beschikbare CEF-middelen, waarbij de corridorpartijen de 
financiële inbreng leveren. Mogelijke opties zijn de opzet van een revolverend fonds 
in de vorm van een lening of een andere financiële stimulans. 


 Binnen 1 jaar te komen tot een gezamenlijke prioritering van gebieden om 
truckparkeerplaatsen te realiseren vanuit de samenhangende netwerkgedachte;  


 Binnen 1 jaar duidelijk te krijgen wat nodig is om het gebruik van bewaakte 
parkeerplaatsen op basis van regelgeving, handhaving en communicatie te 


stimuleren, inclusief taken en rollen; 
 Binnen 1 jaar duidelijk te krijgen hoe in samenwerking met marktpartijen dynamische 


informatie over de bezetting van truckparkeerplaatsen beschikbaar gesteld kan 
worden; 


 Binnen 1 jaar vertalen van de resultaten van het Europese onderzoek “Study on Safe 
and Secure Parking Places for Trucks” naar een gewenst minimum veiligheids- en 
serviceniveau van de truckparkeerplaatsen op de goederenvervoercorridors. Daarbij 


is monitoring van belang; 
 Doorlopend vanuit de samenhangende netwerkgedachte de realisatie van 


truckparkeerplaatsen te faciliteren en stimuleren in de regio;  


 Doorlopend in het netwerk van truckparkeerplaatsen grensoverschrijdende 
afstemming en oplossingen te zoeken.    


 Om bovenstaande activiteiten uit te kunnen voeren dragen de provincies Gelderland, 


Noord-Brabant, Limburg en Zuid Holland ieder € 25.000 bij en het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat € 100.000. Deze afspraak is voor 1 jaar met intentie op 
verlenging na 2019. Daarnaast zorgen alle partijen voor voldoende ambtelijke capaciteit.   


 Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Zuid-Holland, Noord-
Brabant en Limburg dragen de kosten voor het leadpartnership van de ingediende CEF –
aanvraag, zoals dat door de provincie Zuid-Holland op zich is genomen. Daarnaast 
dragen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Zuid-Holland, 


Noord-Brabant en Gelderland de kosten voor digitalisering in relatie tot de ingediende 
CEF-aanvraag. Over beide aspecten in relatie tot CEF worden nog nadere afspraken 
gemaakt. 


 


7.  Clean Energy Hubs 


Corridorpartijen spreken af: 
 Samen een strategie te ontwikkelen voor de transitie naar duurzame brandstoffen en 


andere energiedragers voor transport over weg en water binnen de 
goederenvervoercorridors en deze gezamenlijk uit te dragen. 


 Een afgestemd netwerk van clean energy hubs, vulpunten voor duurzame brandstoffen 
en andere energiedragers voor het wegtransport en de binnenvaart te realiseren.  


 Voor eind 2019 kansrijke locaties voor clean energy hubs in beeld te brengen in een 


totaaloverzicht op basis van inzicht in de vervoersbewegingen in de corridor van en naar 
(bovengemiddelde) knooppunten. 


 Vooruitlopend op het totaaloverzicht vulpunten te realiseren op geschikte locaties waar 
zich nu kansen voordoen en die passen binnen de contouren van een transitiestrategie. 


 Stimuleringsmaatregelen te treffen voor het gebruik van duurzame brandstoffen en 
andere energiedragers in het wegtransport en de binnenvaart. 


 Gezamenlijk € 250.000 in 2019 bij te dragen, met de intentie om dit vanuit een 


meerjarenperspectief voort te zetten. Eind 2019 worden vervolgafspraken gemaakt aan 
de hand van de ontwikkelde transitiestrategie. 


 De strategie inzake transitie naar duurzame energiedragers op landelijke schaal te 
kunnen koppelen. Partijen buiten de goederenvervoercorridors kunnen zich bij dit project 
aansluiten tegen dezelfde (financiële) voorwaarden. 
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 Op basis van de ontwikkelde strategie zal eind 2019 worden afgewogen of ambitie, 
gewenste resultaten en inzet bij de in kaart gebrachte locaties met elkaar in balans zijn. 


 


8.  Robuustheid vaarwegen 
Corridorpartijen spreken af: 


 Het vaarwegnetwerk beter bestand gemaakt dient te worden om regelmatig terugkerende 
kleine calamiteiten en toekomstige extreme weersomstandigheden beter op te kunnen 
vangen. 


 De definitie van robuustheid is: een toekomstbestendig, klimaatbestendig, netwerk van 
nautisch veilige vaarwegen met een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid incl. de 
ambitie om voor de grote rivieren en de Waal in het bijzonder, zo goed mogelijke 
vaarwegalternatieven te bewerkstelligen. 


 Er gezamenlijk een plan van aanpak wordt opgesteld, waarbij de knelpunten o.b.v. 
vastgestelde definitie, worden benoemd en concrete maatregelen worden uitgewerkt. 
Overige onderdelen van het plan van aanpak zullen zijn: de prioritering (o.a. in maatregel 


als in tijd), bepalen rollen spelers, benoemen meekoppelkansen en quick wins. Opstellen 
uitbestedingsplan (planning en kosten) zijn onderdeel van het PvA. 


 Het plan van aanpak zal geagendeerd worden in de programmaraad van medio 2019. 


9.  Congestievermindering Rotterdamse haven 
De corridorpartijen spreken af: 


 De bundeling en samenwerking op de corridors om het containerbinnenvaartproduct 
concurrerender te maken voor verladers te stimuleren zodat een bijdrage wordt geleverd 
aan de modal shift van weg naar water en de CO2 reductie. Ervaringen op de West-
Brabant corridor (Tilburg-Oosterhout-Moerdijk) hebben geleerd dat dit concept succesvol 
is. 


 Het stimuleren van bundeling en samenwerking ook op de corridors Oost en Zuidoost uit 
te rollen. Onder leiding van het Havenbedrijf Rotterdam worden business cases opgesteld 


met bijbehorend instrumentarium om de samenwerking tussen marktpartijen te 


stimuleren. In de programmaraad van medio 2019 worden op basis van deze business 
cases en het instrumentarium de vervolgstappen bepaald. 


10. BLIS 
Corridorpartijen spreken af: 
 In Q1 2019 zal de uitrol van BLIS over alle ligplaatsen (provinciaal, gemeentelijk en 


privaat) op de goederenvervoercorridor vastgestelde vaarwegen afgerond zijn en kan het 


systeem in zijn volledigheid benut worden via www.blauwegolfverbindend.nl.  
 Er zal gestreefd worden om alle informatie beschikbaar te stellen in de app(s). 
 In het verloop van 2019 zal gemonitord worden om tot besluiten omtrent 


ligplaatsverbeteringen op de corridors te komen.  
 


11. Buisleidingen 


Corridorpartijen spreken af: 
 De inzichten en vervolgstappen worden najaar 2019 opgeleverd en waar mogelijk 


vertaald naar vervolgstappen voor de goederenvervoercorridors en voor buisleidingen in 
bredere zin. 
 


12.  Afvalstromen over water 


Corridorpartijen spreken af: 
 De aanpak van afvalstromen wordt uitgewerkt door de Topsector Logistiek. Op basis van 


de eerste analyse en voorgestelde aanpak worden vervolgafspraken gemaakt over 
organisatie en bekostiging in de programmaraad van medio 2019. 
 


 


  



http://www.blauwegolfverbindend.nl/
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BO MIRT Zuid-Nederland 


1. Eindhoven Internationale Knoop XL  
 
Projecten tranche 1: 
 Rijk en regio herbevestigen de nut, noodzaak en urgentie van de in de tranche 1 


genoemde maatregelen: kleinschalige maatregelen ten behoeve van de spoorverbinding 
Eindhoven – Düsseldorf, zuidelijke fietsenstalling en HOV3. Voor de realisatie van deze 
drie maatregelen verwachten Rijk en regio op basis van eerste kosteninschattingen dat € 
58 miljoen exclusief BTW nodig is. Voorwaarde voor financiering door alle partijen is 
overeenstemming over het ontwerp en de kostenraming. Daarnaast is afgesproken dat 
samen de mogelijkheden voor alternatieve bekostiging worden onderzocht. Afgesproken 
is om te komen tot een verdeelsleutel van 50% Rijk en 50% regio voor het totaalpakket. 


De bijdrage van het Rijk en regio is aanvullend ieder maximaal € 19 miljoen exclusief 
BTW, bovenop de 20 miljoen exclusief BTW die is afgesproken in het BO MIRT 2017. 


 IenW geeft Prorail de opdracht voor programmering tijdige realisatie (vóór 2025) van 
keervoorzieningen bij station Eindhoven ten behoeve van de verbinding Eindhoven – 
Düsseldorf. De totale kosten zijn ingeschat op € 10 miljoen exclusief BTW. De 
kostenverdeling voor dit bedrag is 2/3e Rijk, 1/3e regio. Risico van realisatie ligt bij IenW. 


 Alvorens nadere afspraken over de financiering van de fietsenstalling en HOV3 gemaakt 


kunnen worden: 
o dient voor de fietsenstalling een ontwerp met onderbouwde raming gemaakt te 


worden dat voldoet aan de voorwaarden van het Programma Fiets van IenW. Rijk 
en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 
respectievelijk 60 procent, in die voorbereiding van een (inpandige) 
oplossingsvariant van stallingtekorten bij station Eindhoven (zuidzijde). 


o start de regio met de uitwerking van het Tracébesluit HOV-3, waarbij een 
gedetailleerde kostenraming van het voorkeursalternatief wordt opgesteld.  


o werkt de regio op basis van de haalbaarheidsstudie Eindhoven Acht de 


businesscase verder uit voor deze verbinding, waarbij expliciet gekeken wordt 
naar mogelijkheden en partijen voor alternatieve bekostiging.  


o dekt de regio de kosten voor de uitwerkingen van HOV3 uit de reeds beschikbare 
middelen voor tranche 1. Risico van realisatie van HOV3 ligt bij de regio.  


 Resultaten van de hierboven genoemde voorbereiding voor de fietsenstalling en 
uitwerkingen van HOV3 worden verwacht vóór mei 2019, met als doel in 2019 de 
besluitvorming over de bekostiging van tranche 1 af te ronden.  


Plan van Aanpak: 
 Rijk en regio delen de ambitie, doelstellingen en programmalijnen voor Eindhoven 


Internationale Knoop XL. Rijk en regio werken gezamenlijk de governance, 
bekostigingssystematiek en lijst met voorgenomen maatregelen verder uit en anticiperen 
daarbij op het Mobiliteitsfonds. 


 Rijk en regio streven naar het vaststellen van het Plan van Aanpak en een 


samenwerkingsovereenkomst tijdens het Strategisch BO MIRT mei 2019. 


2. Versterking van domeinen en (lopende) trajecten met de regio Eindhoven 
 Aansluitend op de Brainport Nationale Actieagenda (BNA) neemt BZK het initiatief om 


samen met de regio Eindhoven en in afstemming met de Provincie Noord-Brabant de 
ambities, samenhang en mogelijke samenwerking op de leefomgeving (Wonen en RO), 
en op bestuurlijke terrein te verkennen.  


 Insteek hierbij is om samenwerking tussen BZK en de regio te verbeteren en (lopende) 
trajecten te versterken. Zodat de uitvoering van de ambities nader vorm gegeven 
kunnen worden inclusief de regionale benadering van beleid, rekening houdend met de 
BNA, de Regio Deal Brainport Eindhoven en het MIRT. 


3. Eindhoven Airport 
 Rijk en regio hebben samen met Eindhoven Airport in juli 2018 in een bestuurlijk overleg 


afgesproken een Proefcasus Eindhoven Airport uit te gaan voeren. 


 De proefcasus maakt onderdeel uit van een gezamenlijk traject om te komen tot 
besluitvorming over de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2019.  


 De missie van de proefcasus is om op innovatieve wijze als regio via participatie en 
overleg met de omgeving (omwonenden en maatschappelijke organisaties, experts, 
bedrijven en overheden) met het oog op een passende weging van de verschillende 
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belangen tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven 
Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven in een gezonde 
leefomgeving. 


 Na afronding van de proefcasus zal de Tweede Kamer over de resultaten worden 
geïnformeerd. 


4. Brainport Nationale Actieagenda 
 Rijk en regio blijven ook via het MIRT inzetten op het versterken van het 


vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven om zo invulling te geven aan de 
Mainportstatus en de Brainport Nationale Actieagenda.  


 Dit gebeurt onder meer via de projecten: A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught, A58 Breda 


– Tilburg, A67 Leenderheide – Zaarderheiken, A2 Randweg Eindhoven i.c.m. A50 
Eindhoven/Veghel, Eindhoven Internationale Knoop XL, de spoorverbinding Eindhoven - 
Düsseldorf, Eindhoven Airport en Slimme en Duurzame Mobiliteit. Besluitteksten over die 
projecten zijn separaat opgenomen.  


5. SmartwayZ.NL 


A67 Leenderheide – Zaarderheiken: 
 Rijk en regio stellen een bestuurlijke voorkeur vast voor de toekomstvaste verbreding 


van de A67 van Knooppunt Leenderheide tot Geldrop, waarbij in het ontwerp rekening 


wordt gehouden met de mogelijkheid van verdergaande maatregelen op het traject 
Geldrop – Zaarderheiken.  


 Rijk en regio constateren samen dat een door de regio gewenste verbreding tot aan 
Asten nu niet binnen de financiële middelen mogelijk is en aanpassing van knooppunt 
Zaarderheiken nu onvoldoende onderbouwd kan worden, en daar geen prioriteit aan 
gegeven kan worden. 


 Binnen SmartwayZ.NL wordt de verkeerskundige situatie op het netwerk in Zuid-
Nederland gemonitord en geëvalueerd, specifiek betreffende de functie van de A67 in het 


(internationale) netwerk en als robuuste rand voor Zuidoost Brabant.  
 


 Op basis van de monitoring en evaluatie kunnen de betrokken partijen in het programma 
SmartwayZ.NL afwegen of en wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn op de A67, of 
eventuele op andere plaatsen in het landelijke en/of regionale wegennet. 


 Het ontwerp van de aansluiting Geldrop wordt nader uitgewerkt zodat hier op korte 
termijn besluitvorming over plaats kan vinden. 


 Daarnaast wordt een korte termijn maatregelen pakket afgesproken bestaande uit 
infragebonden maatregelen en een pakket smart mobility maatregelen. 


 Het afgesproken pakket past binnen de gereserveerde middelen. Definitieve financiële 
afspraken over dit pakket worden gemaakt in de Programmaraad van december. 


Bereikbaarheid De Run:  
 Rijk en regio erkennen het belang van een gezamenlijk mobiliteitspakket voor dit gebied. 


Rijk en regio zijn voornemens hierover afspraken te maken in de Programmaraad van 
december. Het maatregelenpakket zal dan worden opgenomen in het programma 
SmartwayZ.NL. Het pakket kan dienen als proeftuin voor de ontwikkeling van het 


Mobiliteitsfonds. 


MIRT Verkenning A58 Breda – Tilburg: 
 Rijk en regio nemen kennis van de voortgang: 


 De startbeslissing voor de MIRT-verkenning A58 Breda – Tilburg is op 4 juni 2018 
genomen.  


 De voorbereiding van de MIRT-verkenning is in september 2018 opgestart. 


6. MIRT programma A2 Deil –’s-Hertogenbosch – Vught 
 Rijk en regio stellen vast dat het pakket quick wins voor de korte termijn en de 


onderzoeken naar middellange termijn oplossingsrichtingen volgens planning verlopen. 
De startbeslissing voor de MIRT-verkenning (oplossingsrichting voor de lange termijn) is 


in juni ondertekend. 


7. A2 het Vonderen - Kerensheide 
 Met het partieel uitvoeringsbesluit van 29 juni 2018 en het ondertekenen van de 


aanvullende samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en de regio wordt het 
project voortvarend opgepakt. Dit sluit aan bij de in het BO MIRT 2017 gemaakte 
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afspraken over het eerder beschikbaar stellen van financiële middelen. 


8. A27 Houten – Hooipolder (versnelling HooipolderPlus) 
 Rijkswaterstaat zal in het project A27 Houten – Hooipolder de maatregelen die tezamen 


het HooipolderplusPlan vormen, dus inclusief de door de regio gefinancierde maatregel 5, 
versneld realiseren. 


 Gezien de onzekerheden en risico’s in het project hanteert Rijkswaterstaat hierbij een 
inspanningsverplichting om de extra maatregelen in 2026 te hebben gerealiseerd in 
plaats van 2029.  


9. A50 corridor Nijmegen – Eindhoven  
 Rijk en regio nemen het besluit tot het starten van een MIRT-onderzoek A50 corridor 


Nijmegen – Eindhoven.  


10. N65 Vught – Haren 


 Rijk en regio zijn positief over het Voorkeursalternatief+ (VKA+) en het onderliggende 
regiobod, en stellen het VKA+ vast.  


 Het Rijk zal hiervoor aanvullend € 12,06 miljoen bijdragen aan het project N65. De regio 
draagt € 24,86 miljoen extra bij. Alle bedragen zijn inclusief BTW. 


 Over de voorziene meerkosten van het project op basis van de second opinion van 


Horvat van 10 miljoen maken de partijen de volgende afspraken: 
 indien de provincie het project uitvoert wordt de mogelijke BTW-compensatie 


aangewend ter dekking van deze meerkosten; 
 indien het project door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd, of er geen BTW-


compensatie mogelijk is, dragen Rijk en provincie ieder € 3,3 miljoen extra bij en zal 
de laatste € 3,4 miljoen gevonden worden in een bezuiniging op het project. 


Eventuele meevallers ten opzichte van de meerkosten boven het budget van het VKA 
(€ 108 miljoen) worden in dit geval verdeeld over Rijk en provincie in de verhouding 
50/50.  


 Provincie en Rijk maken vóór 1 januari 2019 afspraken over de snelst mogelijke 
realisatie van het project ten einde samenloop het Programma Hoogfrequent Spoor 
zoveel mogelijk te voorkomen. 


11. Minder Hinder Aanpak: Slimme Bereikbaarheid Zuid-Nederland 2020 – 2030 
 Regio en Rijk zijn het erover eens de hinder als gevolg van werkzaamheden aan de 


(spoor)wegen zo klein mogelijk te houden, door als gezamenlijke wegbeheerders met 
bedrijfsleven en kennisinstellingen maximaal in te zetten op mobiliteitsmanagement en 


smart mobility maatregelen. 
 Rijkswaterstaat en provincies nemen het initiatief om hiervoor de juiste governance in te 


richten, inclusief landelijke afstemming en de samenhang met bestaande gremia als 
SmartwayZ.NL en in samenhang met omliggende provincies, België en Duitsland. 
Partijen onderkennen dat hun reguliere aanpak binnen hun lopende 
infrastructuurprojecten tekortschiet gezien de voorliggende opgave en dat het managen 


van hinder op een hoger schaalniveau dient plaats te vinden en bovendien meer 


onderlinge samenwerking en afstemming vergt.  
 Rijk en regio zijn het eens over het onderzoeken welke mogelijke financieringsbronnen, 


zoals de minder hinder budgetten van (rijks- en provinciale) projecten, hiervoor ingezet 
kunnen worden om schaalvoordelen te realiseren voor het minimaliseren van de hinder 
voor mobilisten. 


12. HOV Breda – Utrecht  
 Rijk en Regio's werken de casus verbetering OV Breda-Gorinchem-Utrecht verder uit 


mede in het kader van het Toekomstbeeld OV en werken toe naar een start van een 
innovatieve pilot OV in het najaar van 2019. 


13. Overwegen in Brabant 
 Op dit moment is er binnen de kaders van het LVO programma financiële ruimte om de 


regio gedeeltelijk tegemoet te komen. Dit vraagt om een hoog tempo voor de LVO 


aanvraag van de Oosterhoutseweg. 


 Rijk en regio onderzoeken hoe de financiële afwikkeling van beide LVO projecten 
(Oosterhoutseweg en Julianastraat) in Gilze Rijen optimaal gecombineerd kunnen 
worden. 


 Rijk en regio spreken de intentie uit om zo snel mogelijk, bij voorkeur in februari 2019, 
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de besluitvorming over ondertunneling van beide spoorwegovergangen af te ronden. 


14. Optimalisatie Treinverbinding Dordrecht – Brabant 
 Besluitvorming over eventuele realisatie en (co)financiering van de treinverbinding 


Dordrecht – Brabant voor de jaren 2020 tot en met 2024 zal, vanwege de nog lopende 
gesprekken tussen IenW en de regionale overheden over de hieraan te verbinden 
voorwaarden, na het BO MIRT plaatsvinden. 


 IenW, provincie Zuid-Holland en provincie Noord-Brabant spreken af om nog voor het 
einde van dit jaar tot definitieve besluitvorming te komen. 


15. Motie Jetten (Helmond – Eindhoven) 
 Naar aanleiding van de motie Jetten C.S. geeft IenW opdracht aan ProRail om in 


afstemming met de regio mogelijke korte termijn maatregelen in beeld te brengen voor 
het NMCA knelpunt Eindhoven – Helmond. De aanpak voor NMCA knelpunten voor de 
langere termijn loopt mee in Toekomstbeeld OV en in regionale uitwerkingen.  


 Resultaten uit deze trajecten worden besproken bij het BO MIRT 2019.  


16. Knelpunten Regionaal Spoor in Limburg 
 Op basis van de analyse rond regionale knelpunten past voor IenW het knelpunt 


perroncapaciteit Heerlen binnen de scope (probleem/oplossing/kosten) van deze aanpak. 


Een ontwerp voor uitbreiding perroncapaciteit Heerlen wordt door ProRail op € 4,4 
miljoen inclusief BTW geraamd, en thans verder uitgewerkt. Op basis van deze nadere 
uitwerking stelt IenW voor om een afspraak te maken over bekostiging op basis van 
50/50 cofinanciering. Provincie Limburg acht het aanbieden van voldoende 
perroncapaciteit een basisverantwoordelijkheid voor ProRail en stelt een financiering door 
IenW/ProRail voor. Rijk en regio gaan in gesprek over cofinanciering. 


 Rijk en regio hechten waarde aan een spoedige nadere duiding van het transferknelpunt 
passerelle Maastricht. Het Rijk verstrekt aan ProRail opdracht om in een onderzoek het 
knelpunt te analyseren, en oplossingsrichtingen voor te stellen. Deze aanpak wordt 


gezamenlijk doorlopen binnen de aanpak ‘Stad en Spoor’.  
 Rijk en regio monitoren de effecten van de vraagbeïnvloedingsmaatregelen voor de 


capaciteit van de spitstreinen noordelijke Maaslijn, conform de motie van heer 
Amhaouch. De Tweede Kamer wordt daar voorjaar 2019 over geïnformeerd. Rijk en regio 


zijn in goed overleg over de lopende opgave van de verduurzaming/elektrificatie van de 
Maaslijn. Partijen beogen in december dit overleg af te ronden. 


 Rijk en regio zien in de introductie van de Drielandentrein in halfuurs-frequentie een 
voorkeursoplossing inzake het goederenpad Maastricht Randwyck. Indien hierover niet 
binnen afzienbare termijn tot afspraken gekomen kan worden, treden partijen opnieuw in 
overleg.  


17. Brabantroute inclusief Vierpaardjes 
 De implementatie van de maatregelen die zijn afgesproken in het kader van de Robuuste 


Brabantroute lopen volgens planning. Partijen streven ernaar om tijdens het BO MIRT 


2019 het dossier voor de Robuuste Brabantroute te sluiten. Maatregelen voor de langere 


termijn (o.a. Integrale benadering Gilze en Rijen en Vierpaardjes), zullen via een 
eigenstandig agendapunt worden besproken als daar aanleiding voor is. 


18. Grensoverschrijdende spoorverbindingen 


 De samenwerkingsovereenkomst voor Eindhoven – Düsseldorf wordt eind 2018 getekend 
door de betrokken partijen Provincie Noord-Brabant, Verkehrsverbund Rhein Ruhr en 
Ministerie IenW met als doel een vervoerder te hebben gecontracteerd in 2025 die een 
directe verbinding gaat exploiteren tussen Eindhoven en Düsseldorf. 


 In afwachting van de definitieve besluitvorming door de Bund over de spoorverdubbeling 
tussen Kaldenkirchen en Dülken houden Rijk en regio de opties open om te komen tot 
een verdere versnelling naar Düsseldorf. 


 Voor het 2e kwartaal van 2019 neemt het Ministerie van IenW in samenspraak met de 
Duitse vervoersautoriteit NVR en de regio een besluit te over een mogelijk 
voorkeursalternatief voor de verbinding Amsterdam – Eindhoven – Heerlen – Aken. 


 Het Ministerie van IenW rondt in het eerste kwartaal van 2019 de aanvullende 
onderzoeken af voor besluitvorming over de reactivering van Weert – Hamont.  


 Het Ministerie van IenW start eind 2018 de gesprekken met de Belgische overheid over 
de bereidheid en de mogelijke kosten om de bestaande verbinding Antwerpen – Hamont 


door te trekken naar Weert.  
 Rijk en regio streven naar een start met Maastricht – Luik in de zomer van 2019. De 
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ambitie blijft staan dat de Belgische en Duitse HSL stations 2 keer per uur bediend 
worden, door te gaan rijden van Aken naar Luik via Maastricht en andersom. 


 Partijen onderzoeken, met oog op de verbetering van de grensoverschrijdende 
verbindingen in Zuid-Nederland, inclusief Roosendaal – Antwerpen en verdere versnelling 
van Eindhoven – Düsseldorf, hoe internationale samenwerking via Eurekarail al dan niet 
gecontinueerd kan worden. 


19. Deltaprogramma Maas 
 Het ontwikkelde voorkeursalternatief voor het project Oeffelt realiseert een 


waterstanddaling van 20,3 cm en heeft breed regionaal draagvlak en is door GS Noord-
Brabant vastgesteld. Rijk en regio spreken af dat voor het project Oeffelt de 


planuitwerkingsfase kan starten op het moment dat de dekking van het project 
aantoonbaar geregeld is. Concreet betekent dit dat er naast een taakstellende afspraak 
over de inzet van Rijks- en regionale middelen zoals in de tabel weergegeven, er de 
garantie moet zijn dat de € 13,8 miljoen, nu gelabeld als HWBP-vermeden kosten 


dijkversterking, gedekt zijn. 
Overzicht kosten en dekking Oeffelt: 


Kosten (in 
mln€) 


Financiering 


 HWBP1 Bijdrage regio Rijk 


35,7 13,8 Provincie Limburg 3 


Provincie Noord-Brabant 4 
Groenontwikkelfonds Brabant   0,5 
Gemeente Boxmeer 0,5 


13,9 


1 Dit betreft de vermeden kosten dijkversterking. 
 Voor het MIRT-onderzoek Lob van Gennep spreken Rijk en regio af de MIRT-verkenning 


te starten op het moment dat de beoordeling van dijkring 54 (inclusief oordeel van ILT) 


is afgerond en de opname van dijkring 54 in de programmering van het HWBP is 
geborgd. De herinrichting van de Lob van Gennep leidt tot een betere bescherming van 


het gebied zelf en substantiële waterstanddaling op de Bedijkte Maas tot aan het 
Hollands Diep (ca. 20 cm). De investeringskosten voor Lob van Gennep worden geraamd 
op € 161 miljoen. De kosten worden gedragen door Rijk, regionale partijen en het HWBP. 
Er resteert een klein tekort van € 1 miljoen, dat conform MIRT-spelregels in de 


verkenning kan worden opgelost. De Rijksmiddelen zijn vanaf 2029 beschikbaar. 
Waterschap Limburg zal het trekkerschap van de gecombineerde MIRT HWBP-verkenning 
Lob van Gennep op zich nemen. 
Overzicht kosten en dekking Lob van Gennep: 


Kosten 
(in 


mln€) 


Financiering  


 HWBP1 HWBP Bijdrage regio Rijk Tekort 


161 8,5 
 


103,5 
 


Provincie Limburg
 1,


3 
Provincie Noord-Brabant 4 
Provincie Gelderland
 0,
5 
Gemeente Gennep
 0,


9 
Gemeente Mook en Middelaar
 0,
3 
Waterschap Aa en Maas 12 


Waterschap Limburg
 14
3 


26 1 


1 Dit betreft de vermeden dijkversterkingskosten op het project Ravenstein-Lith 
2 Eigen bijdrage aan vermeden dijkversterkingskosten Ravenstein-Lith 
3 € 11,5 mln. eigen bijdrage aan aanpak dijkring 54 en € 2,5 mln voor meekoppelkans 
beekherstel 


 Voor het MIRT-onderzoek Alem (onderdeel van het project Maasoeverpark ’s-
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Hertogenbosch) spreken Rijk en regio af om MIRT-verkenning te starten. De potentiële 
maatregelen bij Alem werken bovenstrooms door, onder andere op het lopende 
dijkversterkingstraject Ravenstein-Lith. In de verkenning wordt bezien hoe dit kan 
worden gecombineerd met de uitvoering van KRW-maatregelen en ligplaatsvoorzieningen 
ten behoeve van de scheepvaart. De geraamde investeringskosten voor rivierverruiming 
Alem bedragen € 59,22 miljoen. De kosten worden gedragen door het Rijk en regionale 
partijen. Daarnaast is de inschatting dat er middelen beschikbaar komen door vermeden 


kosten dijkversterking vanuit het HWBP. Waterschap Aa en Maas en het Rijk geven aan 
de inschatting realistisch te vinden. Er resteert een tekort van € 15,35 miljoen. Op deze 
wijze bestaat zicht op 75% financiering voor dit project. In de verkenningsfase zal het 
project nader worden uitgewerkt, inclusief een nadere uitwerking van de kostenraming. 
Mogelijk kan een deel van het tekort worden opgevuld door de kosten omlaag te 
brengen, door een scope-aanpassing, door een daarmee te realiseren hogere besparing 


op het HWBP of door aanvullende financiering. Om na de verkenning een beslissing te 
kunnen nemen over start planuitwerking moet het tekort zijn opgelost en is 100% 


dekking nodig. De betrokken regionale partijen hebben schriftelijk hun commitment 
kenbaar gemaakt. De Rijksmiddelen zijn vanaf 2029 beschikbaar. De verkenning kan 
starten op het moment dat de Provincie Gelderland het trekkerschap van de MIRT-
verkenning Alem op zich neemt. 
Overzicht kosten en dekking Alem/Maasoeverpark: 


Kosten 
(in 
mln€) 


Financiering  


 HWBP1 Bijdrage regio Rijk Tekort 


59,22  26 
 


Provincie Noord-Brabant 3,8 
Provincie Gelderland 2,5 
Gemeente Maasdriel 0,02 


11,55 15,35 


1 Dit betreft de vermeden dijkversterkingskosten 
 Voor de korte termijn realisatie van het project ‘Verlengen brug Veerweg Alphen’ binnen 


het lopende project Over de Maas spreken Rijk en regio af gezamenlijk bij te dragen om 
extra waterstandsdaling te realiseren. De voorlopig voorgestelde bijdrage van het Rijk is 
maximaal € 1,5 miljoen en van de regionale partijen € 0,5 miljoen (provincie Gelderland 
en provincie Noord-Brabant). De bijdragen moeten nog nader bepaald worden na 
bestuurlijke overeenstemming met de partners. Rijk en regio spreken af om hier in het 
voorjaar van 2019 afspraken over te maken. 


 De provincie Noord-Brabant is met het oog op proces-continuïteit en spoedige realisering 


van maatregelen bereid om projecten voor te financieren. Hierover zullen nadere 
afspraken worden gemaakt in de verkenningsfase tussen regionale partijen, HWBP en het 
Rijk. 


 De verkenning van systeemmaatregelen Thorn-Wessem, Baarlo-Hout-Blerick, Venlo-
Velden, Arcen en Well verloopt voortvarend en in 2019 zullen de voorkeursalternatieven 
gereed komen voor de dijkverleggingen en behoud rivierbed.  Ook zal helder worden op 


welke termijn, welke aanvullende kosten en kostendragers worden voorgestaan. Voor de 


zomer 2019 is op basis van kosten, effectiviteit en maatschappelijke meerwaarde een 
keuze aan de orde ten aanzien van het vervolg.  


 Gegeven de ambities van de stedelijke herontwikkeling langs de Maas bij Maastricht, de 
nautische veiligheid voor de scheepvaart en hoogwaterbeschermingsopgave (blijkend uit 
een eerste beoordeling) wordt het MIRT-onderzoek uiterlijk juni 2019 afgerond en 
bestuurlijk geaccordeerd en ingebed in de nieuwe omgevingsvisie van Maastricht. Ook 


zullen de opties voor het vervolg, waaronder de wenselijkheid en noodzakelijke timing 
van een MIRT-verkenning, voorliggen. 


20. Integraal Riviermanagement 


 Rijk en regio hebben met elkaar de ambities rond een nieuw programma Integraal 
Riviermanagement (IRM) gedeeld en spreken af begin 2019 met elkaar in gesprek te 
gaan over de aanpak en aansturing van IRM. 


21. Klimaatadaptatie 


 Rijk en regio trekken komende twee jaar samen op in de concretiseringsslag van het 
Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland 1.0, met als inzet het op termijn 
afsluiten van een bestuursakkoord Zuid-Nederland.  


 Regio krijgt daarbij steun vanuit het Rijk via actieve deelname in het overleg over de 
concretiseringsslag (capaciteit).  
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 Regio zet in op uitvoering van een gebiedsgerichte aanpak in Zuid-Nederland, 
waarbinnen pilots tot stand komen met leereffecten voor andere regio´s in het land. 


 Daarvoor zal de regio net als de andere regio’s voorstellen indienen voor 
procesondersteuning vanuit de extra middelen die het Rijk in 2019 en 2020 inzet voor 
ruimtelijke adaptatie. 


22. Samenwerkingsafspraken slimme en duurzame Mobiliteit 
 Om samen nog slagvaardiger te werken aan een betere bereikbaarheid en 


verkeersveiligheid en het verduurzamen van de mobiliteit spreken Rijk en regio af te 
komen tot een bundeling van een aantal effectieve en efficiënte maatregelen en 
initiatieven.  


 Regio en Rijk bespreken welke thema’s binnen deze bundeling vallen. Te denken valt aan 
smart mobility, toekomstbestendig OV, fiets, (stedelijke) logistiek, 
werkgeversbenadering, reizigersbenadering, duurzame infrastructuur, verkeersveiligheid, 
versnelde elektrificatie van voertuigen en alternatieve brandstoffen; zonder hierbij in 


elkaars verantwoordelijkheden te treden. 
 Uitgangspunt is dat afspraken over smart mobility moeten aansluiten op de 


Krachtenbundeling en dat in de regio alle afspraken landen in SmartwayZ.NL, het 


Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar en Maastricht Bereikbaar. Ook wordt 
inhoudelijk aangesloten bij de Mobiliteitsvisie Limburg. 


 In dit kader spreken Rijk en regio voor 2019 (aanvullend op de afzonderlijke afspraken in 
agendapunten over de Quick wins A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught, De Run 
Veldhoven en Minder Hinder), het volgende af:  
 File-aanpak: om de files op korte termijn aan te pakken investeert het Rijk in de 


regio door op strategische locaties meer bergers en weginspecteurs in te zetten. 
Daarnaast worden er o.a. verbeteringen doorgevoerd op de A50 bij Ekkersweijer en 
de A58 bij Tilburg – Reeshof om de doorstroming te verbeteren. 


 Fiets: Om meer mensen gebruik te laten maken van de fiets en de fiets-treinreis 
aantrekkelijker te maken willen Rijk en regio gezamenlijk investeren in 


fietsenstallingen bij stations: 
o Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 


respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra maaiveldstallingen bij het 
station van Roermond.  


o Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 
respectievelijk 60 procent in de realisatie van een inpandige fietsenstalling 
nabij het station Heerlen. De stalling zal voldoen aan de ProRaileisen voor 
fietsenstallingen. Partijen hebben de intentie om de realisatieafspraken te 
tekenen voor 1 juni 2019.  


o Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 
respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra maaiveldstallingcapaciteit 
bij de stations van Deurne en Gilze-Rijen. 


o Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 
respectievelijk 60 procent in de voorbereiding van een (inpandige) 


oplossingsvariant van stallingtekorten bij de stations Breda, Eindhoven 


(zuidzijde) en ’s-Hertogenbosch.  
o De provincie Noord-Brabant ontvangt een bijdrage van het Rijk van € 1,857 


miljoen voor de realisering van snelfietsroute Breda-Tilburg. De provincie 
Limburg ontvangt een bijdrage van het Rijk van € 1,857 miljoen voor 
snelfietsroute Maastricht-Meerssen. De provincies zetten in op 
fietsstimulering in samenwerking met werkgevers en passen waar mogelijk 
de principes van circulair bouwen toe in de aanleg.  


 Veiligheid N-wegen: Regio en Rijk spreken af de verkeersveiligheid van provinciale 
N-wegen te verbeteren. Het Rijk stelt hiervoor maximaal € 1.965.966 ter beschikking 
aan Noord-Brabant en maximaal € 1.534.098 aan Limburg. Provincies kunnen 
hiervoor plannen indienen die worden beoordeeld op basis van het afsprakenkader.  


 Rijk en regio spreken af om vooruitlopende op de uitwerking van de 
Krachtenbundeling smart mobility onder de vlag van SmartwayZ.NL in 2019 de 
volgende onderwerpen op te pakken:  


o Rijk en regio komen uiterlijk in juni 2019 tot concretisering van versnelde 
digitalisering en organisatieontwikkeling in het wegbeheer, als onderdeel van 
‘digitaal de weg op orde’. De inzet hierbij is dat in 2023 90% actualiteit, 
betrouwbaarheid en correctheid van publieke data moet zijn bereikt. Voor 
ondersteuning in de planvorming heeft het Rijk € 1 miljoen beschikbaar voor 
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alle regio’s gezamenlijk. De uitwerking hiervan landt in de verdere uitwerking 
van de Krachtenbundeling smart mobility.  


o Regio en Rijk spreken tevens af een versnelling te geven aan de vervanging 
van conventionele Verkeersregelinstallaties door nieuwe intelligente 
Verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die kunnen communiceren met voertuigen, 
fietsers, OV etc. Uiterlijk in juni 2019 nemen Rijk en regio besluiten over 
aantallen, locaties, impact, uitroltempo als ook financieringsverdeling;  


o Rijk en regio spreken af maximaal inzet te plegen om, binnen de 
verantwoordelijkheden en mogelijkheden als wegbeheerders, voordat deze 
nieuwe afspraken worden gemaakt uiterlijk Q1 2019 alle eerder gemaakte 
afspraken van Rijk en regio in Beter Benutten Vervolg ITS en Talking Traffic 
na te komen en (op straat) op te leveren. 


o Mobility as a Service: Op 1 november is de inschrijving voor de 


Raamovereenkomst voor de 7 nationaal opschaalbare MaaS-pilots gesloten. 
De definitieve gunning is voorzien per 7 december 2018. Vervolgens worden 


via regionale minicompetities de MaaS-aanbieders geselecteerd. De 
aanbesteding voor de pilot vanuit Eindhoven start eind februari 2019 en die 
vanuit Limburg start medio maart 2019. 


 Werkgeversbenadering: in Beter Benutten zijn waardevolle werkgeversnetwerken 
opgebouwd. Regio en Rijk besluiten de werkgeversaanpak in Maastricht in 2019 


verder op te schalen naar Zuid-Limburg en te vernieuwen. Het Rijk stelt hiervoor € 
2,1 miljoen beschikbaar. De regio stelt ook € 2,1 miljoen beschikbaar en financiert 
het programmabureau met € 1,3 miljoen.  


Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.  


 Regio en Rijk werken de Uitvoeringsagenda’s Slimme en Duurzame Mobiliteit voor 
Brabant en Limburg verder uit en geven daarmee invulling aan de verdere bundeling van 
afspraken. Daarin worden ook afspraken gemaakt over hoe de uitvoering van 


maatregelen uit het Klimaatakkoord hierin landen. In het BO MIRT van het najaar 2019 
worden verdere afspraken gemaakt. 


 


BO MIRT Zuidwest-Nederland 


1. Gezamelijke Lange Termijn Afspraken 
Rijk en regio spreken af: 
 Dat zij het eens zijn over de ambitie om met de ontwikkeling naar het Mobiliteitsfonds 


ook de financiële systematiek aan te sluiten op de transitie naar een integrale 


en gezamenlijke aanpak, waarin opgavegericht en gebiedsgericht werken, ontschotting, 
anders samenwerken tussen overheden en met marktpartijen centraal staan. In de 
uitwerking van geschetste ontwikkeling willen Rijk en regio zoveel mogelijk gezamenlijk 


optrekken (ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid). 
 Dat de regio, zoals afgesproken in de informele bestuurlijke overleggen over de 


mobiliteitsopgaven en het Mobiliteitsfonds, met voorbeelden komt op basis van 
(gezamenlijke) lopende programma’s en trajecten, waarbij zij aangeven waar het in de 


huidige situatie knelt met bestaande afweegkaders en criteria. 
 Dat de regio deze voorbeelden, in aanvulling op wat er in het BO is besproken, voor 1 


januari met het ministerie van IenW deelt. In een gezamenlijk proces met de regio zal 
op basis van deze input verder worden gewerkt aan de contouren voor het 
Mobiliteitsfonds. Deze contouren worden verwerkt in de Kamerbrief (1e kwartaal 2019).  


 Dat het voornemen is om de contouren uit de Kamerbrief in ‘proeftuinen’ te toetsen en 
aan te scherpen. Deze proeftuinen zullen (binnen) bestaande gebiedsgerichte MIRT-


programma’s en lopende projecten zijn. Formele besluiten zullen plaatsvinden op basis 
van de dan geldende kaders. 


 Voor de proeftuinen gezamenlijk met de MIRT-regio’s de onderzoeksvragen en aanpak 
uit te werken. Uitgangspunt is het testen van de nieuwe werkwijze ‘in de geest van het 


Mobiliteitsfonds’, op basis van de contouren uit de Kamerbrief, en hiervan leren voor de 
definitieve spelregels en kaders. 


 De regio ZuidWest Nederland is positief over de doorontwikkeling naar een 
mobiliteitsfonds, hopelijk biedt dit de mogelijkheid gebiedsspecifieke (economische) 
kansen in de afweging mee te nemen. In Zeeland is bijvoorbeeld het ontbreken van 
massa, in combinatie met de grensligging, juist een uitdaging die verder gaat dan 
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NMCA-knelpunten.  


2. Gebiedsgericht bereikbaarheidsprogramma Rotterdam Den Haag 
Startbesluiten 


Aangaande het gebiedsgericht bereikbaarheidsprogramma in den brede spreken Rijk en 
Regio af: 
 Dat zij de bestuurlijke wil tonen zich te verbinden aan financiering van de 


mobiliteitsopgaven na 2030, zonder daarover nu bedragen af te spreken. Oplossend 
vermogen voor de brede opgaven van het gebiedsprogramma en de wederkerigheid 
(zowel financieel als door andere maatregelen inclusief de verbinding van mobiliteit en 
verstedelijking)  staat centraal bij de keuze voor de verschillende varianten.  


 Dat er gekeken naar alternatieve bekostigingsmodellen en mogelijke investeringen van 
marktpartijen. 


 Dat de werkplaats Metropolitaan OV en Verstedelijking, conform de afspraak in het 
strategisch BO MIRT van 6 juni 2018, te benutten om te komen tot een adaptieve 


ontwikkelstrategie. Daarbij de investeringen in mobiliteit en verstedelijking, waaronder 
de woningbouwopgave, met elkaar af te stemmen zodat deze in samenhang tot 
realisatie kunnen komen. 


 Rijk en Regio constateren dat de preverkenningen Oeververbinding Rotterdam en de 
Schaalsprong Regionale Mobiliteit CID Binckhorst afgerond zijn en nemen voor de 
volgende fasen de onderstaande besluiten. 


 Rijk en regio ondersteunen de intentie het gebiedsprogramma aan te merken als 
proeftuin in het kader van het Mobiliteitsfonds. 


Aangaande het vervolg van preverkenningsfase Oeververbinding regio Rotterdam stellen 
Rijk en Regio vast dat:  
 Het BO MIRT ZWN kennis neemt van de opgeleverde onderzoeken (verkeer, 


ruimtelijk/economische ontwikkeling/baten, leefkwaliteit en kosten & technische 
haalbaarheid) voor een nieuwe oeververbinding, die in de pre-verkenningsfase zijn 


verricht voor de drie zoekgebieden. 


 Het BO MIRT ZWN stelt de Resultatennota vast, waarin de hoofdlijnen van de verrichte 
onderzoeken zijn samengevat.  


 Het Rijk, Provincie Zuid Holland (PZH), Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en 
gemeente Rotterdam spreken af nu gezamenlijk een MIRT-verkenning te starten. 
Partijen spreken af de kosten voor de MIRT-verkenning op basis van 50%-50% Rijk-
regio te dekken, uitgaand van een bedrag van maximaal € 3 miljoen.   


 Een belangrijke opgave die in het kader van deze MIRT-verkenning van maatregelen zal 
worden voorzien betreft het aanpakken van het NMCA-knelpunt A16 
Van Brienenoordcorridor. Hiervoor is € 200 miljoen gereserveerd in het wegenbudget 
Infrastructuurfonds. 


 Voorts worden het NMCA-knelpunt Algeracorridor en de NMCA-knelpunten stedelijk OV 
(metrokruis en tram Erasmusbrug) in het kader van deze MIRT-verkenning van 
maatregelen voorzien. 


 De MIRT-verkenning vindt plaats in het licht van de opgaven voor verstedelijking 
(wonen en economische toplocaties) in relatie tot agglomeratiekracht, de gewenste 
verbetering van de stedelijke leefkwaliteit en het vergroten van kansen voor mensen. 


 Uiterlijk medio 2019 zal de Startbeslissing hiervoor worden gepubliceerd (in onder meer 
de Staatscourant) en zal de MIRT-verkenning formeel starten, op basis van een 
eenduidige bestuurlijke voorkeur van deze partijen voor de locatie van de 
oeververbinding.  


 Tot medio 2019 zullen partijen aan de hand van de resultaten van de preverkenning met 
voorrang werken aan het verder invullen en uitwerken van het pakket van maatregelen 
voor de NMCA-knelpunten A16 Van Brienenoordcorridor en de Algeracorridor om dan de 
startbeslissing te kunnen publiceren op basis van een éénduidige voorkeur voor de 
locatie van de oeververbinding in relatie tot de vijf samenhangende opgaven.  


 Op grond van de MIRT-Spelregels moet sprake zijn van zicht op 75% bekostiging van de 


meest waarschijnlijke oplossing. Voor de kostenraming van deze oplossing is uitgegaan 
van een multimodale oeververbinding aan de oostzijde van Rotterdam, met aanvullend 


daarop onder meer een HOV-verbinding (Zuidplein-KralingseZoom), station Stadionpark 
en een pakket van maatregelen ter verdere ontlasting van de Van Brienenoord- en 
Algeracorridor. Dit pakket is geraamd op € 640 miljoen (excl. BTW). Voor zicht op 75% 
bekostiging is daarmee € 480 miljoen (excl. BTW) nodig.  


 Om hieraan invulling te geven reserveren de gemeente Rotterdam, de MRDH en PZH 


gezamenlijk € 280 miljoen (excl. BTW) in hun meerjareninvesteringsprogramma’s. 
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Gezien deze budgetreservering van de regionale partners en de opgave van deze MIRT-
verkenning stemt het Rijk in met het voorstel van de regio om de € 200 miljoen (incl. 
BTW) uit het wegenbudget IF in zijn geheel aan te merken als ‘potentiële dekking’. Het 
Rijk benadrukt daarbij dat de hoogte van de subsidie afhankelijk is van het effect van de 
uiteindelijke ingreep. Afspraken rondom bekostiging van een groot regionaal/lokaal 
infrastructureel project dienen op dit moment in lijn te zijn met het vigerende Besluit 
Infrastructuurfonds.  


 Het Rijk onderschrijft in dit kader de opgave om de NMCA-knelpunten voor 
binnenstedelijk OV aan te pakken en bevestigt de bestuurlijke wil een bijdrage te 
leveren als, in lijn met het regeerakkoord, sprake is van het aanpakken van NMCA-
knelpunten voor (regionaal) OV en/of een bijdrage wordt geleverd aan de opgaven op 
het gebied van verstedelijking en versterking van fiets- en OV-netwerken.  


 Partijen spreken af dat op basis van de resultaten van de MIRT-verkenning afspraken 


zullen worden gemaakt over de daadwerkelijke toekenning van middelen aan het 
Voorkeursalternatief, binnen de dan geldende regels van het Infrastructuurfonds of het 


Mobiliteitsfonds en op basis van het doelbereik van Voorkeursalternatief ten aanzien van 
de doelstellingen.  


Aangaande het vervolg van de pre-verkenningsfase CID Binckhorst nemen Rijk en Regio de 


volgende besluiten:  
 Rijk en regio stellen het Startdocument vast en onderschrijven de urgentie van de drie 


samenhangende opgaven waar zowel belangen van Rijk en regio aan zijn verbonden: 
 Faciliteren van de gebiedsontwikkeling (wonen en werken) in de CID Binckhorst. 
 Bijdragen aan het realiseren van gezamenlijke OV- en fietsambities. 
 Voorkomen, verminderen en/of oplossen van NMCA-knelpunten in het (regionaal) OV 


en het voorkomen van extra belasting op het hoofdwegennet. 
 Rijk en regio stellen het Projectplan Verkenning CID Binckhorst vast, waarin de aanpak 


en activiteiten staan beschreven tot en met de Voorkeursbeslissing. De looptijd van de 
uitvoering van dit Projectplan Verkenning CID Binckhorst is maximaal 2 jaar vanaf dit 


BO MIRT. De kosten van het uitvoeren van dit Projectplan delen Rijk en regio in een 
50/50-verhouding, in afwijking op de vermelde verdeelsleutels uit het projectplan. 


 Indien tussentijds zicht is op 75% bekostiging van het basisalternatief (van € 419 


miljoen excl. BTW) of meer duidelijkheid is over de financiële systematiek van het 
Mobiliteitsfonds, wordt besloten over het omzetten naar een MIRT-verkenning. 


 Het Rijk bevestigt de bestuurlijke wil een bijdrage te leveren als, in lijn met het 
regeerakkoord, sprake is van het aanpakken van NMCA-knelpunten voor (regionaal) OV 
en/of een bijdrage wordt geleverd aan de opgaven op het gebied van verstedelijking, en 
versterking van fiets- en OV-netwerken. Hierbij geldt dat de effecten op het totale 
mobiliteitssysteem, inclusief HWN, inzichtelijk worden gemaakt.  


 Rijk en regio constateren dat er voor € 137 miljoen (excl. BTW) een pakket aan no 
regret maatregelen ligt voor de periode 2019-2023, als onderdeel van het 
basisalternatief van € 419 miljoen (excl. BTW),  waarvoor geen Tracéwetprocedure 
geldt. 


 Als uitdrukking van de bestuurlijke wil zegt het Rijk toe om voor het no regret pakket 
een bijdrage te leveren van één derde deel, naast de Korte Termijn Aanpak of andere 


programmatische bijdragen. 
 Het Rijksdeel van dat derde deel is gemaximeerd op € 50 miljoen inclusief BTW. Bij de 


specifieke subsidiebeschikking wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke BTW 
compensatie. 


 Rijk en regio mandateren de Programmaraad om afspraken te maken over de inhoud en 
bekostiging van het no regret pakket, inclusief de afstemming op de 
gebiedsontwikkeling (wonen en werken). 


 Rijk en regio streven naar vaststelling van het no regret pakket in de ProgrammaRaad 
(begin 2019).  


 Rijk en regio spreken af voor de ontwikkeling van CID Binckhorst de mogelijkheden van 
alternatieve bekostiging mee te nemen en in de praktijk te toetsen.  


Werkplaats Metropolitaan OV en Verstedelijking: 


 Instemmen met het toewerken naar een adaptieve ontwikkelstrategie die de onderlinge 
afhankelijkheden zowel (functioneel) programmatisch als in tijd tussen metropolitaan 
OV, fiets en verstedelijking in beeld brengt. 


 Deze ontwikkelstrategie geldt als basis voor heldere keuzes voor een samenhangende 
strategie voor de korte, middellange en lange termijn. 


 Onderdeel van deze strategie is het bepalen van over ijkmomenten (kantelpunten) en 
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het monitoren van ontwikkelingen. 
 Vaststellen van het procesvoorstel (zie roadmap) voor de adaptieve ontwikkelstrategie 


als input voor het strategisch BO MIRT voorjaar 2019. 
 Rijk en regio spreken af dat de adaptieve ontwikkelstrategie uit de Werkplaats de 


ruggengraat is voor de integrale langetermijnstrategie voor wonen, werken, mobiliteit 
en duurzaamheid in de vorm van het verstedelijkingsakkoord dat met bijbehorend 
realisatieprogramma ter vaststelling wordt voorgelegd in het BO MIRT najaar 2019 (zie 


ook afspraken Verstedelijkingsalliantie en woningmarkt). 


Korte Termijn Aanpak (KTA): 
 Rijk en MRDH stemmen in met het gezamenlijk ontwikkelen van het korte termijn 


maatregelenpakket 2019-2022 als aanloopinvesteringen voor de opgaven van het 


gebiedsprogramma Rotterdam Den Haag en spreken gezamenlijk af te starten met de 
uitvoering in 2019. Hiermee wordt een concrete bijdrage geleverd aan het verbeteren 
van de bereikbaarheid, onder andere met maatregelen gericht op versterking van het 


bestaande stedelijk OV, betere benutting van en doorstroming op het wegennet en 
fietsstimulering. 


 Voor de uitvoering van de maatregelen van de jaarschijf 2019 dragen zij beiden 
maximaal € 10 miljoen bij. IenW verbindt hieraan de voorwaarde dat zij maximaal 1/3 


van totale jaarschijf financiert, behoudens de bijdragen van gemeenten. De bijdrage van 
IenW is inclusief BTW.  


 De provincie Zuid-Holland cofinanciert onderdelen van het programma. 
 Betrokken gemeenten dragen bij aan maatregelen voor fiets en auto. 
 Daadwerkelijke toekenning van middelen en start uitvoering vindt plaats op basis van 


geaccordeerde projecten. 


 Rijk en MRDH ontwikkelen gezamenlijk een adaptief Korte Termijn maatregelenpakket 
voor 2020-2022. Besluitvorming over dit pakket, inclusief meerjarige financiering vindt 
plaats in het BO MIRT najaar 2019. 
 


Gebiedsuitwerkingen: 
 Rijk en regio nemen kennis van de voortgang van de gebiedsuitwerkingen. 
 Rijk en regio stellen tijdens de ProgrammaRaad in het voorjaar of het BO MIRT in het 


najaar 2019 de voorstellen over het vervolg van de gebiedsuitwerkingen vast.  


3. Slimme en vraaggerichte mobiliteit als oplossing voor dunbevolkte gebieden  
 Instemmen met opzet provincie Zeeland en medewerking toezeggen voor het Living Lab 


Smart Mobility Zeeland. 
 Rijk en regio leveren inzet om tot een voorstel en aanpak te komen (eerste 


faseverkenning). 
 Dit initiatief wordt beschouwd voorbeeld van aanpak van ‘mobiliteitsarmoede’ in de 


periferie. 


4. Woningbouwafspraken 


 Rijk en regio willen aan de woningbehoefte voldoen en spannen zich in om versneld deze 
behoefte van 100.000 woningen tot 2025 te realiseren in Zuid-Holland, passend binnen 
de op 6 juni 2018 vastgestelde gezamenlijke strategie. Het Ministerie van BZK, de 
provincie Zuid-Holland en de regio’s met een gespannen woningmarkt in Zuid-Holland 


ondersteunen deze bouwopgave door de handen ineen te slaan in het Actieplan 
woningmarkt. Binnen dit Actieplan worden gezamenlijk middelen, mensen en juridisch 
instrumentarium ingezet om concrete projecten te versnellen en specifieke thematische 
knelpunten op te lossen, zoals evenwichtige spreiding van het sociale segment in deze 
regio en excessen rondom arbeidsmigranten.   


 Rijk en regio ontwikkelen gezamenlijk met relevante partners een integrale 
langetermijnstrategie voor wonen, werken en mobiliteit in de zuidelijke Randstad. Deze 


strategie wordt in de vorm van het ‘verstedelijkingsakkoord’ met bijbehorend 
realisatieprogramma ter vaststelling voorgelegd in het BO MIRT najaar 2019. De 
adaptieve ontwikkelstrategie die volgt uit de werkplaats OV, Ruimte en Duurzaamheid is 


hiervoor een belangrijke bouwsteen. Deze wordt besproken in het strategisch BO MIRT 
voorjaar 2019.  


 Rijk en regio verkennen de mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak van de 
kwaliteits- en verduurzamingsopgave in de bestaande woningvoorraad, met name 


gericht op krimpgebieden met een kleine uitbreidingsbehoefte van de woningvoorraad. 







 


19 
Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT 2018 


5. 4-Sporigheid Schiedam (voorheen Spooremplacement Variant D) 
 IenW, MRDH en PZH spreken af om op basis van het uitgebreide Functioneel Integraal 


Systeemontwerp en de daarop gebaseerde kostenraming te besluiten over een 
realisatiebesluit, mits de ruimte tussen de kostenraming en het budget het rechtvaardigt 
om niet te wachten op een raming met de gebruikelijke onzekerheidsmarge. De 
informatie zal volgens de huidige planning in december 2018 beschikbaar zijn.  


 Rijk en Regio verwachten op basis van de tussenresultaten dat het afgesproken 


gemeenschappelijk maximum van € 40 miljoen exclusief BTW toereikend is voor de 
realisatie (verdeling 50/50 Rijk/Regio).  


 Gezamenlijke besluitvorming met betrekking tot het nemen van een realisatiebesluit 
volgt kort na de gereedkoming van het FIS en kostenraming in januari 2019. 
 


6. Spoorcorridor Leiden-Utrecht 
Rijk en Regio constateren dat: 


 Bij instandhouding van de huidige lijnvoering tot 2030 op termijn een NMCA-knelpunt op 
deze lijn wordt verwacht (WLO hoog).  


 Het doortrekken van de spitspendel die nu reeds rijdt tussen Leiden en Alphen naar 
Utrecht een kansrijke eerste stap is om de bereikbaarheid te verbeteren.  


Rijk en Regio besluiten om: 


 Het doortrekken van de spitspendel verder te onderzoeken, met de intentie om deze 
doortrekking zo snel mogelijk in te voeren. Hiertoe onderzoeken NS en ProRail hoe de 
spitspendel is in te passen in de dienstregeling en wat de eventueel benodigde kosten 
voor exploitatie en infrastructuur zijn. Partijen streven er naar dit onderzoek zo spoedig 
mogelijk uit te voeren met als doel voor het zomerreces van 2019 hierover een definitief 
besluit te nemen. 


 De ‘versnelde intercity’-variant nog steeds te beschouwen als na te streven eindbeeld.  
 Het onderzoek naar de baanstabiliteit door experts te laten valideren. Hierbij wordt ook 


gekeken of er innovatieve oplossingen zijn voor het probleem.  


 Te verkennen wat de vervolgstappen voor het langetermijnperspectief van ‘versnelde 
intercity’-variant zijn. Waarbij zowel naar het belang van de bereikbaarheid van de regio 
als het landelijke netwerk wordt gekeken.  


 Er naar te streven dat voor het zomerreces van 2019, definitieve afspraken worden 


gemaakt over het langetermijnperspectief van de lijn. 


7. Motie Sienot / Merwede Lingelijn 
 Provincie Zuid-Holland en het ministerie van IenW hebben in het kader van de 


motie Regionale knelpunten op het spoor (van hr. Sienot c.s.) ProRail gezamenlijk 
opdracht gegeven om de aard en de oplossingsrichtingen te onderzoeken voor het tekort 
aan zit- en staanplaatscapaciteit tijdens de ochtendspits op de MerwedeLingelijn. De 
uitkomst van dit onderzoek wordt in het tweede kwartaal van 2019 verwacht. 


8. Optimalisatie Treinverbinding Dordrecht – Brabant 


 Besluitvorming over eventuele realisatie en (co)financiering van de IC verbinding 
Dordrecht – Brabant voor de jaren 2020 tot en met 2024 zal, vanwege de nog lopende 
gesprekken tussen IenW en de regionale overheden over de hieraan te verbinden 
voorwaarden, na het BO MIRT plaatsvinden. 


 IenW, provincie Zuid-Holland en provincie Noord-Brabant spreken af om nog voor het 


einde van dit jaar tot definitieve besluitvorming te komen. 


9. A12 Gouda de Meern  
 Gelet op de hoge notering van het traject A12 Knooppunt Gouwe-Knooppunt Oudenrijn 


in de NMCA besluiten IenW en PZH dat zij, op basis van de resultaten van het 


verkeersonderzoek naar dit traject, medio 2019 de mogelijkheden voor het starten van 
een MIRT-verkenning voor dit traject zullen bespreken.  


 Het studiegebied omvat daarbij het gehele traject inclusief de beide knooppunten Gouwe 
en Oudenrijn. Het invloedsgebied in het onderzoek is uitgebreider en strekt zich uit over 
de A12 van Nootdorp tot aan Knooppunt Lunetten.  


 De Gedeputeerde van Zuid-Holland constateert dat hij voldoende draagvlak in de regio 


heeft verworven om een MIRT-verkenning naar dit traject van de A12 te ondersteunen. 
 De Minister van IenW zegt toe dat zij het gesprek hierover zal initiëren zodra de 


resultaten van het verkeerskundige onderzoek bekend zijn en de uitkomsten daarvan 
aanleiding geven voor een MIRT-verkenning naar dit traject.  
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10. MIRT-verkenning A4 knooppunt Burgerveen – N14 
 De Minister van IenW verhoogt het projectbudget van de MIRT-verkenning A4 


knooppunt Burgerveen-N14 (van € 50 miljoen) met € 80 miljoen naar € 130 miljoen, 
zodat een nieuw Ringvaartaquaduct in zuidelijke richting met 4 rijstroken kan worden 
gerealiseerd. Hiermee wordt zowel een verkeersveiligheidsknelpunt als een 
verkeersdoorstromingsknelpunt opgelost op dit tracé van de A4 ten zuiden van 
Knooppunt Burgerveen.  


 De regio (regio Midden-Holland en provincie Zuid-Holland) heeft de Minister van IenW 
schriftelijk verzocht om het project eerder uit te voeren en daarvoor het vanaf 2028 
beschikbare budget naar voren te halen. De Minister geeft aan een eerdere realisatie 
van dit project, dat ook in het Regeerakkoord is genoemd, na te streven. De financiële 
inpassingsopgave is echter groter geworden als gevolg van het bovengenoemde besluit. 
Verder is op dit moment nog niet duidelijk uit welke maatregelen de Voorkeursbeslissing 


precies zal bestaan en wat de kosten ervan zijn. De Minister zegt toe naar de 
mogelijkheden voor een eerdere realisatie te kijken wanneer ze de Voorkeursbeslissing 


neemt (medio 2019). 


11.  Voortgang A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda 


 Het Rijk heeft de financiële reservering ad € 178 miljoen, prijspeil 2018, voor de 
verbreding van de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda in de Rijksbegroting 2019 
naar voren gehaald, zodat de realisatiefase versneld kan starten in 2021. 


 Taakstellend budget voor realisatie van het VKA zal worden vastgesteld bij het nemen 
van de voorkeursbeslissing 


 Vanwege de meerkosten van de versnelling betaalt de regio aan het Rijk 50% van de 


externe Planstudiekosten, tot een maximum van € 1 miljoen prijspeil 2018, inclusief 
BTW. 


 Rijk en regio sluiten een bestuursovereenkomst over de aanpak en de realisatie van de 
A20, waarin ook bovenstaande afspraken worden vastgelegd. 
 In deze overeenkomst spreken Rijk en regio tevens af welke partij verantwoordelijk 


is voor aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen en meekoppelkansen, zo mogelijk 
inclusief uiterste realisatiedatum. 


 


12. Buisleidingen Zeeland  
 Het BO MIRT neemt er kennis van dat het CUST-project meedoet aan de verkenning van 


buisleidingen als nieuwe transportmodaliteit en de passende rol van de overheid daarbij. 
Het resultaat van deze verkenning komt beschikbaar in het najaar van 2019. De 
verkenning levert een afwegingskader op aan de hand waarvan de overheid zijn eigen 


rol en betrokkenheid bij de betreffende buisleiding kan bepalen. 


13. Corridor Rotterdam/Antwerpen 
 Rijk en Regio blijven inzetten op de versterking van de concurrentiekracht van de 


Zuidwestelijke Delta. Hiervoor ontwikkelen zij een aantal concrete voorstellen voorlopig 
gericht op binnenvaart, buisleidingen en betrouwbare netwerken. Daarnaast wordt 


gekeken welke functie de Zuidwestelijke Delta kan vervullen binnen de Eurodelta. 
 Voor de verschillende sporen (in elk geval: binnenvaart, buisleidingen, beter benutten 


vaarwegen) worden plannen van aanpak en vervolganalyses opgesteld.  
 Regio’s en Rijk stemmen de activiteiten uit Corridor Rotterdam Antwerpen af met het 


programma goederencorridors om te zorgen voor uniformiteit in werkwijze. In een later 


stadium wordt bezien of nauwere aansluiting tussen de 2 programma’s mogelijk en 
zinvol is. 


 Regio’s en Rijk verkennen of voor de langere termijn een gebiedsfoto op het 
schaalniveau Eurodelta wenselijk is. 


 In het Bestuurlijk Overleg van Zuidwest Nederland in najaar 2019 worden de resultaten 
van afspraken neergelegd.  


14. Rail Gent Terneuzen 
Rijk en Regio: 
 Nemen kennis van de resultaten van de eerste studiefasen van het met Europese CEF-


middelen gesubsidieerde onderzoek “Optimalisatie Railontsluiting Gent – Terneuzen”. 


 Daarin zal naast de nut en noodzaak van infrastructurele maatregelen ook onderzoek 
gedaan worden naar alternatieve oplossingen die kunnen bijdragen aan de opgave, zoals 
benuttingsmaatregelen. 


 Organiseren in de eerste helft van 2019 op basis van de voorlopige resultaten van dit 
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onderzoek een bestuurlijk ronde tafel gesprek, waaraan regionale en federale overheden 
van België en Nederland deelnemen. De gezamenlijke (grensoverschrijdende) opgave 
staat hierin centraal. Doel is bestuurlijk commitment te krijgen over inhoud (incl. 
gedeeld beeld van de knelpunten) en vervolgproces.  


 Zullen in het BO MIRT van 2019 op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de 
ronde tafel beoordelen of en zo ja welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. 


15. Samenwerkingsafspraken slimme en duurzame mobiliteit 
 Om samen nog slagvaardiger te werken aan een betere bereikbaarheid en 


verkeersveiligheid en het verduurzamen van de mobiliteit spreken Rijk en regio af te 
komen tot een verdere bundeling van een aantal effectieve en efficiënte maatregelen en 


initiatieven, zoals fietsstimulering, smart mobility, duurzame mobiliteit, parkeren, 
werkgeversaanpak en logistiek; zonder hierbij in elkaars verantwoordelijkheden te 
treden.  


 Als eerste stap op weg naar een structurele en gebundelde aanpak spreken Rijk en regio 


voor 2019 het volgende af:  


 File-aanpak: om de files op korte termijn aan te pakken investeert het Rijk in de regio 


door op strategische locaties meer bergers en weginspecteurs in te zetten. Daarnaast 


worden er verbeteringen doorgevoerd bij het Prins Clausplein, wordt de afrit bij de A15 


richting de N3 verbeterd en wordt de omleidingsroute bij de Beneluxtunnel voor 


vrachtwagens verbeterd. 


 Fiets:  


o De provincie Zuid-Holland ontvangt een bijdrage van € 1,857 miljoen inclusief BTW 


van het Rijk voor de snelfietsroute Leiden-Katwijk. De provincie zet in op 


fietsstimulering in samenwerking met werkgevers en werkgevers en past waar 


mogelijk de principes van circulair bouwen toe in de aanleg.  


o Voor de MetropoolRegio Rotterdam Den Haag wordt een bedrag van € 1,857 miljoen 


gereserveerd ten behoeve van de snelfietsroute Greenport Westland-Rotterdam. Als 


de route komend voorjaar bestuurlijk rond is dan kan een definitieve afspraak 


gemaakt worden voor een rijksbijdrage voor deze route. 


o Voor de provincie Zeeland wordt een bedrag van € 1,857 miljoen gereserveerd ten 


behoeve van de snelfietsroute Zelzate-Terneuzen. Als de route financieel en 


bestuurlijk rond is dan kan volgend jaar een definitieve afspraak gemaakt worden 


voor een rijksbijdrage voor deze route. 


 Fietsparkeren:  


o Om meer mensen gebruik te laten maken van de fiets en de fiets-treinreis 


aantrekkelijker te maken willen Rijk en regio gezamenlijk investeren in 


fietsenstallingen bij stations. 


o Zeeland: 


- Rijk en regio onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden om de inpandige 


stalling van station Middelburg efficiënter te benutten; eventueel met behulp 


van fysieke maatregelen. Mocht dit onvoldoende soelaas bieden om de 


opgave voor 2030 te halen, dan zal de gemeente samen met het Rijk de 


mogelijkheden voor aanvullende fietsparkeercapaciteit nabij het station 


onderzoeken. 


- Rijk en regio investeren samen op basis van een kostenverdeling van 40 


respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra maaiveldstallingen bij de 


stations van Goes en Kapelle-Biezelinge. De gemeenten hebben de intentie 


om de regionale bijdrage vóór 1 juni 2019 te reserveren. 


o Zuid-Holland 


- Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 


respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra 


maaiveldstallingcapaciteit bij de stations van Zwijndrecht, De Vink, 


Dordrecht Zuid, Gouda Goverwelle, Gorinchem, Voorhout, Dordrecht 


Stadspolders, Hillegom, Bodegraven, Sliedrecht Baanhoek en Sliedrecht. 


- Voor de afronding van het voorbereidingstraject voor een stalling bij Leiden 
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Centraal en bij Dordrecht (zuidzijde) zal geld beschikbaar worden gesteld 


door Rijk en regio op basis van een kostenverdeling van 40 respectievelijk 


60 procent. Medeoverheden hebben de intentie de benodigde financiële 


ruimte te vinden voor realisatie. 


o MRDH  


- Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 


respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra stallingcapaciteit bij het 


station Rotterdam Alexander en extra maaiveldsstallingcapaciteit bij station 


Delft Zuid. 


- Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 


respectievelijk 60 procent in de voorbereiding van oplossingsvarianten(en) 


van stallingtekorten bij de stations van Rotterdam Centraal (noordzijde), 


Rotterdam Centraal (centrumzijde), Rotterdam Blaak en Rijswijk.  


 Veiligheid N-wegen: Regio en Rijk spreken af de verkeersveiligheid van provinciale N-


wegen te verbeteren. Het Rijk stelt hiervoor maximaal € 2.178.677 ter beschikking aan 


Zuid-Holland en maximaal € 1.650.122 aan Zeeland. Provincies kunnen hiervoor 


plannen indienen die worden beoordeeld op basis van het afsprakenkader.  


 Mobility as a Service: pilot Rotterdam – The Hague Airport. Op 1 november is de 


inschrijving voor de Raamovereenkomst voor de 7 nationaal opschaalbare MaaS-pilots 


gesloten. De definitieve gunning is voorzien per 7 december 2018. Vervolgens worden 


via regionale minicompetities de MaaS-aanbieders geselecteerd. De aanbesteding voor 


de pilot Rotterdam – The Hague Airport start begin januari 2019. De pilot vormt een 


gezamenlijk leertraject, wordt gefinancierd door Rijk en regio en maakt onderdeel uit 


van de Korte Termijn Aanpak van het Gebiedsgericht Bereikbaarheidsprogramma MRDH. 


 Smart mobility:  


o Rijk en regio komen uiterlijk in juni 2019 tot concretisering van versnelde 


digitalisering en organisatieontwikkeling in het wegbeheer, als onderdeel van 


‘digitaal de weg op orde’. De inzet hierbij is dat in 2023 90% actualiteit, 


betrouwbaarheid en correctheid van publieke data moet zijn bereikt. Voor 


ondersteuning in de planvorming heeft het Rijk € 1 miljoen beschikbaar voor alle 


regio’s gezamenlijk. De uitwerking hiervan landt in de verdere uitwerking van de 


Krachtenbundeling smart mobility. 


o Regio en Rijk spreken tevens af een versnelling te geven aan de vervanging van 


conventionele Verkeersregelinstallaties door nieuwe intelligente 


Verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die kunnen communiceren met voertuigen, fietsers, 


OV etc. Uiterlijk in juni 2019 nemen Rijk en regio besluiten over aantallen, locaties, 


impact, uitroltempo als ook financieringsverdeling; 


o Voorwaarde voor alle inspanningen en besluiten is dat uiterlijk Q1 2019 alle eerder 


gemaakte afspraken in BBV ITS en Talking Traffic zijn nagekomen en (op straat) 


opgeleverd, voor zover binnen controle van wegbeheerders mogelijk. 


Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 


 Rijk en regio komen in het BO MIRT van najaar 2019 met een gezamenlijk voorstel hoe 


deze eerste stap richting bundeling kan worden doorontwikkeld tot een gezamenlijke en 


gestructureerde aanpak in de vorm van een werkagenda Slimme en Duurzame 


mobiliteit. De uitvoering van de maatregelen uit het Klimaatakkoord maken hier deel 


van uit. Daarbij zal nadrukkelijk de verbinding worden gelegd met het 


gebiedsprogramma metropoolregio Rotterdam-Den Haag.  


 


BO MIRT Noordwest-Nederland 


1. Corridorstudie Amsterdam – Hoorn: multimodaal mobiliteitspakket 


 Rijk en regio nemen het principe besluit voor een multimodaal mobiliteitspakket voor 


het corridorgebied Amsterdam-Hoorn.  


 Op dit moment is het definitief vaststellen van het pakket nog niet mogelijk omdat de 
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laatste hand wordt gelegd aan het bijeenbrengen van het benodigde budget en de 


toetsing van de ontwerpen voor het hoofwegennet op de aspecten ontwerprichtlijnen en 


verkeersveiligheid. 


 Het multimodaal mobiliteitspakket omvat de volgende maatregelen: 


 De pakketten Quick Wins en mobiliteitsmanagement (pakket 1 en 2). 


 Infrastructurele maatregelen aan het traject A8-A7 ten behoeve van de 


doorstroming (pakket HWN-midden). 


 Een ongelijkvloerse kruising van weg en spoor bij de Guisweg in de gemeente 


Zaanstad en het optimaliseren van de aansluitingen van dit gebied op de A8 door 


het volledig maken van aansluiting 3. 


 Verbetering van de doorstroming N516 en de aansluiting op de A8 (AVANT 


Alternatief B). 


 Het verbeteren van de doorstroming op het onderliggend wegennet bij de 


aansluiting Hoorn van de A7 richting Hoorn. 


 Hiermee wordt tevens ingezet op het faciliteren van de gewenste bereikbaarheid voor 


belangrijke woningbouwopgaven bij OV-knooppunten in de MRA (Zaanstad en 


Purmerend) en Hoorn. 


 De financiële omvang van het gewenste multimodale mobiliteitspakket bedraagt circa € 


535 - € 565 miljoen1. Dit bedrag is gebaseerd op de versoberde varianten van 


knooppunt Zaandam en is exclusief enkele PM-posten.  


 Door partijen zijn concrete financiële bijdragen toegezegd om bovengenoemde ambitie 


te kunnen realiseren. Uitgaande van het bovengenoemde bedrag is daarmee zicht op 


financiële dekking vanuit Rijk en regio. 


 Rijk en regio spannen zich in om voor de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 de 


resterende financiële dekking helemaal rond te krijgen. 


 De in het HWN-midden-pakket opgenomen openstelling van de reserverijstroken in de 


Coentunnels hebben als doel om de doorstroming van de A10 te verbeteren en de 


congestievorming voor de Coentunnels te voorkomen. Onderzocht gaat worden of deze 


doelen ook door middel van aanpassing van het openstellingregime gehaald kunnen 


worden en wat hiervan de technische en financiële consequenties zijn.  


 Bij een volledige financiële dekking van het pakket zal: 


 De verdere uitwerking van deze afspraak voor de MIRT-verkenning Corridorstudie 


Amsterdam-Hoorn zal medio 2019 resulteren in een gezamenlijk Voorkeursbesluit en 


in een Rijk-regio bestuursovereenkomst.  


 De verdere uitwerking van deze afspraak voor de verkenning Guisweg zal uiterlijk 


2019 resulteren in een gezamenlijk Voorkeursbesluit en in een Rijk-regio 


bestuursovereenkomst. 


 De verdere uitwerking van deze afspraak voor de verkenning AVANT zal uiterlijk 


2019 resulteren in een gezamenlijk Voorkeursbesluit.  


 Partijen hebben aandacht voor de leefbaarheid. Partijen zullen voor het hele pakket 


milieu-effectenrapportages uitvoeren. 


 Vanwege de relatie tussen de Corridorstudie en het programma Samen Bouwen aan 


Bereikbaarheid zal binnen de programmalijn Netwerken Ringen en de Stad, waar wordt 


gewerkt aan ontwikkelperspectieven voor Verstedelijking en Bereikbaarheid in de MRA, 


ook worden gerapporteerd over de effecten van het aanpassen van het snelheidsregime 


van de A10 en A8 op onder andere doorstroming, leefbaarheid en luchtkwaliteit.  


 


2. MIRT-verkenning Multimodale Knoop Schiphol 


 De Verkenning Multimodale Knoop Schiphol is ver gevorderd. Doel is om een oplossing 


te vinden die de reizigersgroei op de middellange termijn in voldoende mate 


accommodeert voor zowel de treinperrons, het busstation, het Jan Dellaertplein als 


Schiphol Plaza.  


 In het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Zuidwestkant Amsterdam – Schiphol Hoofddorp 


(ZWASH) worden de lange termijn (vanaf 2030/2035) opgaven en ontwikkelrichtingen 


onderzocht.  


 Rijk, regio, Schiphol, NS en ProRail hebben gezamenlijk geconstateerd dat de twee nu 


                                                           
1 prijspeil 2018, bandbreedte -30% tot +20% en inclusief BTW. 
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voorliggende onderzoeksalternatieven vanwege de hoge kosten in combinatie met de 


mate van oplossend vermogen niet te financieren zijn.  


 Bovendien zouden het regret investeringen kunnen zijn met het oog op de in ZWASH 


nog te bepalen lange termijn bereikbaarheidsoplossing en is de verwachting dat ze niet 


voor 2027 opgeleverd kunnen worden en ingewikkelde bouwfaseringen met veel hinder 


kennen.  


 Er is daarom gekozen om een breed pakket maatregelen, samengesteld uit de twee 


huidige alternatieven, uit te werken dat sneller en goedkoper te realiseren is dan de 


voorgestelde alternatieven en naar verwachting voldoende oplossend vermogen heeft 


voor de veiligheid en capaciteit op de middellange termijn.  


 Dit pakket wordt als derde alternatief meegenomen in de besluitvormingsfase van de 


Verkenning.  


 De verwachting is dat de Voorkeursbeslissing in het voorjaar van 2019 genomen kan 


worden, gelijktijdig met het sluiten van een bestuursovereenkomst tussen Rijk en 


betrokken partners. 


 Vooruitlopend op de uitvoering van het maatregelenpakket, waartoe naar verwachting in 


het voorjaar besloten zal worden, zal IenW op zo kort mogelijke termijn aan ProRail 


opdracht verlenen om het meest urgente capaciteitsknelpunt aan te pakken. 


 Partijen hebben afgesproken dat het van essentieel belang is dat gezamenlijk 


voortvarend wordt gewerkt aan een oplossing om de capaciteits- en 


veiligheidsknelpunten op lange termijn het hoofd te bieden op en rond Schiphol. De 


richtinggevende keuzes voor de lange termijn worden in 2019 opgeleverd door ZWASH. 


Hierbij is het essentieel dat er zicht is op de woningbouwopgave aan de (zuid)westkant 


van Amsterdam en besluitvorming over de toekomst van Schiphol via de 


Luchtvaartnota. 


 De reeds eerder gemaakte reservering van € 250 miljoen in het Infrastructuurfonds blijft 


beschikbaar voor zowel de realisatie van de voorkeursbeslissing als voor de lange 


termijnoplossing voor de OV-bereikbaarheid van Schiphol. Afgesproken is dat de andere 


partijen ook de middelen, zoals toegezegd bij de start van de Verkenning Multimodale 


Knoop Schiphol, gereserveerd houden voor beide doelen.  


 


3. Programma U Ned 


Korte termijn aanpak 


 Rijk en Regio besluiten om op hoofdlijnen het pakket van maatregelen voor de korte 


termijn-aanpak van het programma U Ned vast te stellen voor de periode 2019-2021: 


 logistiek;  


 werkgeversaanpak, en;  


 doelgroepenbenadering. 


     De maatregelen zijn in het eerste kwartaal van 2019 nader uitgewerkt. 


 De Programmaraad U Ned stuurt op effecten van de resultaatgerichte afspraken, 


monitoring gebaseerd op effecten, de uitvoering van maatregelen is ondergebracht in de 


organisatie GoedopWeg. Beleids- en strategische keuzes, beleidsmonitoring en besluiten 


ten aanzien van aanvullende tranches worden genomen door de Programmaraad in 


overleg met de Stuurgroep Goedopweg. De Programmaraad wordt tweemaal per jaar op 


de hoogte gehouden van de voortgang van de KTA U Ned. De eerste keer is in het 


eerste kwartaal van 2019 en dan zal de inhoud van het pakket worden toegelicht.  


 


4. Programma U Ned 


MIRT-onderzoek Wonen, Werken, Bereikbaarheid en Leefbaarheid in de 


Metropoolregio Utrecht 


 Rijk en regio starten een MIRT-onderzoek Wonen, Werken, Bereikbaarheid en 


Leefbaarheid in de metropoolregio Utrecht, op basis van een vastgesteld plan van 


aanpak. 


 


5. Programma U Ned 


Vervolg op preverkenning Multimodale Knoop Utrecht Centraal -  Utrecht Science 


Park 


Rijk en regio constateren dat de preverkenningsfase afgerond is en nemen voor de volgende 
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fasen de onderstaande besluiten: 


 Rijk en regio stellen de resultaten van de pre-verkenning vast2. 


 No regret maatregelen: 


 Rijk en regio constateren dat er een pakket aan no-regret- maatregelen ligt met een 


bandbreedte van € 155-215 miljoen exclusief BTW in de periode 2019-2025.  


 Rijk en regio: 


o delen het belang van het starten met no regretmaatregelen; 


o constateren dat er een pakket van maatregelen ligt dat kan bijdragen aan een 


goede bereikbaarheid van het USP en het ontlasten van Utrecht Centraal in 


combinatie met het mogelijk maken van de huidige plannen voor woon- en 


werklocaties, zoals de Merwedekanaalzone; 


o werken dit pakket gefaseerd uit tot projectbesluiten en brengen daarbij de 


effecten hiervan in beeld en beoordelen deze in onderlinge samenhang om 


binnen het pakket te kunnen prioriteren; 


o gezien het belang om nu te starten reserveren partijen nu € 45 miljoen (incl. 


BTW) volgens de volgende verdeling Rijk € 15 miljoen, provincie Utrecht € 15 


miljoen, gemeente Utrecht € 15 miljoen.  


o mandateren de programmaraad om projectbesluiten te nemen voor de bij het 


vorige punt gereserveerde middelen.  


 Rijk en regio werken in een vervolg op pre-verkenning de mogelijke projecten uit die 


voor de middellange termijn 2025-2030 - aanvullend op al afgesproken en te realiseren 


no-regretmaatregelen - nodig zijn om de groei binnen de MRU mogelijk te maken 


aansluitend op het bestaande en toekomstige verstedelijkingsprogramma en die 


beantwoorden aan de programmadoelen U Ned. Op basis van de uitkomsten van de 


preverkenning gaat het in ieder geval om: verhogen snelheid SUNIJ-tram, verlengen 


Uithoftram tot Zeist, een HOV oostwest-verbinding tussen Lunetten en 


Westraven/Leidsche Rijn, de ontwikkeling van station Lunetten-Koningsweg. 


Hierbij wordt rekening gehouden met het ontlasten van Utrecht Centraal en de lange 


termijnperspectieven zoals die in het Toekomstbeeld OV, verstedelijkingsstrategie van 


de U10 en het MIRT-onderzoek wordt opgeleverd. 


 Rijk en regio spreken de intentie uit om op basis van bij het voorgaande besluit 


genoemde vervolg en in samenhang met de verdere uitwerking van de 


verstedelijkingsstrategie in het BO MIRT 2019 een selectie en fasering van maatregelen 


vast te stellen. Op basis van oplossend vermogen, het perspectief op alternatieve 


bekostiging en de budgettaire kaders van alle partijen wordt bepaald voor welk(e) 


project(en) in 2019 een verkenning wordt gestart. Mogelijk resterende opgaven worden 


meegenomen in het reeds gestarte MIRT-onderzoek voor de regio Utrecht waarin 


wonen, werken en bereikbaarheid in samenhang voor de lange termijn worden 


onderzocht.  


 De kosten van het voorbereiden van projectbesluiten en het uitvoeren van het vervolg 


op de pre-verkenning worden gedragen door het budget voor het programma U Ned van 


€ 500.000 jaarlijks, zoals reeds in het BO MIRT van juni 2018 was afgesproken, waarbij 


partijen met elkaar in overleg treden als het beschikbare budget uitgeput dreigt te 


raken. 


 Rijk en regio mandateren de programmaraad U Ned om de inhoudelijke afstemming te 


borgen tussen de uitwerking van projectbesluiten, het vervolgonderzoek pre-verkenning 


en het MIRT-onderzoek.  


De programmaraad betrekt daar ook de uitkomsten van de netwerkuitwerking van het 


Toekomstbeeld OV bij.  


 In het BO MIRT najaar 2019 zullen de volgende resultaten geagendeerd worden: 


 Voortgangsbericht uitvoering KTA 


 Projectbesluiten No Regret fase tot 2025 


 Resultaten vervolgonderzoek pre-verkenning maatregelen 2025-2030 


 Deelresultaten/producten fase 1 en 2 MIRT-onderzoek 


 


6. Programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ 


                                                           
2 Bijlage 1 Rapportage Preverkenning Arcadis 
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Slimme en Duurzame Mobiliteit 2019-2021 


 Rijk en regio spreken af om in 2019 gezamenlijk uitvoering te geven aan een pakket aan 


maatregelen dat bijdraagt aan het mitigeren van de NMCA- en regionale knelpunten in 


de Metropoolregio Amsterdam, het verbeteren van de bereikbaarheid van de 


economische toplocaties en woningbouwlocaties en het functioneren van het daily urban 


system en aan een duurzamer mobiliteit systeem  


 Voor de uitvoering van dit maatregelpakket stelt het Rijk € 9 miljoen (inclusief BTW) 


beschikbaar, hetzelfde bedrag als in 2018. In het actieprogramma is de bijdrage per 


project van de Regio vastgesteld (minimaal 50% per maatregel). 


 Rijk en regio ontwikkelen gezamenlijk een maatregelenpakket voor de periode 2020-


2022. Besluitvorming over dit pakket, inclusief (meerjarige) financiering vindt plaats in 


het Bestuurlijk Overleg MIRT van najaar 2019. 


 


7. Programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ 


Stedelijke Bereikbaarheid 


 Bij de start van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid is afgesproken om 


een aantal projecten ten aanzien van stedelijke bereikbaarheid in het programma onder 


te brengen. Het gaat om projecten die tot 2030 bijdragen aan een betere bereikbaarheid 


in relatie tot de verstedelijking. Het gaat om een pakket van € 160 miljoen, dat door de 


regio gefinancierd wordt: 


Kwaliteitsverbetering OV-knooppunt Almere Centrum, metrohalte Sixhaven, HOV 


Almere, IJburg/ Weesp, tram- en fietsverbinding Amsterdamse brug en de afrit S114 1e 


fase/ontsluiting ontwikkeling Sluisbuurt IJburg. 


 Rijk en regio werken in 2019 samen om voortgang te boeken op de in 2018 gestarte 


Actieagenda Stedelijke Bereikbaarheid en deze voor de periode 2019-2022 verder door 


te ontwikkelen op de volgende punten: 


 Versnellen woningbouw MRA - knelpunten bereikbaarheid Amsterdam Oost: 


o Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg; 


o A10 Noord tussen aansluiting Zeeburgereiland en knooppunt Watergraafsmeer; 


o Fietsverbinding Zeeburgereiland-Oostelijk Havengebied en oeververbinding 


naast de Amsterdamse brug. 


 Versnellen woningbouw MRA - knelpunten bereikbaarheid Almere Centrum: 


werkatelier verdichting Almere Centrum. 


 IJ-oeververbindingen: Naast metrohalte Sixhaven zal ook de bredere 


bereikbaarheidsopgave aan de IJ-oevers betrokken worden, zoals de verbinding 


Stenen Hoofd. Daarbij wordt samengewerkt met de betrokken stakeholders, 


waardoor de verschillende aspecten van de oeververbindingen kunnen worden 


afgewogen. 


 Rijk en regio werken in 2019 ook samen aan de ontwikkeling van twee nieuwe 


onderwerpen binnen de actieagenda Stedelijke Bereikbaarheid: 


 Kennisteam autoluw verstedelijken in de MRA; 


 Regionale park & ride in de MRA. 


 


8. Programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ 


MIRT-onderzoek Zuidwest Amsterdam/Schiphol/Hoofddorp 


 Het MIRT-onderzoek Zuidwest Amsterdam/Schiphol/Hoofddorp (ZWASH) integreert de 


vele afzonderlijke trajecten met betrekking tot mobiliteit, knooppuntontwikkeling en 


(ruimtelijk economische) duurzame gebiedsontwikkeling op verschillende schaalniveaus 


en maakt de samenhangende ontwikkelingsstrategie voor de lange termijn voor de 


kerncorridor Hoofddorp – Schiphol – Amsterdam Zuid inclusief de landzijdige 


bereikbaarheid van Schiphol en de ruimtelijk-economische ontwikkeling` van het 


gebied.  


 Momenteel loopt er ook een MIRT-verkenning naar de Multimodale Knoop Schiphol. Na 


besluitvorming over de korte termijn worden de resterende lange termijn vraagstukken 


ten aanzien van de landzijdige bereikbaarheid van Schiphol en de MKS meegenomen in 


het MIRT-onderzoek ZWASH. De besluitvorming over het MIRT-onderzoek wordt daarom 


afgestemd op de stappen in de besluitvormingstrajecten van de meest relevante 


raakvlaktrajecten. 
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 De besluitvorming over het MIRT-onderzoek valt samen met die van de 


langetermijnperspectieven die voortkomen uit programmalijn netwerken, ringen en de 


stad. 


 In het voorjaar van 2019 worden aan de hand van kansrijke ontwikkelrichtingen 


richtinggevende uitspraken gemaakt over de samenstelling en afronding van de 


ontwikkelstrategie en over de doorwerking in andere trajecten  


 Tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest Nederland van najaar 2019 zal 


besluitvorming plaatsvinden over de te kiezen richting en vervolgacties. 


 


9. Programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ 


Netwerken, Ringen en de Stad 


 Er is op 15 maart 2018 een breed onderzoek gestart naar de toekomst van de 


netwerken, ringen en de stad in relatie tot de verstedelijking in de MRA-regio. Het gaat 


om alle vervoersmodaliteiten. Doelstelling is om het verkeer- en vervoersysteem rond 


Amsterdam, met focus op de multimodale draaischijf rond Amsterdam, in beweging te 


houden en optimaal bij te dragen aan de programma-opgaven. 


 In 2018 is vanuit Netwerken, Ringen en de Stad onderzoek gedaan naar (1) de werking 


van het Daily Urban System in de MRA en (2) de ontwikkeling van de woningbouw, 


werkgelegenheid en infrastructuur; de Ruimtelijke Atlas MRA. Daarnaast is in 


werkateliers Haven Stad/ZaanIJ met overheden, bedrijfsleven en kennispartners 


onderzocht hoe integrale keuzes op vlak van wonen, werken en bereikbaarheid in 


praktische adaptieve stappen kunnen worden uitgewerkt. Deze resultaten worden 


gebruikt bij het opstellen van de integrale ontwikkelperspectieven in 2019 op basis 


waarvan richtinggevende keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van de spoor-, 


wegen en ov-netwerken en ringen in de MRA tot 2040. 


 MIRT-verkenning Rottepolderplein: De startbeslissing is op 14 november 2018 door de 


Minister ondertekend. Deze wordt gefinancierd vanuit het programmabudget. Het gaat 


om € 30 miljoen van de € 200 miljoen wegenbudget dat onderdeel uitmaakt van het 


programma, conform de afspraken van 15 maart 2018. De MIRT-verkenning maakt 


daarmee verder onderdeel uit van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. 


 A27 in relatie tot de programmaopgaven: Op basis van de producten van de 


programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad wordt najaar 2019 besloten of de 


verbreding van de A27 onderdeel uitmaakt van het programma Samen Bouwen aan 


Bereikbaarheid. De vastgestelde resultaten uit het MIRT-onderzoek Oostkant 


Amsterdam (MOOA) worden hierbij benut. Aanvullend wordt onderzocht welke slimme 


maatregelen/quick wins, die bijdragen aan het doel van de programmalijn, de 


problematiek op de A27 helpen aan te pakken. Hierbij wordt gekeken naar het gedeelte 


tussen knooppunt Eemnes en Almere. 


 


10. MIRT-verkenning A4 knooppunt Burgerveen – N14 


 De Minister van IenW verhoogt het projectbudget van de MIRT-verkenning A4 


knooppunt Burgerveen-N14 (van € 50 miljoen) met € 80 miljoen naar € 130 miljoen, 


zodat een nieuw Ringvaartaquaduct in zuidelijke richting met 4 rijstroken kan worden 


gerealiseerd. Hiermee wordt zowel een verkeersveiligheidsknelpunt als een 


verkeersdoorstromingsknelpunt opgelost op dit tracé van de A4 ten zuiden van 


Knooppunt Burgerveen.  


 De regio Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland hebben de Minister van IenW 


schriftelijk verzocht om het project eerder uit te voeren en daarvoor het vanaf 2028 


beschikbare budget naar voren te halen. De Minister geeft aan een eerdere realisatie 


van dit project, dat ook in het regeerakkoord is genoemd, na te streven. De financiële 


inpassingsopgave is echter groter geworden als gevolg van het bovengenoemde besluit. 


Verder is op dit moment nog niet duidelijk uit welke maatregelen de Voorkeursbeslissing 


precies zal bestaan en wat de kosten ervan zijn. De Minister zegt toe naar de 


mogelijkheden voor een eerdere realisatie te kijken wanneer ze de Voorkeursbeslissing 


neemt (medio 2019). 


 


11. Proces Toekomstbeeld OV 


 Rijk, regio en OV-sector nemen kennis van de voortgang van het lopende proces van de 
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uitwerking van het Toekomstbeeld OV. 


 Parallel aan de landelijke uitwerking van het Toekomstbeeld OV wordt gewerkt aan 


regionale uitwerkingen voor de provincies Noord-Holland en Flevoland en de provincie 


Utrecht. In beide uitwerkingen werken Rijk, regio en spoorsector samen. De regionale 


uitwerkingen hebben een bredere scope en een meer gedetailleerd uitwerkingsniveau 


dan de landelijke uitwerking, maar is daar wel op gebaseerd.  


 De regionale uitwerkingen zijn naar verwachting uiterlijk derde kwartaal 2019 gereed en 


bevatten een nadere invulling en concretisering van stedelijk en regionaal OV in 


samenhang met het (inter)nationale netwerk. De regio wil de uitkomsten op het BO 


MIRT – OV en Spoortafel van 2019 agenderen om gezamenlijke (vervolg)afspraken te 


kunnen maken en/of richtinggevende besluiten te kunnen nemen. 


 Rijk, regio en OV-sector nemen kennis van het opstellen van de contouren van het 


Toekomstbeeld OV, hetgeen besproken zal worden aan de landelijke OV- en Spoortafel 


in februari 2019. 


 


12. Spoorcorridor Leiden-Utrecht 


 Rijk en Regio constateren dat: 


 Bij instandhouding van de huidige lijnvoering tot 2030 op termijn een NMCA-


knelpunt op deze lijn wordt verwacht (WLO hoog).  


 Het doortrekken van de spitspendel die nu reeds rijdt tussen Leiden en Alphen naar 


Utrecht een kansrijke eerste stap is om de bereikbaarheid te verbeteren.  


 Rijk en Regio besluiten om: 


 Het doortrekken van de spitspendel verder te onderzoeken, met de intentie om deze 


doortrekking zo snel mogelijk in te voeren. Hiertoe onderzoeken NS en ProRail hoe 


de spitspendel is in te passen in de dienstregeling en wat de eventueel benodigde 


kosten voor exploitatie en infrastructuur zijn. Partijen streven er naar dit onderzoek 


zo spoedig mogelijk uit te voeren met als doel voor het zomerreces van 2019 


hierover een definitief besluit te nemen. 


 De ‘versnelde intercity’-variant nog steeds te beschouwen als na te streven 


eindbeeld.  


 Het onderzoek naar de baanstabiliteit door experts te laten valideren. Hierbij wordt 


ook gekeken of er innovatieve oplossingen zijn voor het probleem.  


 Te verkennen wat de vervolgstappen voor het langetermijnperspectief van 


‘versnelde intercity’-variant zijn. Waarbij zowel naar het belang van de 


bereikbaarheid van de regio als het landelijke netwerk wordt gekeken.  


 Er naar te streven dat voor het zomerreces van 2019, definitieve afspraken worden 


gemaakt over het langetermijnperspectief van de lijn. 


 


13. Woningbouwafspraken Metropoolregio Amsterdam 


 In het bestuurlijk overleg Woningmarkt van 10 oktober 2018 hebben Rijk en regio 


afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het instrument ‘Maatwerk middenhuur’ (de 


‘noodknop’) om exorbitante prijsstijgingen in het middeldure huuraanbod tegen te gaan, 


over een gezamenlijke nadere analyse van de investeringscapaciteit corporaties, de 


uitwerking van een co-financieringsmodel in relatie tot de transformatiefaciliteit in 


oprichting, de inzet van BZK om mogelijk financieel bij te dragen aan de flexibele 


personele schil en het geven van een gezamenlijke opdracht aan een externe partij om 


de stapeling van kosten voor particuliere eigenaren in beeld te brengen.    


 Bovenstaande inzet wordt door Rijk en regio verder uitgewerkt in concrete afspraken, 


met als doel deze in de woondeal te verankeren. 


 Voor de woningbouw-versnellingslocaties (Zaanstad/Purmerend, Amsterdam 


Zeeburgereiland/IJburg, Almere Centrum, Westflank Haarlemmermeer) zijn in de 


afgelopen periode goede stappen gezet en wordt per deelgebied het volgende 


afgesproken: 


1. Verdichting station Purmerend, verdichting station Zaandam Kogerveld, 


herontwikkeling Achtersluispolder (gezamenlijk +/- 20.000 woningen) 


 In het kader van de Corridorstudie Amsterdam – Hoorn (zie agendapunt 3.2) 


zijn afspraken gemaakt, die bijdragen aan de bereikbaarheid van Zaandam 


(inclusief Poelenburg) en Purmerend. Hiermee wordt aan een belangrijke 
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randvoorwaarde voor woningbouwontwikkeling voldaan. 


 De gemeenten Zaanstad en Purmerend bevorderen dat eventuele aanvragen 


voor de transformatiefaciliteit van BZK met voorrang op deze 


versnellingslocaties worden gericht, om zo extra ontwikkelkracht te organiseren. 


2. Verdichting in het stadscentrum van Almere (+/- 2.500 woningen) 


 De gemeente Almere werkt op dit moment intensief aan de transformatie en 


verdichting van het stationsgebied Almere Centrum. Er wordt rekening gehouden 


met de toevoeging van ruim 2.500 woningen. Tegelijkertijd werkt de gemeente 


plannen uit voor het opwaarderen van het station. Passend bij de groei van de 


stad en de komst van de Floriade. De gemeente komt in haar doorrekening tot op 


heden uit op een tekort. 


 Rijk en regio organiseren vanuit de programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid van 


het Programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ daarom gezamenlijke 


werkateliers om tot een gedeeld beeld en sluitende businesscase te komen en 


duurzame aanpassingen aan het station en omgeving om de grote 


publiekstromen te kunnen verwerken. Onderdeel van deze exercitie is de 


mogelijkheid om het gebied te verdichten met 5.000 woningen (in plaats van 


2.500 woningen). Hierbij ligt een relatie met de programmalijn ‘Netwerk, ringen 


en de Stad’. Gezien de start van de Floriade in 2022 is snelheid geboden. Het 


doel is daarom om voor het einde van het eerste kwartaal van 2019 tot een 


financieel afgedekt uitvoeringsplan voor het station te komen, dat leidt tot 


versnelling van de woningbouw. 


 Indien gewenst, worden de werkateliers ondersteund door inzet van het 


expertteam van BZK en de inzet van planjuristen.  


 De gemeente Almere bevordert dat een eventuele aanvraag voor de 


transformatiefaciliteit van BZK met voorrang op deze locatie wordt gericht, om 


zo extra ontwikkelkracht te organiseren. 


3. Ontwikkeling Oostkant Amsterdam (IJburg en Zeeburgereiland) (+/- 22.000 


woningen) 


 De opgaven rond de A10 Noord en de Quick Wins A10/S114, welke van invloed 


zijn op de bereikbaarheid van Oostkant Amsterdam, worden via respectievelijk 


de programmalijnen Netwerk, ringen en de Stad en Stedelijke Bereikbaarheid 


opgenomen in het MRA bereikbaarheidsprogramma ‘Samen bouwen aan 


Bereikbaarheid’. 


 Rijk (ministeries IenW en BZK) en regio (Gemeente Amsterdam en Vervoerregio 


Amsterdam) starten in 2019 een proces om gezamenlijk de verdere uitwerking 


van de vaste oeverbindingen (fiets en (H)OV) van het Amsterdam-Rijnkanaal op 


te pakken om tijdig op hoofdlijnen de bepalende ontwerpkeuzes te maken. Het 


streven is deze keuzes medio 2019 voor de fietsverbinding en medio 2020 voor 


de ov-verbinding gereed te hebben. Dit proces wordt georganiseerd binnen de 


programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid. 


 IenW en BZK zetten het gesprek met de gemeente Amsterdam, ten behoeve van 


de ontwikkeling van de Oostkant Amsterdam voort, met als doel tot een 


afdoende onderbouwing voor de MER te komen. 


 BZK ondersteunt middels de inzet van het Crisis- en herstelwet team bij het 


opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, opdat de 


woningbouw op IJburg en Zeeburgereiland voortgang kan vinden. 


4. Ontwikkeling Westflank Haarlemmermeer (+/- 10.000 woningen) 


 In het kader van het bereikbaarheidsprogramma in de MRA (Samen Bouwen aan 


Bereikbaarheid) is de Duinpolderweg in het programma opgenomen als regionale 


bijdrage. Daarmee ondersteunt het Rijk het belang van het project in de 


meervoudige opgave in de MRA. Hier gaat het vooral om woningbouw in relatie 


tot economie en bereikbaarheid. 


 BZK gaat in gesprek met de gemeente Haarlemmermeer om, anticiperend op de 


verdere besluitvorming in het bereikbaarheidsprogramma ‘Samen bouwen aan 


Bereikbaarheid’, tot nadere planontwikkeling te komen. 


 Rijk en regio spreken af in 2019 ook gezamenlijk naar andere grote woningbouw-


versnellingslocaties te kijken. 
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 Rijk en regio spreken af dat in de woondeal zal worden vastgelegd hoe Rijk en regio tot 


een gezamenlijke (middel)lange termijn verstedelijkingsvisie komen, welke mede input 


moet geven aan de (middel)lange termijn investeringsagenda van Rijk en regio. Daarbij 


zal ook worden aangeven hoe de relatie gelegd gaat worden met andere 


maatschappelijk opgaven, zoals de energietransitie, leefbaarheid en gezondheid. Het 


ontwikkelperspectief van het bereikbaarheidsprogramma ‘Samen bouwen aan 


Bereikbaarheid’ vormt een belangrijke basis voor de gezamenlijke verstedelijkingsvisie. 


 


14. Woningbouwafspraken Metropoolregio Utrecht 


 Rijk en regio spreken af zich in te zetten om de groei van de regio op een goede wijze te 


accommoderen en het woningtekort in te lopen, onder meer door het vinden van 


bereikbaarheidsoplossingen. Dit gebeurt via de verschillende trajecten van het 


programma U Ned, om zo een integrale ontwikkeling van wonen, werken, 


bereikbaarheid en leefbaarheid te bewerkstelligen. 


 Rijk en regio benoemen de volgende locaties tot versnellingslocaties. Zij zoeken actief 


de samenwerking op, met respect voor elkaars rollen en belangen. Met als doel tot een 


versnelde duurzame, stedelijke verdichting te komen in combinatie met 


stedenbouwkundige kwaliteit en goede bereikbaarheid. De eerste inzet zal gedaan 


worden op deze locaties, waarbij later ook andere locaties toegevoegd kunnen worden.  


 


Gemeente Utrecht 


 


Merwedekanaalzone 


De Meern-zuid 


Gemeente Nieuwegein 


 


Rijnhuizen 


City west stationsgebied 


Meander 


Gemeente Stichtse Vecht Planetenbaan 


Gemeente de Bilt Molenkamp 


Gemeente Bunnik Houthandel Van Dam 


Gemeente Woerden 


 


Snellerpoort 


Middelland 


Stationsgebied 


Gemeente Zeist Opgave sociale huur 


Gemeente Houten Molenzoom 


 


Deze samenwerking sluit aan bij de principes van het programma U Ned om 


gebiedsgericht, integraal en adaptief samen te werken. 


 Rijk en regio spreken af, dat er vanuit de Provincie Utrecht in ieder geval in de periode 


2018 tot en met 2020 € 5 miljoen wordt ingezet om binnenstedelijke woningbouw 


binnen de provincie Utrecht te bevorderen en te ondersteunen, op basis van de 


Uitvoeringsverordening subsidie Binnenstedelijke Ontwikkeling provincie Utrecht. 


 Rijk en provincie Utrecht spreken af dat de aanvraagprocedures van de faciliteit van het 


Rijk en de beschikbare middelen van de provincie voor binnenstedelijke woningbouw 


zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd worden met als doel om de samenwerking op 


lokaal niveau te bevorderen.  


 Rijk en provincie spreken af om richting de eerste evaluatie van de faciliteit van het Rijk 


(medio 2019) samen te bezien in hoeverre een gezamenlijke inzet heeft plaatsgevonden 


en of de scope van de faciliteit van het Rijk en de middelen van de provincie 


aanpassingen behoeven.  


 Rijk en regio spreken af om jaarlijks de (ontwikkeling van) plancapaciteit, de 


woningbehoefte en de woningbouwproductie te monitoren aan de hand van de 


bestaande instrumenten. Indien nodig wordt op basis van deze monitoring extra inzet 


gepleegd. Als daarnaast blijkt dat er aanvullende monitoringswensen zijn, dan zullen 


deze met elkaar worden besproken. 


 Rijk en regio spreken rond het functioneren van de woningmarkt af: 


 Samen te werken om excessen tegen te gaan bij huurprijzen van bestaande 


woningen, door een plafond te stellen aan de maximale huurprijzen die gevraagd 


mogen worden. Gezamenlijk wordt ten behoeve van lokaal maatwerk ‘middenhuur’ 
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één instrument verder onderzocht en uitgewerkt, namelijk maximale huur via % 


WOZ. 


 In aanvulling op deze concrete maatregel, wordt gekeken op welke wijze gemeenten 


en het Expertteam Woningbouw samen kunnen werken bij het verkennen welke 


mogelijkheden er nog meer zijn om excessen tegen te gaan in bestaande én nieuwe 


woningen, bijvoorbeeld excessen in huurprijzen. 


 Daarnaast wordt gekeken of en hoe de partijen in samenwerking met het 


Expertteam specifiek voorstellen kunnen uitwerken om woningbouw aan de 


onderkant van het middensegment te versterken. 


 Rijk en regio spreken af dat ingezet wordt op het sluiten van een ‘woondeal’ begin 2019. 


 


15. Samenwerkingsafspraken slimme en duurzame mobiliteit 


 Om samen nog slagvaardiger te werken aan een betere bereikbaarheid en 


verkeersveiligheid en het verduurzamen van de mobiliteit spreken Rijk en regio af te 


komen tot een verdere bundeling van een aantal effectieve en efficiënte maatregelen en 


initiatieven, zoals fietsstimulering, smart mobility, duurzame mobiliteit, parkeren, 


werkgeversaanpak en logistiek; zonder hierbij in elkaars verantwoordelijkheden te 


treden. 


 Als eerste stap op weg naar een structurele en gebundelde aanpak spreken Rijk en regio 


voor 2019 het volgende af: 


 File-aanpak: 


o Om de files op korte termijn aan te pakken investeert het Rijk in de regio door 


op strategische locaties meer bergers en weginspecteurs in te zetten. Daarbij 


wordt ingezet op samenwerking met regionale weginspecteurs. 


o Daarnaast wordt de verbindingsboog bij knooppunt Oudenrijn, vanuit de richting 


Den Haag (A12) in de richting ’s-Hertogenbosch (A2), verbreed en de 


aansluiting van de Noordelijke Randweg Utrecht op de A2 (de toerit van 


Maarssen naar Amsterdam) verbeterd. 


 Fietsparkeren: 


Om meer mensen gebruik te laten maken van de fiets en de fiets-treinreis 


aantrekkelijker te maken willen Rijk en regio gezamenlijk investeren in 


fietsenstallingen bij stations. Het gaat om: 


o Noord-Holland: 


- Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 


respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra 


maaiveldstallingcapaciteit bij de stations van Heemstede-Aerdenhout en 


Bloemendaal. De regionale bijdrage zal voor 1 juni 2019 worden geregeld.  


- Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 


respectievelijk 60 procent in de voorbereiding van een (inpandige) 


oplossingsvariant van stallingtekorten bij de stations van Hoorn, Haarlem, 


Hilversum en Haarlem Spaarnwoude. De regio regelt de bijdrage aan de 


voorbereidingskosten voor 1 juni 2019 en heeft de intentie geld voor 


realisatie te reserveren. 


o Utrecht:  


- Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 


respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra 


maaiveldstallingcapaciteit bij de stations van Abcoude en Utrecht Terwijde.  


- Om stallingdruk bij Utrecht Centraal te verminderen en reizigers te kunnen 


verleiden hun fiets in hun reis van deur tot deur op omliggende stations te 


parkeren, wordt ingezet op uitbreiding van capaciteit bij de omliggende 


stations. Rijk en regio starten in het kader van het programma U Ned een 


brede variantenstudie, waarin de stations Den Dolder, Bilthoven, Utrecht 


Overvecht, Houten Castellum, Bunnik en Utrecht Lunetten worden 


betrokken. De nu al geprognosticeerde tekorten op Utrecht Centraal en de 


omliggende stations worden daarin meegenomen. 


o Flevoland: 


- Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 


respectievelijk 60 procent in de voorbereiding van een complexe 
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oplossingsvariant van het stallingtekort bij station Lelystad Centrum en van 


de uitbreiding van stallingcapaciteit bij Almere Centrum. 


- Rijk en gemeente Almere spreken af, dat als de uitwerking van de 


uitbreiding van de stallingscapaciteit bij Almere Centrum ver genoeg is, 


vooruitlopend op het Bestuurlijk Overleg MIRT van najaar 2019, het gesprek 


gevoerd wordt over een bijdrage aan de realisatiekosten. 


o Vervoerregio Amsterdam:  


- Voor de afronding van het voorbereidingstraject voor stallingen bij 


Amsterdam Lelylaan en Amsterdam Centraal (onder de sporen) en de 


realisatie van de stallingen aan de IJ-zijde van Amsterdam Centraal en 


Bijlmer Arena zal geld beschikbaar worden gesteld door Rijk en regio op 


basis van een kostenverdeling van 40 respectievelijk 60 procent.  


 Fietsroutes: 


o De provincie Noord-Holland ontvangt een bijdrage van € 1,857 miljoen van het 


Rijk voor doorfietsroute Kennemerland. 


o Het Rijk reserveert € 1,857 miljoen voor de provincie Utrecht voor de aanleg van 


snelfietsroute Amersfoort-Utrecht. Als de bestuurlijke uitwerking van de route 


rond is kan hiervoor komend voorjaar een concrete financiële afspraak gemaakt 


worden.  


o De provincie Flevoland ontvangt een bijdrage van € 1,857 miljoen van het Rijk 


voor verbetering van het Spoorbaanpad in Almere als schakel in snelfietsroute 


naar Amsterdam Zuidas. 


o De Vervoerregio Amsterdam ontvangt een bijdrage van € 1,857 miljoen van het 


Rijk voor de verbetering van de Sportasroute Amsterdam-Amstelveen. 


o De provincies en vervoerregio zetten als tegenprestatie in op fietsstimulering in 


samenwerking met werkgevers en werknemers en passen waar mogelijk de 


principes van circulair bouwen toe in de aanleg. 


 Veiligheid N-wegen:  


o Regio en Rijk spreken af de verkeersveiligheid van provinciale N-wegen te 


verbeteren. Het Rijk stelt hiervoor maximaal € 2.088.436 ter beschikking aan 


Noord-Holland, maximaal € 1.646.900 Flevoland en maximaal € 1.250.483 aan 


Utrecht. Provincies kunnen hiervoor plannen indienen die worden beoordeeld op 


basis van het afsprakenkader. 


 Mobility as a Service: 


o De pilots Amsterdam en Utrecht Leidsche Rijn zijn een gezamenlijk leertraject en 


worden gefinancierd door Rijk en regio.  


 Smart mobility:  


o Rijk en regio komen uiterlijk in juni 2019 tot concretisering van versnelde 


digitalisering en organisatieontwikkeling in het wegbeheer, als onderdeel van 


‘digitaal de weg op orde’. De inzet hierbij is dat in 2023 90% actualiteit, 


betrouwbaarheid en correctheid van publieke data moet zijn bereikt. Voor 


ondersteuning in de planvorming heeft het Rijk € 1 miljoen beschikbaar voor alle 


regio’s gezamenlijk. De uitwerking hiervan landt in de verdere uitwerking van de 


Krachtenbundeling smart mobility.  


o Regio en Rijk spreken tevens af een versnelling te geven aan de vervanging van 


conventionele Verkeersregelinstallaties door nieuwe intelligente 


Verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die kunnen communiceren met onder meer 


voertuigen, fietsers, OV. Uiterlijk in juni 2019 nemen Rijk en regio besluiten over 


aantallen, locaties, impact, uitroltempo als ook financieringsverdeling; 


o Voorwaarde voor alle inspanningen en besluiten is dat uiterlijk 1e kwartaal 


2019 alle eerder gemaakte afspraken in Beter Benutten Vervolg voor zover 


binnen controle van wegbeheerders mogelijk. ITS en Talking Traffic zijn 


nagekomen en (op straat) opgeleverd, voor zover binnen controle van 


wegbeheerders mogelijk. 


 Alle bij deze besluiten genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 


 


 Rijk en regio komen in het BO MIRT van najaar 2019 met een gezamenlijk voorstel hoe 


deze eerste stap richting bundeling kan worden doorontwikkeld tot een gezamenlijke en 
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gestructureerde aanpak in de vorm van een werkagenda. De uitvoering van de 


maatregelen uit het Klimaatakkoord maken hier deel van uit. Daarbij zal nadrukkelijk de 


verbinding worden gelegd met de gebiedsprogramma’s Samen Bouwen aan 


Bereikbaarheid en U Ned. 


 


 


 


BO MIRT Noord-Nederland  


1. Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, integrale aanpak en startbeslissing   
 Rijk en regio stemmen in met de bestuurlijke afspraken voor de integrale aanpak van de 


Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Deze worden nader vastgelegd in een 
bestuursovereenkomst. Hiermee wordt de functionaliteit verduidelijkt, wordt bepaald op 


welke manier de Friese en Groningse bruggen in samenhang het beste kunnen worden 
opgewaardeerd en welke vervangingsinvesteringen in het kanaal en bediening op 
afstand nodig zijn om aan de gewenste functionaliteit te voldoen. Het beschikbare MIRT-
budget van € 162 miljoen inclusief BTW blijft voor het Rijk taakstellend.  


 Rijk en regio stellen de Startbeslissing “Opwaardering hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl – 
bruggen Oude Schouw, Spannenburg, Uitwellingerga” vast. 
 


2. Samenwerkingsafspraken Noord-Nederland emissievrij  
 Rijk en regio stellen de afsprakenlijst ‘Samenwerkingwerkingsafspraken Noord-


Nederland emissievrij ‘ en het document ‘Samenwerking slimme en duurzame mobiliteit 
in Noord-Nederland: Gezamenlijke ambitie voor emissieloze mobiliteit in 2035’ vast. 


 Rijk en regio werken in dit kader samen aan de ambitie om in 2035 of zoveel eerder als 


mogelijk de voorwaarden binnen de invloedssfeer van partijen aanwezig zijn om de 
mobiliteit binnen de regio Noord-Nederland volledig emissievrij te maken. 


 De afspraak en bijbehorende concrete acties wordt in een driejaarlijkse cycli 


geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
 Voor de Korte Termijn Acties (KTA-pakket) 2019-2021 die bijdragen aan de realisatie 


van de ambitie stelt het Rijk € 2.997.750,- inclusief BTW beschikbaar, waarvan € 
870.000,- voor Leeuwarden/Fryslân, € 1.682.750,- voor Groningen-Drenthe en € 


445.000,- voor gezamenlijke acties.  


3. Meerjarig adaptiefprogramma Eems-Dollard 2050 
 De ambitie is dat de Eems-Dollard in 2050 voldoet aan het ecologisch streefbeeld, door 


stapsgewijs te werken en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. 
 Rijk en regio bekrachtigen het besluit van voorjaar 2018 om € 10 miljoen (incl. BTW) uit 


het budget van het Programma Ecologie Grote Wateren beschikbaar te stellen voor het 
oplossen van het financieringsprobleem voor het spoor hydro-morfologische verbetering 
en de afspraak van medio 2018 om eenmalig € 600.000,- daarvan aan te wenden voor 
het oplossen van het tekort op het deelspoor nuttig toepassen van slib ten behoeve van 


de pilot ophogen landbouwgrond in 2018.  


 Rijk en regio verkennen gezamenlijk de mogelijkheden voor het oplossen van het 
resterende financieringstekort op het programmamanagement Eems-Dollard 2050. 
Daarbij wordt gekeken naar creatieve oplossingen maar ook naar onder andere 
versoberen, faseren en herprioriteren. 


4. Woningbouwafspraken Groningen     


 Tijdens het strategisch BO MIRT in het voorjaar hebben Rijk en gemeente afgesproken 
om in het najaar tot concrete afspraken te komen over het versnellen van woningbouw 
en het functioneren van de woningmarkt.  


 Rijk en gemeente hebben afgesproken om begin 2019 te komen tot een woondeal waar 
deze afspraken onderdeel van uit maken. Naast concrete afspraken over de korte 
termijn bevat de woondeal een agenda vanuit een breder perspectief voor 
samenwerking op de middellange termijn.  


 In het kader van de aanpak krimpgebieden gaat Rijk met de regio Zuid-Oost Drenthe 


een maatwerktraject starten voor onder andere de woonopgave conform kamerstuk 
31757, nr. 97, 14 november 2018. Het Rijk stelt bovendien € 20 miljoen beschikbaar uit 
de regioenvelop om een regiodeal met deze regio te sluiten, zoals opgenomen in 
kamerstuk 29697, nr 56, 16 november 2018. 
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5. Vergroten sluis Kornwerderzand, inclusief draaibruggen 
 Rijk en regio (her)bevestigen conclusies en gemaakte afspraken uit het bestuurlijk 


overleg tussen Rijk en regio op 26 september 2018: 
 Tijdens dat BO is geconstateerd dat er nog een gat is tussen de kosten voor een bredere 


sluis en de beschikbare financiële middelen; 
 Regio en Rijk gaan gezamenlijk de volgende stappen uitvoeren: 
 Mogelijkheden om het financiële gat (verder) te dichten: aanvraag uit de 3e tranche van 


de Regio Deal, onderzoek naar het faseren van de projectonderdelen of versoberen en 
optimaliseren, en het zoeken van Werk-met -werkmogelijkheden  


 Onderzoeken waar nog overige mogelijkheden zijn voor financiering 
 Onderzoek naar mogelijke verdringingseffecten van grotere sluis bij KWZ op 


werkgelegenheid elders in Nederland. 
 


6. A28 Amersfoort-Hoogeveen 
 Rijk en regio starten samen een MIRT-onderzoek in de vorm van een 


mobiliteitsonderzoek. 
 Dit onderzoek zal bestaan uit 2 fasen; de eerste fase zal gericht zijn op het identificeren 


van knelpunten en zal in maart 2019 worden afgerond. 
 Op basis van de resultaten van deze eerste fase, zullen in het voorjaar 2019 Rijk en 


regio samen een besluit nemen over een eventueel vervolg. 


7. Vergroening regionaal OV   
 Rijk en regio hebben onderzoek gedaan naar het vergroenen van het spoor in Noord-


Nederland. Er liggen kansen op het gebied van waterstof, partiele elektrificatie en 
batterij-treinen (studie Arcadis/RicardoRail 2018). 


 Rijk en regio werken hier samen aan verder. In 2019 wordt een concrete 
ontwikkelagenda voor het vergroenen van het spoor opgesteld. 


 Daarvoor ligt de focus op uitwerking van een business case voor batterijtreinen met 


gedeeltelijke bovenleiding op de trajecten Leeuwarden-Harlingen en Leeuwarden-


Stavoren. Voor de overige trajecten [Leeuwarden - Groningen Europapark, Eemshaven - 
Leer en Delfzijl - Veendam] wordt naast een uitwerking met batterijtreinen met 
opportunity charging ook de mogelijkheid van waterstoftreinen uitgewerkt  


 Inzet van Rijk en regio is om in 2019 een pilot met een waterstoftrein -uit te voeren. 


8. Versnellen spoor van/naar randstad  
 De regio heeft ambitie om de reistijd van en naar Noord-Nederland te verkorten. De 


regio’s Noordwest en Oost ondersteunen deze ambitie. 
 Rijk en regio vragen ProRail samen met NS de mogelijkheden hiervoor op korte termijn 


in beeld te brengen (verkorting reistijd van ca. 15 minuten).  
 De verkorting van de reistijden op langere termijn worden bekeken in het 


Toekomstbeeld OV. 
 


9. 4e Trein Leeuwarden – Sneek  
 De regio werkt aan de planuitwerking voor een kwartierdienst in de spits op het traject 


Sneek-Leeuwarden. 
 Vanwege de bodemgesteldheid is een oplossing voor een kwartierdienst in beide 


richtingen niet mogelijk voor het beschikbare budget. De investeringskosten van de 
maatregelen om het probleem van de bodemgesteldheid op te lossen bedragen namelijk 
€ 20 tot € 36 miljoen. Deze maatregelen overstijgen ruimschoots het beschikbare 


budget van € 10,2 miljoen. Voor dit budget kunnen alleen de maatregelen worden 
uitgevoerd die nodig zijn voor de 4e trein, als de bodemgesteldheid geen probleem is.  


 De afgelopen periode heeft de provincie samen met ProRail en Arriva een tijdelijke 
oplossing bedacht waarbij in de ochtendspits alleen vier treinen per uur rijden van 
Sneek naar Leeuwarden. Bij deze oplossing kunnen er maar twee treinen stoppen in 
Mantgum. Van Leeuwarden naar Sneek rijden er dan twee (lange) treinen per uur. In de 


middagspits is dit omgekeerd. Voor deze tijdelijke oplossing moeten er extra 
maatregelen worden getroffen bij Mantgum. Het streven is nog steeds om tijdens de 
spits in beide richtingen vier treinen te laten rijden die alle in Mantgum stoppen. 


 De Tweede Kamer heeft per motie Dijkstra c.s. (2018) de regering verzocht met de 
betrokken regionale overheden voorbereidingen te treffen, zodat in de MIRT 
najaarsronde 2018 op basis van cofinanciering tot besluitvorming kan worden gekomen 
over de trajecten Sneek-Leeuwarden en Zwolle-Enschede. 


 Rijk en regio vragen ProRail de tijdelijke oplossing voor de 4e trein Sneek verder uit te 
werken.  
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 ProRail heeft de extra maatregelen recent geraamd op € 3 miljoen (+/- 40%). Voor deze 
extra maatregelen stellen Rijk en regio ieder een bijdrage beschikbaar van 50%. 
 


10. Uitkomsten onderzoek spoorbrug Van Harinxmakanaal  
 Een spooraquaduct vergt een substantiële investering die niet enkel vanuit het spoor of 


de regionale vaarweg verdedigbaar is. 
 Het komende jaar wordt gebruikt om breder en met inbegrip van mogelijke toekomstige 


ruimtelijke ontwikkelingen te kijken naar de meerwaarde dat een spooraquaduct kan 
bieden. 


 De verdere uitwerking zal in ieder geval bestaan uit een gebiedsvisie, een MKBA en een 
verdiepingsslag in de kosten en levensduur van de huidige brug. 


 De resultaten van deze verdere uitwerking worden besproken in het BO MIRT van 2019. 


 


11. Reactivering Veendam-Stadskanaal; juridische verkenning  
 Rijk en regio onderkennen dat de spoorlijn Veendam – Stadskanaal een belangrijke 


bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheid in de regio. 
 De provincie Groningen zoekt samen met ProRail en in afstemming met het Rijk naar 


mogelijkheden tot reactivering van deze spoorlijn. 


 Door betrokken partijen zijn hierin de afgelopen periode voortvarende stappen gezet, 
met name ten aanzien van de technische en juridische haalbaarheid. De provincie 
Groningen rondt de onderzoeken hiernaar op korte termijn af. 


 Rijk, ProRail en provincie Groningen zijn het erover eens dat de spoorlijn Veendam-
Stadskanaal na reactivering onderdeel gaat uitmaken van de 
hoofdspoorweginfrastructuur. 


 Afgesproken is dat ProRail op verzoek en met hulp van Rijk en provincie Groningen op 
korte termijn een validatieonderzoek naar de kostenraming uitvoert. Specifieke 
aandacht is er voor de kosten voor Beheer, Onderhoud en Vervanging (BOV) die 
gemoeid zijn met reactivering van de spoorlijn. Rijk en regio gaan een afspraak maken 
over de afkoop BOV. 


 Rijk en regio hebben de intentie om op basis van de uitkomsten van de diverse 
onderzoeken nog dit jaar in een separaat BO een besluit te nemen om de Planuitwerking 


te starten.  
 Afspraken over financiering worden tijdens dit bestuurlijk overleg gemaakt. 


12. Serious games spoorzone Groningen 
 Het Rijk draagt in totaal € 0,1 miljoen exclusief BTW bij aan twee serious games in 


relatie tot de spoorzone Groningen vanuit de inventarisatie regionale knelpunten op het 
spoor. De bijdrage van de regio betreft eenzelfde bedrag. 


 


13. Uitkomsten verdiepende NMCA HOV  
 Ten behoeve van de doorontwikkeling van de NMCA-systematiek werkt het Rijk aan de 


hand van monitoringsgegevens en de door de regio meegegeven overwegingen aan een 
continue verbetering van de prognosesystematiek van het HOV/Bus,Tram,Metro voor 


stedelijke/stadsgewestelijke situaties. De overheden in Noord-Nederland bieden zich aan 


als mogelijke case/proefgebied en stellen voor dat niet alleen gekeken wordt naar de 
doorstromingscapaciteit en knelpunten daarin, maar ook naar de impact van 
bijvoorbeeld P+R voorzieningen in en rond de stad.  


 In de landelijke NMCA daarbij voor Bus, Tram, Metro voortaan uit gaan van het 
onderscheid HOV en niet-HOV, in plaats van stad- en streekvervoer. Dit sluit beter aan 
bij de gegroeide praktijk in stedelijke regio's. 


 Rijk en regio gaan in gesprek over de knelpunten die blijkens de verdiepende analyse op 
het HOV-net Groningen te verwachten zijn, met als doel te komen tot afspraken over de 
wijze en termijn waarop knelpunten opgelost worden; 


 Rijk en regio doen nader onderzoek ten aanzien van de bandbreedtes in de te 
verwachten groei van het HOV in en rondom de stad Groningen. Hierbij is het belangrijk 
niet alleen uit te gaan van de prognoses van de NMCA, maar de komende jaren ook de 
werkelijk waargenomen ontwikkelingen van het (H)OV te betrekken. Dit kan input 


leveren voor de genoemde continue verbetering van de prognosesystematiek. 


 


14. Voorkeursbeslissing Versterking Friese IJsselmeerkust 
 Rijk en regio nemen onder voorwaarden van regionaal draagvlak en juridische en 


financiële aspecten een voorkeursbeslissing voor de aanpak erosie Friese kust in 


combinatie met een regionaal pakket maatregelen ter bevordering van regionale 
economie, natuur, recreatie en cultuur-historisch erfgoed. Dit integrale pakket 







 


36 
Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT 2018 


maatregelen is mede een uitwerking van Agenda IJsselmeergebied 2050 (Kamerstuk 31 
710, nr. 69). 


 De maatregelen gefinancierd vanuit Deltafonds zijn nodig voor de aanpak van nadelige 
effecten langs de Friese kust veroorzaakt door het peilbeheer in het IJsselmeer, conform 
bestuurlijke afspraken bij deltabeslissing IJsselmeergebied.  


 Het Rijk draagt € 12 miljoen inclusief BTW bij uit het Deltafonds-zoetwater. Voor het 
regionale pakket wordt door regionale partijen en Vogelbescherming € 4,9 miljoen 


bijgedragen. 
 


15. 10e  Voortgangsrapportage Regio Specifiekpakket  
 De 10e voortgangsrapportage RSP is vastgesteld en als bijlage toegevoegd aan de 


afsprakenlijst. 


 


16. Samenwerkingsafspraken slimme en duurzame mobiliteit 
 Om samen nog slagvaardiger te werken aan een betere bereikbaarheid en 


verkeersveiligheid en het verduurzamen van de mobiliteit spreken Rijk en regio af te 
komen tot een verdere bundeling van een aantal effectieve en efficiënte maatregelen en 
initiatieven, zoals fietsstimulering, smart mobility, duurzame mobiliteit, parkeren, 


werkgeversaanpak en logistiek; zonder hierbij in elkaars verantwoordelijkheden te 
treden.  


 Als eerste stap op weg naar een structurele en gebundelde aanpak spreken Rijk en regio 
voor 2019 het volgende af:  
 File-aanpak: om de files op korte termijn aan te pakken investeert het Rijk in de 


regio door op strategische locaties meer bergers en weginspecteurs in te zetten.  


 Fietsparkeren:  


o Om meer mensen gebruik te laten maken van de fiets en de fiets-treinreis 


aantrekkelijker te maken willen Rijk en regio de tekorten aan 


fietsparkeercapaciteit bij stations verminderen.  


o Groningen: Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling 


van 40 respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra 


maaiveldstallingcapaciteit bij station Groningen Noord 


o Fryslân: Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 


40 respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra maaiveldstallingcapaciteit 


bij de stations van Sneek en Franeker. Voor Heerenveen zal de regionale 


bekostiging voor 1 maart 2019 worden geregeld.   


o Drenthe: Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 


40 respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra maaiveldstallingen bij de 


stations van Emmen, Coevorden en Meppel. De regionale bijdrage voor deze 


projecten zal voor 1 juni 2019 worden gereserveerd.   


 Fietssnelroutes: De provincie Groningen ontvangt een bijdrage van € 1.621.811,- 
inclusief BTW voor het Groningse deel van snelfietsroute Groningen-Assen onder 
voorbehoud van akkoord door provinciale staten. De provincie zet in op 


fietsstimulering in samenwerking met werkgevers en past waar mogelijk de 
principes van circulair bouwen toe in de aanleg. Daarnaast een reservering van € 
235.331,- inclusief BTW voor de snelfietsroute Groningen-Leek. Op basis van een 


uitgewerkt projectvoorstel kan hiervoor komend voorjaar een concrete financiële 
afspraak gemaakt worden.  
Voor de provincie Fryslân wordt € 1.857.000,- inclusief BTW gereserveerd voor de 
realisering van snelfietsroutes Leeuwarden-Heerenveen en Ureterp-Drachten. Als de 
regionale cofinanciering voor deze routes rond is kunnen volgend jaar concrete 
afspraken gemaakt worden voor een rijksbijdrage aan deze routes.  
De provincie Drenthe ontvangt een bijdrage van € 1.857.000,- inclusief BTW voor 


het Drentse deel van snelfietsroute Groningen-Assen. De provincie zet in op 
fietsstimulering in samenwerking met werkgevers en werkgevers en past waar 
mogelijk de principes van circulair bouwen toe in de aanleg. 


 Veiligheid N-wegen: Regio en Rijk spreken af de verkeersveiligheid van provinciale 


N-wegen te verbeteren. Het Rijk stelt hiervoor maximaal € 2.133.557,- ter 
beschikking aan Fryslân, maximaal € 1.833.828,- aan Groningen en maximaal € 


1.653.345,- aan Drenthe. Provincies kunnen hiervoor plannen indienen die worden 
beoordeeld op basis van het afsprakenkader. 


 Knooppunt Gieten (N33/N34): Rijk en regio spreken af dat provincie Drenthe en 
Rijkswaterstaat de situatie van het knooppunt Gieten vooronderzoeken (niet zijnde 
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een MIRT-onderzoek) met het oog op mogelijke verbeteringen. 
 Mobility as a Service: pilot Publiek Vervoer. De MaaS-pilot in Groningen en Drenthe 


is een gezamenlijk leertraject en wordt gefinancierd door Rijk en regio. Deze pilot 
sluit aan op initiatieven die inmiddels in Groningen en Drenthe zijn genomen om het 
doelgroepenvervoer en openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen en richt 
zich op de integratie van de gehele mobiliteitsketen. Hierbij gelden de 
uitgangspunten die voor de landelijke pilot-projecten zijn opgesteld. De komende 


tijd zal de MaaS-pilot nader worden uitgewerkt en de cofinanciering door de regio 
worden vastgesteld 


 Smart mobility:  
o Rijk en regio komen uiterlijk in juni 2019 tot concretisering van versnelde 


digitalisering en organisatieontwikkeling in het wegbeheer, als onderdeel van 
‘digitaal de weg op orde’. De inzet hierbij is dat in 2023 90% actualiteit, 


betrouwbaarheid en correctheid van publieke data moet zijn bereikt. Voor 
ondersteuning in de planvorming heeft het Rijk € 1 miljoen beschikbaar voor alle 


regio’s gezamenlijk. De uitwerking hiervan landt in de verdere uitwerking van de 
Krachtenbundeling smart mobility.  


o Regio en Rijk spreken tevens af een versnelling te geven aan de vervanging van 
conventionele Verkeersregelinstallaties door nieuwe intelligente 
Verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die kunnen communiceren met voertuigen, 


fietsers, OV etc. Uiterlijk in juni 2019 nemen Rijk en regio besluiten over 
aantallen, locaties, impact, uitroltempo als ook financieringsverdeling; 


o Voorwaarde voor alle inspanningen en besluiten is dat uiterlijk Q1 2019 alle 
eerder gemaakte afspraken in Beter Benutten Vervolg ITS en Talking Traffic zijn 
nagekomen en (op straat) opgeleverd, voor zover binnen controle van 
wegbeheerders mogelijk. 


Alle bij deze besluiten genoemde bedragen zijn inclusief BTW.  


 Rijk en regio komen in het BO MIRT van het najaar 2019 met een gezamenlijk voorstel 
hoe deze eerste stap richting bundeling kan worden doorontwikkeld tot een 
gezamenlijke en gestructureerde aanpak in de vorm van een werkagenda Slimme en 
Duurzame mobiliteit. Daarbij zal nadrukkelijk de verbinding worden gelegd met de 
Samenwerking Slimme en duurzame mobiliteit Noord-Nederland: Noord-Nederland 
emissievrij. 


 







Juist door deze insteek te kiezen doen de provincies Groningen en
Drenthe zich tekort. Hier wordt niet vanuit een netwerk gedacht. Maar
uit te beperkt kijken van wat de regio werkelijk nodig heeft. Juist
Groningen heeft ook een directe verbinding via zuidoost Groningen en
zuidoost Drenthe nodig met Duitsland. Dit wordt alsmaar vooruit
geschoven zonder de juiste vragen te stellen. Ook de gemeente
Groningen zal profiteren van de spoorverbinding Emmen - Groningen
zeker als dit in 35 minuten reistijd gebeurd. Daarbij ook de koppeling
direct met Duitsland via de Bentheimer Eisenbahn. Iedereen heeft ook
in de nationale media de uitlatingen van Pier Eringa meegekregen over
de kwaliteit ervan. Laat het onderdeel Veendam - Stadskanaal - Emmen
hiervoor perfect geschikt zijn. Zijn statements in de media zijn samen
te vatten in het volgende rijtje: Snellere treinen ook dé regionale, hoge
frequenties(Groningen - Emmen 8x per uur = dubbel spoor), overal
ongelijkvloerse kruisingen, elektrificatie. Dus hoe werken deze
technische eisen ruimtelijk uit op uw gemeentelijke grondgebied? 

Door alleen maar naar Veendam - Stadskanaal te kijken, mist er een
stuk uit de toekomstig op te stellen MKBA (Maatschappelijke Kosten
Baten Analyse). Door meteen met Emmen te koppelen ontstaat er
kracht door het netwerk. Ook de spoorlijn Zwolle - Emmen is geen
'dood spoor' meer. Waarbij opviel dat in de studie voor de verbreding
van N34 maar naar een verbinding gekeken was. Dus grote delen van
de som voor de MKBA ontbraken. Het zogenaamde netwerk voordeel is
niet meegewogen in deze som. Tevens werd uitgegaan van enkel spoor
wat funest voor een hoogwaardige spoorlijn die meerdere
dienstregelingen moet kunnen herbergen inclusief het niet onderzochte
goederenspoorpad tussen Delfzijl - Coevorden -
Rheine/Europa/Zijderoute China. 

Daarom is de bijgevoegde informatie van relevant belang om te zorgen
dat u krijgt wat u werkelijk als spoorverbinding nodig heeft. Van enkel
spoor moet heel Noord-Nederland afscheid gaan nemen. Dit geldt dus
ook voor Groningen - Leeuwarden en Groningen - Bad Nieuweschans.
De dikke hoofdspoorverbindingen tussen de grote plaatsen of naar de
grens met Duitsland. 

Met vriendelijke groet,

Frank Menger
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 20 december 2018 

Betreft Voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

In vervolg op mijn brief van 22 juni 2018 (Kamerstuk 22589, nr. 324) informeer 

ik u met deze brief over de uitvoering van het Maatregelenpakket 

Spoorgoederenvervoer (Kamerstuk 29984, nr. 782), het actuele gebruik van de 

Betuweroute, de stand van zaken met betrekking tot het Derde spoor in Duitsland 

en enkele relevante internationale ontwikkelingen. Ook ga ik in op enkele 

toezeggingen gedaan tijdens overleggen met uw Kamer. 

 

Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer 

Aan de Spoorgoederentafel van 5 oktober 2018 zijn afspraken gemaakt omtrent 

de uitvoering van de acties uit het maatregelenpakket. Er is een programma 

organisatie ingericht met zes clusters, waarbij partijen de verantwoordelijkheid op 

zich hebben genomen om de acties binnen elk cluster tot uitvoering te brengen. 

Een programmamanager bewaakt samen met deze clustertrekkers de voortgang. 

Verder is de afstemming geborgd met de voorgenomen uitrol van ERTMS 

(Kamerstuk 33652, nr. 63) en de reeds gestarte aanpak van de maatregelen in 

het kader van Basisnet (Kamerstuk 30373, nr. 68). Ik heb er vertrouwen in dat 

met de getroffen voorbereidingen snel resultaten geboekt kunnen worden. 

 

Sectorpartijen zijn gestart met het verbeteren van de efficiëntie in de 

havenlogistiek, het zoeken in de dienstregeling naar meer mogelijkheden voor 740 

meter lange treinen, het vormgeven van het convenant duurzaam spoorvervoer 

en het identificeren van kansen voor deregulering. Zo is op 9 december jl. door 

ProRail in samenwerking met een spoorgoederenvervoerder en DB Netz een 

praktijkproef uitgevoerd met een goederentrein van 740 meter die vanaf Kijfhoek 

over de Brabantroute via Venlo naar Viersen (Duitsland) en vice versa heeft 

gereden. De eerste resultaten van de proef zijn positief; een nadere evaluatie 

volgt nog. 

 

Zelf werk ik nu met prioriteit aan het opstellen van de aangekondigde 

subsidieregeling als korting op de gebruiksvergoeding. Binnenkort zal ik de 

subsidieregeling bij de Europese Commissie notificeren voor een toets aan de 

staatssteunregels. Ik vertrouw erop dat begin 2019 de regeling de goedkeuring 

van de Europese Commissie kan krijgen, zodat de regeling met terugwerkende 
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kracht vanaf 1 januari 2019 in werking kan treden. ProRail zal de regeling in 

mandaat uitvoeren. 

 

Om de duurzame groeidoelstelling van het maatregelenpakket waar te maken zijn 

ook meer mogelijkheden voor intermodaal vervoer nodig. Daartoe heb ik in het 

kader van het MIRT afspraken gemaakt met provincies over de aansluiting van 

enkele terminals (Kamerstuk 35000 A, nr. 78). Ik heb € 12 miljoen (inclusief 

BTW) toegezegd voor de aansluiting van Rail Terminal Gelderland en € 7 miljoen 

(inclusief BTW) vrijgemaakt voor het wegnemen van knelpunten op het 

emplacement in het Havenschap Moerdijk. Recent is de aanleg gestart van de 

spooraansluiting van de nieuwe railterminal die de Provincie Limburg in het 

Venlose Trade Port Noord realiseert. Hiervoor heb ik eerder € 21,3 miljoen ter 

beschikking gesteld. 

 

Greenport Venlo 

Met de aangenomen motie van het lid Amhaouch (CDA) is verzocht om in overleg 

met betrokkenen te zoeken naar mogelijkheden tot realisatie van de beoogde 

spoorse maatregelen in en om het emplacement van Venlo (Kamerstuk 35000 A, 

nr. 40). In het bestuurlijk overleg MIRT-goederencorridors van 21 november jl. 

heb ik met de decentrale partners afgesproken dat op basis van de vastgestelde 

sturingsafspraken het plan van aanpak voor Venlo verder zal worden uitgewerkt. 

De maatregelen die ProRail momenteel voor de spoorse bereikbaarheid van Venlo 

als internationaal vervoersknooppunt uitwerkt (Kamerstuk 22589, nr 323), zullen 

hierbij worden betrokken.1 Op basis van dit plan van aanpak bespreek ik met 

betrokkenen hoe de positie van Venlo als bovengemiddeld multimodaal knooppunt 

verder versterkt kan worden. 

 

ERTMS 

In mijn brief over het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer gaf ik aan dat de 

draagkracht van de vervoerders voor de kosten van ERTMS tijdens de 

overgangsfase naar ERTMS moet worden bewaakt. In dat kader heb ik, zoals 

toegezegd, met de Europese Commissie gesproken over het verlengen van 

subsidietermijnen. De Commissie heeft aangegeven geen mogelijkheden te 

hebben deze termijn te verlengen omdat deze verbonden is aan de spelregels van 

het fonds waar deze subsidie wordt uitgegeven (Connecting Europe Facility (CEF)). 

Samen met het Programma ERTMS, de Europese Commissie en 

materieeleigenaren bekijk ik op welke wijze de toegekende Europese subsidies en 

nationale bijdragen voor het opwaarderen van locomotieven optimaal kunnen 

worden benut. 

 

Digitalisering 

De minister heeft recent de digitale transportstrategie goederenvervoer aan uw 

Kamer aangeboden (Kamerstuk 26643, nr. 581). In mijn brief over het 

maatregelenpakket heb ik aangegeven dat de verdere digitalisering en 

automatisering van processen tussen de verschillende ketenpartners van groot 

belang is voor de efficiencyverbetering van het spoorproduct. Omdat dit met name 

nodig is in havengebieden, wordt dit meegenomen in het cluster dat zich richt op 

het verbeteren van de havenlogistiek. 

 

 

                                                 
1  Voor zover relevant zal ProRail inzichten meenemen uit een uitwerking van eerder door 

de Stuurgroep Derde spoor geïdentificeerde maatregelen te Venlo (bijlage bij Kamerstuk 
22589, nr. 323). 
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Monitor effectiviteit 

Om de effectiviteit van het maatregelenpakket te beoordelen richt ik samen met 

de leden van de Spoorgoederentafel een monitor in. In deze monitor kijk ik niet 

alleen naar de economische prestaties van het spoorgoederenvervoer (zoals groei 

in aantal treinen en vervoerd tonnage), maar ook naar de mate waarin het level 

playing field met de buurlanden verbetert en modal shift wordt gerealiseerd. Ook 

kijk ik naar de prestaties in het verminderen van de omgevingseffecten (zoals de 

ombouw naar stillere wagons, de uitvoering van pilots ten aanzien van 

gedifferentieerd rijden en van hybride locomotieven). Deze monitor moet ook de 

basis leggen voor de aangekondigde evaluatie van de subsidieregeling in 2021. 

 

Ambities pakket versus beschikbare capaciteit 

Tijdens het Algemeen Overleg spoor van 11 oktober 2018 hebben uw leden zorgen 

uitgesproken omtrent de geuite ambities in combinatie met de ambities in het 

reizigersvervoer. Kernvraag is: past het allemaal op het spoornetwerk? Voor het 

antwoord op deze vraag onderneem ik het volgende: 

 Ik monitor met de NMCA in hoeverre de autonome ontwikkeling past op de 

beschikbare capaciteit (met medeneming van het investeringsprogramma in 

het MIRT; Kamerstuk 31305, nr. 229). De ambitie van het maatregelenpakket 

strookt met de in de NMCA meegenomen groei van het goederenvervoer. Meer 

specifiek toetst ProRail nog in hoeverre deze groei zich verhoudt tot de 

benodigde capaciteit voor het Programma Hoogfrequent Spoor. 

 In het kader van Toekomstbeeld OV verken ik in hoeverre nieuwe trends in 

openbaar vervoer passen binnen de beschikbare capaciteit (Kamerstuk 23645, 

nr. 663). Conform mijn toezegging in het Algemeen Overleg neem ik 

goederenvervoer mee in de op te stellen Contourennota. 

 Ik onderzoek hoe bij de capaciteitsverdeling een verdere verbetering van de 

benutting van het spoor kan worden gerealiseerd (Kamerstuk 29984, nr. 790). 

Ik betrek dit ook bij de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan 

(Kamerstuk 25268, nr. 172). 

 

Effecten op de omgeving 

Conform mijn toezegging in het Algemeen Overleg spoorveiligheid van 28 juni 

2018 zend ik u bijgaand de nieuwe prognoses voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen. Deze prognoses, die ProRail in samenspraak met vertegenwoordigers van 

vervoerders en verladers heeft opgesteld, vormen de eerste stap naar een robuust 

Basisnet (Kamerstuk 30373, nr. 68). De volgende stap is om met deze prognoses 

de omvang van de risico’s te berekenen en met regionale en lokale overheden in 

gesprek te gaan over benodigde aanpassingen van de risicoplafonds in het 

Basisnet. 

 

Ook heb ik de Kamer toegezegd dit najaar een overzicht te sturen van acties en 

initiatieven die lopen om de productie en verwerking van gevaarlijke stoffen meer 

op één locatie samen te brengen, waardoor spoorvervoer van dergelijke stoffen 

minder nodig zal zijn. Daartoe is de als bijlage bij deze brief gevoegde Quick Scan 

uitgevoerd voor de chemische clusters van Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, 

Moerdijk en Delfzijl. In deze quick scan zijn enkele potentiële mogelijkheden 

geïdentificeerd om vervoersstromen te combineren, een modal shift of productie 

op locatie te realiseren. Om de praktische haalbaarheid te verkennen start ik een 

dialoog met de betrokken bedrijven. Ik merk daarbij op dat bij succesvolle 

toepassing dit op een beperkt aantal spoorwegtrajecten tot risicoreductie zal 

leiden.  

 



 

 

Ministerie van 

Infrastructuur en 

Waterstaat 

 
Ons kenmerk 

IENW/BSK-2018/268170 

Pagina 4 van 10  

 

In het kader van de afspraken rondom de robuustheid van de Brabantroute en de 

Bentheimroute is onder meer een versnelde aanleg van raildempers afgesproken 

om de geluidsoverlast te beperken (Kamerstuk 30373, nr. 63). Op de 

Bentheimroute is dit nagenoeg gerealiseerd. Op de Brabantroute wordt begin 2019 

gestart en verwacht men dit in de zomer van 2019 af te kunnen ronden.  

 

Gebruik Betuweroute 

ProRail rapporteert jaarlijks over het gebruik van het nationale spoornetwerk door 

het goederenvervoer in de publicatie ‘Ontwikkeling spoorgoederenverkeer’.2 Het 

gebruik van de Betuweroute wordt in deze rapportage steeds geanalyseerd. 

 

Tabel. Aantal goederentreinen per grensovergang met Duitsland 2017 – 2018. 

 

Grensovergang 2017 2018 

1e kwartaal 

2018 

2e kwartaal 

2018 

3e kwartaal 

Oldenzaal – Bad 

Bentheim 

  5.850   1.650   1.450   1.600 

Zevenaar – Emmerich 24.500   4.700   4.800   5.050 

Venlo – Kaldenkirchen 12.500   4.250   3.950   4.250 

Totaal 42.850 10.600 10.250 10.900 

Toelichting: som beide richtingen samen, afgerond op 50-tallen 

Bron: ProRail 

 

De tabel beschrijft de meest actuele stand van zaken van het goederenverkeer 

met Duitsland. Het totaal van de eerste drie kwartalen van 2018 komt op 74 

procent van het totaal voor 2017. Dit impliceert dat de totale verkeersomvang in 

2018 niet wezenlijk anders zal zijn dan in 2017. In mijn vorige rapportage heb ik u 

geschetst dat het totale goederenvervoer per spoor over het Nederlandse net in 

2017 was afgenomen ten opzichte van 2016 door fors minder kolenvervoer. De 

stabilisering duidt erop dat de daling in het kolenvervoer wordt gecompenseerd 

door groei van andere vervoersstromen op het spoor. De eerstvolgende 

jaarrapportage van ProRail (over 2018) kan hierover meer duidelijkheid geven. 

 

Ten opzichte van 2017 geeft de tabel een terugval aan in het gebruik van de 

Betuweroute: het aandeel van de grensovergang Zevenaar – Emmerich is over de 

eerste drie kwartalen van 2018 gedaald naar gemiddeld 46 procent (in 2017: 57 

procent). Het merendeel van deze daling hangt samen met het omleiden van 

goederentreinen door werkzaamheden. Deze treinen zijn met name omgeleid via 

de Brabantroute: het aandeel van de grensovergang Venlo – Kaldenkirchen is 

gestegen naar gemiddeld 39 procent (in 2017: 29 procent). 

 

Het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer beoogt onder meer dat vervoerders 

eerder kiezen voor het gebruik van de Betuweroute. Samen met ProRail wordt 

daartoe een prijsprikkel uitgewerkt door een extra korting op de 

gebruiksvergoeding. Dit vergemakkelijkt ook het gebruik van de Betuweroute voor 

het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

 

  

                                                 
2  ProRail, Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland, 2017 vergeleken met 2016, 

februari 2018; bijlage bij Kamerstuk 22589, nr. 324. 
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Derde spoor Duitsland 

In mijn vorige voortgangsrapportage heb ik u een voorlopig beeld geschetst van 

de buitendienststellingen in 2019: iedere maand een enkelsporige 

buitendienststelling van de Betuweroute van één week met om de maand een 

dubbelsporige buitendienststelling in een weekend en een langdurige enkelsporige 

– en soms dubbelsporige – buitendienststelling van in totaal ruim 40 dagen in de 

maanden juli en augustus. Dit beeld is nog onveranderd. In 2020 is een 

vergelijkbaar patroon te verwachten. Overigens zal het Derde spoor op Nederlands 

grondgebied tussen Zevenaar-Oost en de Duitse grens binnenkort in gebruik 

genomen worden. 

 

De Duitse infrastructuurbeheerder DB Netz heeft inmiddels eerste indicaties 

gegeven voor de bouwplanning in 2021. Uit deze indicaties blijkt dat men in dat 

jaar de bouwwerkzaamheden wil intensiveren. Gedurende een groot deel van het 

jaar wil DB Netz het tracé enkelsporig (en van tijd tot tijd dubbelsporig) buiten 

dienst stellen. Uiteraard hangt dit mede af van de afgifte van bouwvergunningen. 

De intensivering is gunstig voor de uiteindelijke oplevering, maar heeft in 2021 

extra impact op de omleidingsroutes door Brabant / Limburg en Gelderland / 

Overijssel. Uit de contacten met onze Duitse partners blijkt vooralsnog dat in de 

jaren na 2021 de buitendienststellingen teruggaan naar het meer reguliere 

patroon zoals dat ook voor 2019 en 2020 zal gelden.  

 

In 2014 heeft de Stuurgroep Derde spoor Duitsland een groot aantal maatregelen 

getroffen om het omleiden van goederentreinen in goede banen te leiden met zo 

min mogelijk overlast voor de omgeving (bijlage bij Kamerstuk 22589, nr. 320). 

Daarbij is uitgegaan van het reguliere patroon in buitendienststellingen en het 

beginsel dat ook omgeleid treinverkeer moet passen binnen de normen voor 

geluid en externe veiligheid langs het spoor. Tot nu toe zijn deze maatregelen 

effectief gebleken. Nu de omvang van buitendienststellingen in 2021 hiervan 

substantieel zal afwijken, heb ik de Stuurgroep gevraagd om opnieuw naar de 

benoemde maatregelen te kijken en recente ontwikkelingen, zoals het doortrekken 

van de reizigersverbinding Düsseldorf – Emmerich – Arnhem, daarin mee te 

nemen. In de volgende rapportage kom ik hierop terug. 

 

Bij brief van 31 oktober 2018 heeft het Havenbedrijf Rotterdam Minister Scheuer 

van het Bondsministerie voor Verkeer en Digitale Infrastructuur opgeroepen de 

voortgang van de aanleg van het Derde spoor te bespoedigen. Zoals eerder in 

antwoord op vragen van uw Kamer aangegeven (Kamerstuk 22589, nr. 322) dring 

ook ik daar regelmatig bij onze Duitse partners op aan. Het is evenwel van groot 

belang dat bouwvergunningen kunnen rekenen op draagvlak, zodat de kans op 

juridische procedures die de aanleg verder kunnen ophouden, wordt 

geminimaliseerd. 

 

Monitoring effecten op zeehavens en industrie 

Bijgaand zend ik u de resultaten van het onderzoek dat ik naar aanleiding van het 

verzoek van het lid Middendorp heb laten uitvoeren naar de effecten van de 

vertraging in de bouw van het Derde spoor op de Nederlandse zeehavens en 

industrie. Uit de rapportage blijkt dat er tot en met 2017 geen indicaties zijn voor 

het verschuiven van internationale ladingsstromen naar zeehavens in de 

buurlanden. In onderstaande tabel is zichtbaar dat vooral door de 

compensatieregeling voor het Derde spoor de effecten op zeehavens zeer gering 

zijn. 
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Tabel. Effecten vertraging Derde spoor op zeehavens en industrie in 2017.  

 

Overslag NL 

havens in mln. 

ton 

Oost-West 

spoorvolume 

in mln. ton 

Berekend spoorvervoer 

potentieel havens 

zonder omleidingen in 

tonnen 

Spoorvolume 

wat beïnvloed 

wordt in 

havenkeuze 

Aandeel 

zonder 

compensatie-

regeling 

600,8 35,1 2037 0,006% 0,008% 

Bron: Panteia 

 

Ook het effect op de industrie is vrijwel nihil. Alhoewel de Betuweroute in 2018 

minder beschikbaar is geweest, laten de resultaten voor de eerste helft van 2018 

geen ander beeld zien. Dit onderstreept dat het maatregelenpakket van de 

Stuurgroep Derde spoor effectief is gebleken. Via deze Stuurgroep zal ik 

ontwikkelingen blijven volgen en bij een gewijzigd beeld hiervan melding maken in 

de voortgangsbrieven over de Betuweroute. 

 

Tracé Heerlen – Herzogenrath 

Het tracé Heerlen – Herzogenrath zal geschikt gemaakt worden voor 

goederenvervoer met elektrisch materieel (Kamerstuk 29984, nr. 674). Daarvoor 

zijn tussen Landgraaf en de Duitse grens twee maatregelen nodig: een voldoende 

zware elektrificatie om elektrische locomotieven te kunnen rijden en de 

vervanging van de treinbeveiliging (opheffen van het ‘ATB-NG eiland’), omdat er 

vrijwel geen elektrische locomotieven voor goederentreinen zijn die met ATB-NG 

zijn uitgerust. 

 

Recent is één van de twee maatregelen opgeleverd: de elektrificatie van het 

gedeelte tussen Landgraaf en Herzogenrath is operationeel. Binnen de concessie 

van de Provincie Limburg zal de vervoerder dan ook starten met het aanbieden 

van elektrisch spoorvervoer op het traject Maastricht – Heerlen – Herzogenrath – 

Aken, zodra in Duitsland de toelatingsprocedure van het nieuwe materieel met een 

positief resultaat is afgerond. 

 

Omtrent de tweede maatregel, de vervanging van de treinbeveiliging, werkt 

ProRail – zoals gemeld in mijn brief van 22 juni 2018 – de vervanging uit. Daarbij 

betrekt ProRail de sanering van twee niet-actief beveiligde overwegen. Voor de 

uitwerking inclusief een planning voor realisatie heeft ProRail naar verwachting 

negen maanden nodig. Het is mijn streven om de vervanging vóór de 

dienstregeling van 2021 afgerond te hebben, zodat dit tracé volwaardig kan 

bijdragen aan de in dat jaar grotere noodzaak om goederentreinen om te leiden. 

 

Kosten op de ‘laatste kilometer’ 

Tijdens het Algemeen Overleg spoor van 11 oktober jongstleden heb ik toegezegd 

om meer helderheid te geven over het belang van de kosten van de ‘laatste 

kilometer’ (‘last mile’). Op verzoek van het lid Ziengs (VVD) betrek ik daarbij 

tevens de kwaliteit van de infrastructuur op de havenspoorlijn in Rotterdam. 

 

De kosten van de ‘laatste kilometer’ worden gedomineerd door handelingen die op 

terminals en in havengebieden gedaan moeten worden. Het aantal handelingen 

varieert sterk met het type goederen en hangt af van de wijze waarop logistieke 

ketens zijn ingericht. De kosten voor de ‘laatste kilometer’ kunnen daardoor ver 

uiteenlopen. Daarbij gaat het om – soms complexe – coördinatie tussen betrokken 

partijen, zoals terminal, operator, vervoerder, douane en inspectie. Het gaat niet 

alleen om het overslaan van goederen van en naar spoorwagons, maar ook om 
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het rangeren van wagons en het samenstellen van treinen. Andere handelingen 

betreffen noodzakelijke (fytosanitaire en / of douane) inspecties, administratieve 

zaken (ladingpapieren) en controles aan te gebruiken treinmaterieel. Zo is in het 

transport van containers het aandeel van de ‘laatste kilometer’ per container bij 

een directe bediening van één terminal circa 4 procent en met een 

havenbedieningsronde langs meerdere terminals circa 24 procent. 

 

De relatieve betekenis van de kosten van de ‘laatste kilometer’ in de totale kosten 

van vervoer hangt sterk af van de afstand waarover vervoerd moet worden. Zo 

vormen de kosten van handelingen op de gemiddeld laatste 8 kilometer in het 

Rotterdamse havengebied 40 procent van de totale kosten voor vervoer tussen 

Rotterdam en Praag (1052 kilometer), 31 procent voor Katowice (1380 kilometer) 

en 57 procent voor Duisburg (240 kilometer).3  

Hoewel er geen eenduidig beeld is te geven van de exacte hoogte van de kosten 

van de ‘laatste kilometer’, is wel duidelijk dat op deze ‘laatste kilometers’ een 

flinke kostenverlaging te realiseren valt. Daarom worden binnen het 

Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer de kosten van de ‘laatste kilometer’ 

aangepakt in het cluster voor de verbetering van de havenlogistiek. 

 

Een andere factor die van invloed is op de kosten is de kwaliteit van de 

havenspoorlijnen. Deze vormen in het Rotterdamse havengebied een essentieel 

onderdeel om de havenlogistiek per spoor mogelijk te maken. Uit gegevens van 

ProRail is mij gebleken dat het aantal betekenisvolle storingen op de 

havenspoorlijn de laatste jaren is toegenomen van ruim 500 in 2015 naar 

ongeveer 600 nu. Deze storingen brengen voor vervoerders hoge additionele 

kosten met zich mee, omdat zij de inzet van materieel en personeel moeten 

herschikken. Bovendien moeten betrokken partijen hun processen in de logistiek 

aanpassen, wat ook kostenverhogend werkt. Deze storingen zorgen aldus voor 

een verslechtering van de marktpositie van spoorgoederenvervoer ten opzichte 

van andere modaliteiten en – breder – de internationale concurrentiepositie van 

de Rotterdamse haven. ProRail heeft in het beheerplan voor 2019 aangekondigd 

dat specifiek voor het havengebied Rotterdam tot en met 2021 de eerste 

knelpunten worden opgepakt. 

 

Goederenvervoer over de HSL 

Tijdens het Algemeen Overleg spoor van 11 oktober is gevraagd of het ministerie 

kan onderzoeken of spoorgoederenvervoer via de HSL-Zuid een (financiële) impuls 

zou kunnen betekenen voor het rendement van dit HSL-tracé. Zoals aangegeven 

in de schriftelijke antwoorden op dezelfde vragen, gesteld tijdens de eerste 

termijn van de begrotingsbehandeling van 7 november 2018 (Kamerstuk 

2018Z20501), is er volgens de huidige inzichten geen vraag vanuit de 

goederensector te verwachten om deze route te gebruiken, omdat verreweg de 

meeste goederentreinen richting Duitsland gaan.4 Maar ook in het geval er wel 

een marktvraag zou zijn, heeft goederenvervoer een negatief effect op de 

dienstregeling van personenvervoer op de HSL vanwege de lagere snelheid van 

goederentreinen. Bovendien kan goederenvervoer over de HSL vanwege een 

hogere belasting van de infrastructuur tot hogere kosten voor beheer, onderhoud 

en vervanging voor dit tracé leiden. Daarom verwacht ik dat 

                                                 
3  Bron: KNV/TNO model, juni 2013. 
4  Zie ook de hiervoor genoemde jaarrapportage van ProRail over de ontwikkeling van het 

spoorgoederenverkeer in Nederland. 
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spoorgoederenvervoer over de HSL eerder een verslechtering dan een verbetering 

van het rendement van het HSL-spoor zal opleveren. 

 

Internationale samenwerking 

Tijdens de Rail Freight Day van 6 december 2018 in Wenen heeft het Oostenrijkse 

voorzitterschap een politieke verklaring (zie bijlage) uitgegeven over de voortgang 

in de implementatie van de Rotterdam verklaring.5 Daarbij bouwt het 

voorzitterschap voort op de ministersverklaring ‘Starting a new era: clean, safe 

and affordable mobility for Europe’ van de informele Transportraad van 30 oktober 

2018 te Graz. De politieke verklaring stelt dat voortgang geboekt is, maar dat er 

nog een volle agenda over blijft om de positie van spoorgoederenvervoer verder te 

versterken. Dit ontleent het voorzitterschap aan de rapportage over de voortgang 

in de 10 prioriteiten die de sector, mede in overleg met de Europese Commissie, 

op basis van de Rotterdam verklaring aan de eigen verklaring had ontleend.6 

Concreet gaat het om het tot stand brengen van een Europees netwerk ter 

realisatie van de doelen van de Rotterdam verklaring, de voortgang in de 

digitaliseringsopgave bij het uitwisselen van informatie over vertragingen, het 

vaststellen van gezamenlijke prestatie-indicatoren en een betere internationale 

afstemming van werkzaamheden aan het spoor (mede op basis van gedelegeerd 

besluit EU 2017/2075). Ook wordt gewerkt aan het identificeren van 

omleidingsroutes naar aanleiding van de Ministersverklaring van Leipzig 

(Kamerstuk 21501-33, nr. 704). 

 

Begin 2019 verwacht ik Europese besluitvorming over het invoeren van stillere 

routes voor spoorgoederenvervoer (Kamerstuk 29984, nr. 764). Deze 

besluitvorming had ik eerder in oktober voorzien, maar er bleek nog nader overleg 

met enkele lidstaten nodig. Dit overleg is vrijwel afgerond. 

 

Spoorgoederencorridors 

De Uitvoerende Comités7 van de corridors Rhine Alpine en North Sea 

Mediterranean hebben recent aanpassingen van hun implementatieplannen 

vastgesteld.8 Daarbij betrekken de comités nauwgezet de uitvoering van de 

nationale ERTMS-implementatieplannen en stemmen af op welke delen van het 

netwerk versnelling van de uitrol van belang is. Zo is ook de actuele stand van 

zaken uit de voortgangsrapportage van het programma ERTMS meegenomen 

(Kamerstuk 33652, nr. 63). 

 

Met betrekking tot de spoorgoederencorridor North Sea Baltic is een traject 

gaande om Estland en Letland, die momenteel als waarnemer participeren, 

volwaardig te laten deelnemen in het Uitvoerend Comité van deze corridor. 

Daartoe is in december een ‘joint agreement’ ondertekend. Conform de 

instellingsverordening (913/2010/EC) zullen deze landen vanaf 2020 volwaardig 

                                                 
5  Ministeriële Verklaring ‘Rail Freight Corridors to boost international rail freight’, TEN-T 

dagen, Rotterdam 21 juni 2016. 
6  Sector Statement on boosting rail freight, Comprehensive Progress Report, Brussel 8 

oktober 2018 en Sector Statement ‘Boosting International Rail Freight’, Brussel 20 mei 

2016. Zie: www.cer.be. 
7  De Uitvoerende Comités zijn ingesteld op grond van Verordening 913/2010/EU en 

bestaan uit ministeriële vertegenwoordigers van de in de desbetreffende corridor 
participerende lidstaten. De Europese Commissie zal in 2019 de verordening evalueren 

en mogelijk voorstellen tot aanpassing doen. 
8  De implementatieplannen zijn gepubliceerd op de internet sites van de corridors: 

https://www.corridor-rhine-alpine.eu) respectievelijk https://www.rfc-northsea-med.eu. 

https://www.corridor-rhine-alpine.eu/
https://www.rfc-northsea-med.eu/
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lid zijn van deze corridor. Verder onderzoekt het Uitvoerend Comité de eventuele 

toevoeging aan de corridor van het havengebied Gent-Terneuzen. 

 

‘Issue log’ 

De Europese Commissie heeft het initiatief genomen om een zogenoemd ‘issue 

log’ op te zetten. Dit is een lijst van met prioriteit weg te nemen barrières voor het 

internationale spoorgoederenvervoer. Eén van de geïdentificeerde issues betreft 

het moderniseren van de remtabellen zoals die nu nog zijn vastgelegd in nationale 

regelgeving. Intentie is om te komen tot uniforme beremmingseisen die aan 

treinen gesteld worden voor een gehele corridor. De in Nederlandse regelgeving 

opgenomen remtabellen wijken af van de remtabellen in bijvoorbeeld de Duitse 

regelgeving. Een ander issue betreft de behoefte aan meer flexibiliteit bij het 

vereiste taalniveau voor machinisten op grensbaanvakken. 

 

‘Business to government’-samenwerking met Duitsland 

Met mijn Duitse ambtgenoot, de heer Ferlemann, heb ik in navolging van mijn 

eerdere contact met hem (zie mijn brief van 22 juni 2018) afgesproken om in het 

voorjaar van 2019 een ‘business to government’-bijeenkomst te organiseren over 

het spoorgoederenvervoer met een beperkt aantal vertegenwoordigers uit het 

bedrijfsleven. Beide landen hebben maatregelen ten behoeve van het bevorderen 

van spoorgoederenvervoer opgesteld en werken in de Uitvoerende Comités samen 

aan de ontwikkeling van spoorgoederencorridors. In deze bijeenkomst zal worden 

besproken op welke onderwerpen samenwerking verder versterkt kan worden.  

 

Gesprekken met onze buurlanden 

Recent hebben delegaties van het kabinet gesproken met partijen in de 

buurlanden.9 Op 19 november 2018 hebben de minister en ik met minister Wüst 

tijdens de eerste Nederlands-Noordrijn-Westfaalse regeringsontmoeting een 

verklaring ondertekend om de hechte samenwerking verder te intensiveren en de 

multimodale transportverbindingen, in het bijzonder tussen de zeehavens en de 

economische centra in het achterland, te versterken. Daarbij richten wij ons op 

duurzaam en slim transport en de reductie van emissies. Op 5 november 2018 

hebben de minister en ik tijdens de vierde Vlaams-Nederlandse Top met minister 

Weyts afspraken gemaakt op het gebied van mobiliteit en infrastructuur gericht op 

duurzaam vervoer en modal shift onder meer op de achterlandverbindingen van 

onze zeehavens. Op 10 december 2018 heb ik over dezelfde thematiek (inclusief 

voortgang Derde spoor) gesproken met Staatssecretaris Ferlemann van het 

Bondsministerie voor Verkeer en Digitale Infrastructuur. 

 

Zowel met Noordrijn-Westfalen als met Vlaanderen heb ik afgesproken dat 

Nederland zal participeren in een tri-nationale werkgroep onder leiding van 

Duitsland; een eerste verkennend gesprek met alle partijen heeft op 14 december 

2018 plaatsgevonden. Mijn inzet voor deze werkgroep is om samen met de 

partners te zoeken naar een ‘win-win-win’-situatie voor de drie landen door de 

grensoverschrijdende mobiliteit breder te bezien en niet alleen te kijken naar de 

“Rhein–Ruhr-Rail-Connection”(3RX). De in te stellen werkgroep is in vervolg op de 

begin 2018 op initiatief van Vlaanderen gepubliceerde ‘Feasibility study alternative 

Rhein–Ruhr-Rail-Connection’ (3RX), waaruit blijkt dat een dergelijke verbinding 

voor Nederland sec weinig toegevoegde waarde heeft. Ik heb dan ook aangegeven 

dat in de eerste plaats de kosten-batenverhouding moet verbeteren. Essentieel is 

                                                 
9  Zie de gezamenlijk uitgebrachte verklaringen welke door de Staatssecretaris van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan uw Kamer zijn aangeboden (Kamerstuk 
32851, nr. 53). 
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dat ook Nederland baat heeft van de door onze buurlanden beoogde 

investeringen, hoe omgevingseffecten gemitigeerd kunnen worden en op welke 

wijze investeringen gefinancierd kunnen worden. Daarnaast is het van belang dat 

we ook kijken naar andere grensoverschrijdende verbindingen en hoe hierin tot  

een gezamenlijke meerwaarde te komen. Ik vertrouw erop dat de werkgroep 

hiermee in 2019 voortvarend aan de slag gaat.  

 

Polen 

Een markt die kan bijdragen aan de groei ambitie van het Maatregelenpakket 

Spoorgoederenvervoer is het vervoer van en naar Polen. In de afgelopen jaren 

stijgen de over het spoor vervoerde volumes. De minister heeft in oktober tijdens 

haar handelsmissie naar Polen met onder andere een delegatie 

spoorgoederenbedrijven aandacht besteed aan spoorgoederenvervoer. Er is een 

bezoek gebracht aan de vernieuwde terminal van een Nederlandse ondernemer in 

Wroclaw en is gesproken met Nederlandse en Poolse ondernemers. Tevens heeft 

de minister met haar Poolse collega gesproken over het verder bestendigen van 

de bilaterale relatie. 

 

Volksrepubliek China 

Bij deze brief is de studie gevoegd die ik heb laten uitvoeren naar 

spoorgoederenvervoer China-Nederland. Uit deze studie blijkt dat dit vervoer 

steeds belangrijker wordt, maar dat de volumes in verhouding tot maritiem 

vervoer nog bescheiden zijn. De groei is echter substantieel en de verwachting is 

dat dit in de toekomst zal doorzetten. De studie beveelt aan deze groei te 

ondersteunen. Daarmee kan ook deze deelmarkt van belang worden in het 

realiseren van de groei ambitie van het Maatregelenpakket 

Spoorgoederenvervoer. 

 

In 2019 zal vanuit het ministerie een (ambtelijke) missie naar China 

georganiseerd worden met Nederlandse belanghebbenden in het 

spoorgoederenvervoer. Belangrijkste doel van deze missie is om Nederlandse 

bedrijven te positioneren bij Chinese publieke en private partners. Het 

Nederlandse bedrijfsleven heeft dit ook expliciet als wens geuit. 

 

Tot slot 

In deze brief heb ik geschetst hoe op verschillende terreinen wordt gewerkt aan 

de versterking van de positie van het spoorgoederenvervoer om zo bij te dragen 

aan de kabinetsambities om meer goederenvervoer per spoor af te wikkelen en de 

uitstoot van schadelijke emissies te beperken. De komende tijd zal ik met de 

partijen aan de Spoorgoederentafel de voortgang in de acties bewaken en u 

hierover halfjaarlijks rapporteren. 

 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 



 

1 
Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT 2018 

Afsprakenlijst Bestuurlijk Overleggen MIRT, 21 en 22 november 2018 

Generieke, nationale afspraken 

1. Mobiliteitsfonds 
Rijk en regio spreken af: 
 Dat zij het eens zijn over de ambitie om met de ontwikkeling naar het Mobiliteitsfonds 

ook de financiële systematiek aan te sluiten op de transitie naar een integrale 
en gezamenlijke aanpak, waarin opgavegericht en gebiedsgericht werken, ontschotting, 
anders samenwerken tussen overheden en met marktpartijen centraal staan. In de 
uitwerking van geschetste ontwikkeling, mede op basis van toegestuurde 
discussienotities, willen Rijk en regio zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken (ieder 
vanuit de eigen verantwoordelijkheid). 

 Dat de regio, zoals afgesproken in de informele bestuurlijke overleggen over de 

mobiliteitsopgaven en het Mobiliteitsfonds, met voorbeelden komt op basis van 

(gezamenlijke) lopende programma’s en trajecten, waarbij zij aangeven waar het in de 
huidige situatie knelt met bestaande afweegkaders en criteria. 

 Dat de regio deze voorbeelden, in aanvulling op wat er in het BO is besproken, voor 1 
januari met het ministerie van IenW deelt. In een gezamenlijk proces met de regio zal 
op basis van deze input verder worden gewerkt aan de contouren voor het 
Mobiliteitsfonds. Deze contouren worden verwerkt in de Kamerbrief (1e kwartaal 2019).  

 Dat het voornemen is om de contouren uit de Kamerbrief in ‘proeftuinen’ te toetsen en 
aan te scherpen. Deze proeftuinen zullen (binnen) bestaande gebiedsgerichte MIRT-
programma’s en lopende projecten zijn. Formele besluiten zullen plaatsvinden op basis 
van de dan geldende kaders. 

 Voor de proeftuinen gezamenlijk met de MIRT-regio’s de onderzoeksvragen en aanpak 
uit te werken. Uitgangspunt is het testen van de nieuwe werkwijze ‘in de geest van het 

Mobiliteitsfonds’, op basis van de contouren uit de Kamerbrief, en hiervan leren voor de 
definitieve spelregels en kaders. 

 
Voor de regio Noordwest is specifiek afgesproken: 
 De mobiliteitsopgave en kosten, die gepaard gaan met de woningbouwopgave, in kaart 

te brengen ter agendering van de daarvoor benodigde financiële middelen. Het Rijk 
komt met een procesvoorstel om hier samen met de regio invulling aan te geven. 

Voor de regio Zuidwest is specifiek afgesproken: 
 Dat de doorontwikkeling naar het Mobiliteitsfonds de mogelijkheid biedt om meer 

gebiedsspecifieke aspecten en economische kansen in een afweging een plek te geven. 
Zeeland zal een voorbeeld uitwerken met betrekking tot de ligging aan de grens en de 
deltastructuur.  

 
 

2. Vrachtwagenheffing 
 Rijk en regio spreken af om in goed overleg te bepalen op welke wegen, buiten de 

autosnelwegen, mogelijke uitwijk aan de orde zou kunnen zijn als gevolg van de 
vrachtwagenheffing op de autosnelwegen. Op basis van de te verwachten 
verkeerstoename en effecten maakt de minister een keuze voor het wegennet, waarop 

de heffing gaat gelden. 
 
Voor de regio Noordwest is specifiek afgesproken: 
 Rijk en regio spreken af om in goed overleg te bepalen op welke wegen, buiten de 

autosnelwegen, mogelijke uitwijk aan de orde zou kunnen zijn als gevolg van de 
vrachtwagenheffing op de autosnelwegen. Rijk en regio kijken voor deze wegen ook 
naar mogelijke alternatieve maatregelen. Op basis van de te verwachten 

verkeerstoename en effecten maakt de minister een keuze voor het wegennet, waarop 
de heffing gaat gelden. 
 

3. Smart mobility 

 Rijk en regio geven - met inbreng en capaciteit - prioriteit aan de gezamenlijke 

uitwerking van de Krachtenbundeling met als streven om juni 2019 concrete plannen op 
te leveren voor de gezamenlijke prioriteiten. Er komt in juni (rondom ITS Europe) een 
gezamenlijke bestuurlijk overleg smart mobility ter besluitvorming hierover. 
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BO MIRT Oost-Nederland 

1. A1/A30 Barneveld 
 Rijk en regio starten, naar aanleiding van het regionale MIRT-onderzoek, in het voorjaar 

van 2019 gezamenlijk een MIRT-verkenning voor de aansluiting A1/A30.  
 Naast de reeds gereserveerde € 10 miljoen, heeft het Rijk nog € 22,4 miljoen extra 

beschikbaar gesteld voor dit project. Vanuit de regio is 8,5 miljoen euro gereserveerd, 
behoudens goedkeuring door Provinciale Staten Gelderland. 
 

2. A28 Amersfoort-Hoogeveen  
 Rijk en regio starten samen een MIRT-onderzoek in de vorm van een 

mobiliteitsonderzoek. 

 Dit onderzoek zal bestaan uit 2 fasen; de eerste fase zal gericht zijn op het identificeren 
van knelpunten en zal in maart 2019 worden afgerond.  

 Op basis van de resultaten van deze eerste fase, zullen in het voorjaar 2019 Rijk en 

regio samen een besluit nemen over een eventueel vervolg. 
 

3. N50 Hattemerbroek-Ramspol (verkeersveiligheid) 

 De regio heeft voorgesteld om op het wegvak Kampen-Ramspol attentie verhogende 
maatregelen te treffen en dit kosten-effectief te combineren met de opwaardering van 
het aanpalende wegvak Kampen-Zuid-Kampen. Omdat op dit wegvak geen prioritair 
veiligheidsknelpunt, ligt ziet het Rijk geen aanleiding om extra 
verkeersveiligheidsmaatregelen op de N50 te treffen. 
 

4. Marsroute N35 
 Op initiatief van de provincie Overijssel is de Marsroute N35 geactualiseerd. Rijk en 

regio spreken af deze met elkaar te bespreken.  
 

5. Internationale spoorverbindingen Berlijnlijn en ICE Amsterdam-Arnhem-Frankfurt 

 Op de Berlijnlijn zullen Rijk en regio de krachten bundelen voor een gemeenschappelijk 
handelingsperspectief.  

 Rijk en regio zullen de krachten bundelen, spreken een gedeelde ambitie uit voor een 
hogere frequentie ICE Amsterdam – Arnhem – Frankfurt en gaan verder in gesprek over 
haalbaarheid en handelingsperspectief.  

6. Voorbereiding besluitvorming verbetering dienstregeling Zwolle-Enschede 
 Het Rijk is bereid in het kader van de motie Sienot (kenmerk 34 775 A, nr. 

47)  financiering te reserveren voor de oplossing van het knelpunt van de perrons bij 
Heino en Raalte onder voorwaarde van 50% co-financiering door de regio. 

 Rijk en regio vragen ProRail de oplossingsrichtingen voor de bredere problematiek op de 
treinverbinding Zwolle-Enschede in samenhang te bekijken. Op basis van deze 
uitkomsten zal overleg plaatsvinden over verdere besluitvorming. 

 7. Aanvullende cofinanciering van de perronfasering Arnhem 
 Rijk en regio zijn bereid om elk 50% van het resterende tekort van € 3.500.000 

exclusief BTW voor de perronfasering Arnhem voor hun rekening te nemen. 

 Rijk en regio spreken af om op korte termijn afspraken te maken over de financiële 
beheersrisico’s en omgang met vervangingskosten in de opdrachten aan ProRail voor de 
perronverlengingen van de Valleilijn en de perronfasering Arnhem. IenW en ProRail 
maken vooruitlopend hierop een specifieke afspraak, zodanig dat deze projecten geen 
vertraging op hoeven te lopen. 
 

8. Naar een programma Integraal Riviermanagement (IRM) 
 Rijk en regio hebben met elkaar de ambities rond een nieuw programma Integraal 

Riviermanagement (IRM) gedeeld en spreken af begin 2019 met elkaar in gesprek te 
gaan over de aanpak en aansturing van IRM. 
 

9. Quickscan Bovenloop IJssel 

 De quickscan Boven-IJssel is afgerond. Rijk en regio besluiten dat ze de resultaten van 
de quickscan meenemen in het programma Integraal Riviermanagement (IRM). Binnen 
IRM kunnen de opgaven op de Boven-IJssel en de kansen voor synergie meegenomen 
worden in het keuzeproces richting de structuurvisie IRM. 

 Voor de lopende planstudies KRW Cortenoever en Bovenloop IJssel zal binnen IenW 
worden bezien hoe de maatregelen die daadwerkelijk interfereren in samenhang eerder 
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kunnen worden opgepakt. 

10. MIRT-onderzoek IJsselkop 
 Rijk en regio besluiten de resultaten van het MIRT-onderzoek IJsselkop te betrekken bij 

het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) en de daarvoor op te stellen 
Rijksstructuurvisie.  

 Betrokken overheden nemen zich voor om een aantal belangrijke risico’s en 
financierbaarheid van maatregelen nader in beeld te gaan brengen. 

11. A1/A35 
 Rijk en regio stemmen in om hier onder leiding van de provincie Overijssel en met 

participatie van het Rijk een MIRT-onderzoek te starten.  

12. MIRT-programma A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught  
 Rijk en regio stellen vast dat het pakket quick wins voor de korte termijn en de 

onderzoeken naar middellange termijn oplossingsrichtingen volgens planning verlopen. 
De startbeslissing voor de MIRT-verkenning (oplossingsrichting voor de lange termijn) is 
in juni ondertekend. 

 

13. A50 corridor Nijmegen - Eindhoven 
 Rijk en regio nemen het besluit tot het starten van een MIRT-onderzoek A50 corridor 

Nijmegen-Eindhoven.  
 

14.  Ongelijkvloerse kruising Wolfheze  

 Rijk en regio constateren dat deze overweg bij Wolfheze binnen de systematiek van het 
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) nu hoog genoeg scoort om gezamenlijk 
een intake te starten 

 

15. Doortrekken Valleilijn 

 Rijk en regio komen op basis het gedane onderzoek overeen dat er geen aanleiding is 

om het eerder genomen besluit van het Rijk ten aanzien van doortrekken van de 
Valleilijn naar Arnhem te herzien. 

 Over de aanwezige ruimte op het baanvak naar Utrecht wordt in relatie tot de 
Vervoerconcessie voor het Hoofdrailnetwerk en in het capaciteitsverdelingsproces een 
nader besluit genomen. 

 

16. IJssellijn  
 Rijk en regio vragen aan ProRail in samenwerking met de vervoerders om de NMCA 

knelpunten op de IJssellijn (Arnhem – Zutphen) te analyseren,  
 en daarbij mogelijke (infrastructurele) maatregelen in kaart te brengen  

 om de potentiële vervoerknelpunten op te lossen  
 en de dienstregeling op de IJssellijn te verbeteren. 

 

17.  Samenwerkingsafspraken slimme en duurzame mobiliteit  
 Om samen nog slagvaardiger te werken aan een betere bereikbaarheid en het 

verduurzamen van de mobiliteit spreken Rijk en regio af te komen tot een verdere 
bundeling van een aantal effectieve en efficiënte maatregelen en initiatieven, zoals 

fietsstimulering, smart mobility, duurzame mobiliteit parkeren, werkgeversaanpak en 
logistiek; zonder hierbij in elkaars verantwoordelijkheden te treden.  

 Als eerste stap op weg naar een structurele en gebundelde aanpak spreken Rijk en regio 
voor 2019 het volgende af: 
 File-aanpak: Om de files op korte termijn aan te pakken investeert het Rijk in de 

regio door op strategische locaties meer bergers en weginspecteurs in te zetten.  
 Fietsparkeren: Om meer mensen gebruik te laten maken van de fiets en de fiets-

treinreis aantrekkelijker te maken willen Rijk en regio gezamenlijk investeren in 
fietsenstallingen bij stations. Rijk en regio investeren samen, op basis van een 
kostenverdeling van 40 respectievelijk 60 procent: 

o Overijssel: in de realisatie van extra maaiveldstallingcapaciteit bij het station 
van Hengelo. 

o Gelderland: in de voorbereiding van een (inpandige) oplossingsvariant van 
stallingtekorten bij station Nijmegen (westzijde), waarbij de regio al 

middelen heeft gereserveerd voor realisatie. 
 Fietsroutes:  
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o De provincie Overijssel ontvangt een bijdrage van € 629.200,- van het Rijk 
voor de verbetering van de snelfietsroute Zwolle-Hattem en een bijdrage 
van € 1.227.941,- voor een drietal ontbrekende schakels in de F35 in 
Enschede en Oldenzaal. De provincie zet als tegenprestatie in op 
fietsstimulering in samenwerking met werkgevers en werkgevers en past 
waar mogelijk de principes van circulair bouwen toe in de aanleg.  

o Het Rijk reserveert € 1,857 miljoen voor de provincie Gelderland voor de 

realisering van snelfietsroute Ede-Wageningen. Als de regionale 
cofinanciering voor deze routes rond is kunnen komend voorjaar concrete 
afspraken gemaakt worden voor een rijksbijdrage aan deze routes. 

 Logistiek:  
o Rijk en regio continueren de inzet op logistiek en stedelijke distributie 

(Greendeal Zero Emissie Stadslogistiek). Dit zal onderdeel zijn van de 

werkagenda.  
o Rijk en regio continueren de inzet op schone mobiliteit. Dit zal onderdeel zijn 

van de werkagenda. 
 Veiligheid N-wegen:  

o Regio en Rijk spreken af de verkeersveiligheid van provinciale N-wegen te 
verbeteren. Het Rijk stelt hiervoor maximaal € 4.350.909 ter beschikking 
aan Gelderland en maximaal € 2.710.455 aan Overijssel. Provincies kunnen 

hiervoor plannen indienen die worden beoordeeld op basis van het 
afsprakenkader.  

 Mobility as a Service: Regio en Rijk bekrachtigen de voortgang van de pilot welke 
een gezamenlijk leertraject is en wordt gezamenlijk gefinancierd. 

 Smart mobility:  
o Rijk en regio komen uiterlijk in juni 2019 tot concretisering van versnelde 

digitalisering en organisatieontwikkeling in het wegbeheer, als onderdeel van 

‘digitaal de weg op orde’. De inzet hierbij is dat in 2023 90% actualiteit, 
betrouwbaarheid en correctheid van publieke data moet zijn bereikt. Voor 

ondersteuning in de planvorming heeft het Rijk € 1 miljoen beschikbaar voor 
alle regio’s gezamenlijk. De uitwerking hiervan landt in de verdere 
uitwerking van de Krachtenbundeling smart mobility.  

o Regio en Rijk spreken tevens af een versnelling te geven aan de vervanging 

van conventionele Verkeersregelinstallaties door nieuwe intelligente 
Verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die kunnen communiceren met voertuigen, 
fietsers, OV etc. Uiterlijk in juni 2019 nemen Rijk en regio besluiten over 
aantallen, locaties, impact, uitroltempo als ook financieringsverdeling. 

o Landsdeel Oost continueert daarbij de samenwerking in GO VOORT en 
gebruikt deze samenwerking mede om invulling te geven aan de 
gezamenlijke opgaven op het gebied van smart mobility. 

o Voorwaarde voor alle inspanningen en besluiten is dat uiterlijk kwartaal 1 
van 2019, voor zover binnen controle van wegbeheerders mogelijk, alle 
eerder gemaakte afspraken in Beter Benutten Vervolg ITS en Talking Traffic 

zijn nagekomen en (op straat) opgeleverd.  
 Werkgeversaanpak:  

o in Beter Benutten zijn waardevolle werkgeversnetwerken opgebouwd. 
Netwerken die van belang zijn voor de opgaven waar Rijk en regio voor aan 

de lat staan. Om de actiegerichtheid van een regionale werkgeversaanpak te 
benutten, stelt het Rijk € 500.000 uit de Klimaatenveloppe 2018 ter 
beschikking voor de Cleantech regio, op voorwaarde van minstens eenzelfde 
bedrag als cofinanciering. Voor de regio’s Zwolle, Twente en 
Arnhem/Nijmegen zullen afspraken worden gemaakt in de werkagenda.  

Alle bij deze besluiten genoemde bedragen zijn inclusief BTW.  
 

18.  Woningbouwafspraken: 
 Landsdeel Oost heeft een eerste onderzoek gedaan naar netto instroom van inwoners uit 

de Randstad naar de grote steden in landsdeel Oost. Landsdeel Oost en BZK spreken af 

om het onderzoek hiernaar verder te verdiepen en de resultaten te bespreken in het 
strategisch BO in het voorjaar van 2019.  
 

 

BO MIRT Goederenvervoercorridors 
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1. Sturingsafspraken voor optimaliseren van bovengemiddelde knooppunten 
Corridorpartijen spreken af: 
 Dat de vastgelegde sturingsprincipes en contouren van de sturingsafspraken toe te 

passen voorde bovengemiddelde knooppunten in de goederencorridors en verder in 
samenhang uit te werken.  

 Dit uit te werken kader zal dienen om keuzes te maken over gerichte investeringen en 
maatregelen die in de bovengemiddelde knooppunten naar voren zijn gebracht. 

De gezamenlijke keuzes zullen in onderlinge samenhang en afstemming voorgelegd 
worden ter besluitvorming. 
 

2. Knooppunt Nijmegen, Railterminal Gelderland 
Corridorpartijen spreken af:  

 Te investeren om trimodaliteit voor de overslag van goederen in knooppunt Nijmegen te 
realiseren. De meerwaarde is in het MIRT-onderzoek goederenvervoercorridors Oost en 
Zuidoost onderbouwd en door rijk en regio erkend. 

 In aanvulling op eerdere afspraken over het stimuleren van het goederenvervoer over het 
spoor, heeft de Staatssecretaris van IenW met de gedeputeerde van de provincie 
Gelderland afgesproken om ieder 50 procent van de totale investeringskosten van de 
spooraansluiting van de toekomstige Railterminal Gelderland aan de Betuweroute, voor 

hun rekening te nemen. De totale kosten van de spooraansluiting bedragen € 24 miljoen 
inclusief BTW. Deze afspraak geeft invulling aan een van de onderdelen uit het 
maatregelenpakket spoorgoederenvervoer (meer mogelijkheden voor intermodaal 
vervoer) waarover de Tweede Kamer op 19 juni 2018 is geïnformeerd.  

 Provincie Gelderland is daarnaast bereid de kosten voor de ontsluiting van het terrein en 
de inpassing van de Railterminal Gelderland voor haar rekening te nemen.  
 

3. Knooppunt Nijmegen, Afslag 38 bij Elst 
Corridorpartijen spreken af  
 Rijk en Regio dragen samen de kosten van de aanpassing van het viaduct Elst onder 

voorwaarde dat de plannen voor de doorontwikkeling van het logistiek knooppunt 
Nijmegen de noodzaak onderbouwen en treffen samen de noodzakelijk voorbereidingen 

voor de “meekoppelkans” om de aanpassing van het viaduct Elst mee te nemen in de 
aanbesteding ViA15. 
 

4. Knooppunt Moerdijk 
 Voor het optimaliseren van het bovengemiddelde multimodale knooppunt Moerdijk heeft 

de staatssecretaris max. € 7 miljoen inclusief BTW ter beschikking gesteld. Hiermee 

wordt de overbelastverklaring op het spoor opgeheven, wordt geanticipeerd op het 
faciliteren van treinen van 740 meter en wordt invulling gegeven aan een van de 
onderdelen uit het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer (meer mogelijkheden voor 
intermodaal vervoer). 

 Daarnaast is voor de spoorterminal nog een verdere aanpassing nodig (€ 3,2 miljoen). De 
regio (Havenbedrijf Moerdijk en Provincie) neemt hierin zelf haar verantwoordelijkheid. 

Daartoe is door Havenbedrijf Moerdijk een CEF-aanvraag ingediend waarover Rijk en 
Provincie afspreken deze actief te steunen. 
 

5. Doorstroming A15, korte termijn maatregelen 
 Het Rijk en de provincies Zuid-Holland en Gelderland zijn een korte termijn pakket 

maatregelen overeengekomen met een looptijd tot 2022. In totaal heeft het Rijk hiervoor 

maximaal € 10 miljoen beschikbaar onder voorwaarde van gelijke financiering door de 
regio. 

 Het Rijk en de provincie Zuid-Holland (samen met Drechtsteden en bedrijven) stellen 
ieder € 4,125 miljoen beschikbaar voor de inzet bergers op strategische plekken, kleine 
infrastructurele maatregelen, gecoördineerd verkeersmanagement en spitsmijdingen.  

 Het Rijk en de provincie Gelderland (samen met Rivierenland) stellen ieder € 0,5 miljoen 
beschikbaar voor: verkeersveiligheidsmaatregelen Deil – Ochten en verbetering van de 

last mile verbinding bij bedrijventerreinen in Elst en Oosterhout/Nijmegen.  

 De uitwerking van de maatregelen zal aansluiten bij de verschillende initiatieven die 
reeds lopen, waaronder: de korte termijn file-aanpak, hinder beperkende maatregelen bij 
MIRT projecten en Slim en Duurzaam. Bij de maatregelen ten aanzien van spitsmijding 
(o.a. werkgeversaanpak, aanbieden mobiliteitsdiensten) en verkeersveiligheid zal uit 
onderzoek moeten blijken welke maatregelen een voldoende kosteneffectieve bijdrage 

leveren.  
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6. Realiseren voldoende (truck) parkeerplaatsen 
Corridorpartijen spreken af:  
 Zich in te spannen dat er binnen vijf jaar een samenhangend netwerk van 

truckparkeerplaatsen gerealiseerd is en daarmee het tekort aan truckparkeerplaatsen is 

opgeheven. Een adequate oplossing van het vraagstuk vraagt om een combinatie van 
maatregelen. Daarom worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 De mogelijke locaties uit de “programmalijst” worden uitgewerkt en zo nodig 

geprioriteerd voor snelle realisatie; 
 De vier locaties uit de “programmalijst” die voor de CEF-aanvraag zijn ingediend, 

worden in uitvoering genomen. Het gaat om circa 700 tot 900 extra parkeerplekken;  
 Voorbereiden van een ondersteunend financieringsarrangement voor (delen van) de 

corridor, in aanvulling op beschikbare CEF-middelen, waarbij de corridorpartijen de 
financiële inbreng leveren. Mogelijke opties zijn de opzet van een revolverend fonds 
in de vorm van een lening of een andere financiële stimulans. 

 Binnen 1 jaar te komen tot een gezamenlijke prioritering van gebieden om 
truckparkeerplaatsen te realiseren vanuit de samenhangende netwerkgedachte;  

 Binnen 1 jaar duidelijk te krijgen wat nodig is om het gebruik van bewaakte 
parkeerplaatsen op basis van regelgeving, handhaving en communicatie te 

stimuleren, inclusief taken en rollen; 
 Binnen 1 jaar duidelijk te krijgen hoe in samenwerking met marktpartijen dynamische 

informatie over de bezetting van truckparkeerplaatsen beschikbaar gesteld kan 
worden; 

 Binnen 1 jaar vertalen van de resultaten van het Europese onderzoek “Study on Safe 
and Secure Parking Places for Trucks” naar een gewenst minimum veiligheids- en 
serviceniveau van de truckparkeerplaatsen op de goederenvervoercorridors. Daarbij 

is monitoring van belang; 
 Doorlopend vanuit de samenhangende netwerkgedachte de realisatie van 

truckparkeerplaatsen te faciliteren en stimuleren in de regio;  

 Doorlopend in het netwerk van truckparkeerplaatsen grensoverschrijdende 
afstemming en oplossingen te zoeken.    

 Om bovenstaande activiteiten uit te kunnen voeren dragen de provincies Gelderland, 

Noord-Brabant, Limburg en Zuid Holland ieder € 25.000 bij en het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat € 100.000. Deze afspraak is voor 1 jaar met intentie op 
verlenging na 2019. Daarnaast zorgen alle partijen voor voldoende ambtelijke capaciteit.   

 Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Zuid-Holland, Noord-
Brabant en Limburg dragen de kosten voor het leadpartnership van de ingediende CEF –
aanvraag, zoals dat door de provincie Zuid-Holland op zich is genomen. Daarnaast 
dragen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Zuid-Holland, 

Noord-Brabant en Gelderland de kosten voor digitalisering in relatie tot de ingediende 
CEF-aanvraag. Over beide aspecten in relatie tot CEF worden nog nadere afspraken 
gemaakt. 

 

7.  Clean Energy Hubs 

Corridorpartijen spreken af: 
 Samen een strategie te ontwikkelen voor de transitie naar duurzame brandstoffen en 

andere energiedragers voor transport over weg en water binnen de 
goederenvervoercorridors en deze gezamenlijk uit te dragen. 

 Een afgestemd netwerk van clean energy hubs, vulpunten voor duurzame brandstoffen 
en andere energiedragers voor het wegtransport en de binnenvaart te realiseren.  

 Voor eind 2019 kansrijke locaties voor clean energy hubs in beeld te brengen in een 

totaaloverzicht op basis van inzicht in de vervoersbewegingen in de corridor van en naar 
(bovengemiddelde) knooppunten. 

 Vooruitlopend op het totaaloverzicht vulpunten te realiseren op geschikte locaties waar 
zich nu kansen voordoen en die passen binnen de contouren van een transitiestrategie. 

 Stimuleringsmaatregelen te treffen voor het gebruik van duurzame brandstoffen en 
andere energiedragers in het wegtransport en de binnenvaart. 

 Gezamenlijk € 250.000 in 2019 bij te dragen, met de intentie om dit vanuit een 

meerjarenperspectief voort te zetten. Eind 2019 worden vervolgafspraken gemaakt aan 
de hand van de ontwikkelde transitiestrategie. 

 De strategie inzake transitie naar duurzame energiedragers op landelijke schaal te 
kunnen koppelen. Partijen buiten de goederenvervoercorridors kunnen zich bij dit project 
aansluiten tegen dezelfde (financiële) voorwaarden. 
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 Op basis van de ontwikkelde strategie zal eind 2019 worden afgewogen of ambitie, 
gewenste resultaten en inzet bij de in kaart gebrachte locaties met elkaar in balans zijn. 

 

8.  Robuustheid vaarwegen 
Corridorpartijen spreken af: 

 Het vaarwegnetwerk beter bestand gemaakt dient te worden om regelmatig terugkerende 
kleine calamiteiten en toekomstige extreme weersomstandigheden beter op te kunnen 
vangen. 

 De definitie van robuustheid is: een toekomstbestendig, klimaatbestendig, netwerk van 
nautisch veilige vaarwegen met een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid incl. de 
ambitie om voor de grote rivieren en de Waal in het bijzonder, zo goed mogelijke 
vaarwegalternatieven te bewerkstelligen. 

 Er gezamenlijk een plan van aanpak wordt opgesteld, waarbij de knelpunten o.b.v. 
vastgestelde definitie, worden benoemd en concrete maatregelen worden uitgewerkt. 
Overige onderdelen van het plan van aanpak zullen zijn: de prioritering (o.a. in maatregel 

als in tijd), bepalen rollen spelers, benoemen meekoppelkansen en quick wins. Opstellen 
uitbestedingsplan (planning en kosten) zijn onderdeel van het PvA. 

 Het plan van aanpak zal geagendeerd worden in de programmaraad van medio 2019. 

9.  Congestievermindering Rotterdamse haven 
De corridorpartijen spreken af: 

 De bundeling en samenwerking op de corridors om het containerbinnenvaartproduct 
concurrerender te maken voor verladers te stimuleren zodat een bijdrage wordt geleverd 
aan de modal shift van weg naar water en de CO2 reductie. Ervaringen op de West-
Brabant corridor (Tilburg-Oosterhout-Moerdijk) hebben geleerd dat dit concept succesvol 
is. 

 Het stimuleren van bundeling en samenwerking ook op de corridors Oost en Zuidoost uit 
te rollen. Onder leiding van het Havenbedrijf Rotterdam worden business cases opgesteld 

met bijbehorend instrumentarium om de samenwerking tussen marktpartijen te 

stimuleren. In de programmaraad van medio 2019 worden op basis van deze business 
cases en het instrumentarium de vervolgstappen bepaald. 

10. BLIS 
Corridorpartijen spreken af: 
 In Q1 2019 zal de uitrol van BLIS over alle ligplaatsen (provinciaal, gemeentelijk en 

privaat) op de goederenvervoercorridor vastgestelde vaarwegen afgerond zijn en kan het 

systeem in zijn volledigheid benut worden via www.blauwegolfverbindend.nl.  
 Er zal gestreefd worden om alle informatie beschikbaar te stellen in de app(s). 
 In het verloop van 2019 zal gemonitord worden om tot besluiten omtrent 

ligplaatsverbeteringen op de corridors te komen.  
 

11. Buisleidingen 

Corridorpartijen spreken af: 
 De inzichten en vervolgstappen worden najaar 2019 opgeleverd en waar mogelijk 

vertaald naar vervolgstappen voor de goederenvervoercorridors en voor buisleidingen in 
bredere zin. 
 

12.  Afvalstromen over water 

Corridorpartijen spreken af: 
 De aanpak van afvalstromen wordt uitgewerkt door de Topsector Logistiek. Op basis van 

de eerste analyse en voorgestelde aanpak worden vervolgafspraken gemaakt over 
organisatie en bekostiging in de programmaraad van medio 2019. 
 

 

  

http://www.blauwegolfverbindend.nl/
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BO MIRT Zuid-Nederland 

1. Eindhoven Internationale Knoop XL  
 
Projecten tranche 1: 
 Rijk en regio herbevestigen de nut, noodzaak en urgentie van de in de tranche 1 

genoemde maatregelen: kleinschalige maatregelen ten behoeve van de spoorverbinding 
Eindhoven – Düsseldorf, zuidelijke fietsenstalling en HOV3. Voor de realisatie van deze 
drie maatregelen verwachten Rijk en regio op basis van eerste kosteninschattingen dat € 
58 miljoen exclusief BTW nodig is. Voorwaarde voor financiering door alle partijen is 
overeenstemming over het ontwerp en de kostenraming. Daarnaast is afgesproken dat 
samen de mogelijkheden voor alternatieve bekostiging worden onderzocht. Afgesproken 
is om te komen tot een verdeelsleutel van 50% Rijk en 50% regio voor het totaalpakket. 

De bijdrage van het Rijk en regio is aanvullend ieder maximaal € 19 miljoen exclusief 
BTW, bovenop de 20 miljoen exclusief BTW die is afgesproken in het BO MIRT 2017. 

 IenW geeft Prorail de opdracht voor programmering tijdige realisatie (vóór 2025) van 
keervoorzieningen bij station Eindhoven ten behoeve van de verbinding Eindhoven – 
Düsseldorf. De totale kosten zijn ingeschat op € 10 miljoen exclusief BTW. De 
kostenverdeling voor dit bedrag is 2/3e Rijk, 1/3e regio. Risico van realisatie ligt bij IenW. 

 Alvorens nadere afspraken over de financiering van de fietsenstalling en HOV3 gemaakt 

kunnen worden: 
o dient voor de fietsenstalling een ontwerp met onderbouwde raming gemaakt te 

worden dat voldoet aan de voorwaarden van het Programma Fiets van IenW. Rijk 
en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 
respectievelijk 60 procent, in die voorbereiding van een (inpandige) 
oplossingsvariant van stallingtekorten bij station Eindhoven (zuidzijde). 

o start de regio met de uitwerking van het Tracébesluit HOV-3, waarbij een 
gedetailleerde kostenraming van het voorkeursalternatief wordt opgesteld.  

o werkt de regio op basis van de haalbaarheidsstudie Eindhoven Acht de 

businesscase verder uit voor deze verbinding, waarbij expliciet gekeken wordt 
naar mogelijkheden en partijen voor alternatieve bekostiging.  

o dekt de regio de kosten voor de uitwerkingen van HOV3 uit de reeds beschikbare 
middelen voor tranche 1. Risico van realisatie van HOV3 ligt bij de regio.  

 Resultaten van de hierboven genoemde voorbereiding voor de fietsenstalling en 
uitwerkingen van HOV3 worden verwacht vóór mei 2019, met als doel in 2019 de 
besluitvorming over de bekostiging van tranche 1 af te ronden.  

Plan van Aanpak: 
 Rijk en regio delen de ambitie, doelstellingen en programmalijnen voor Eindhoven 

Internationale Knoop XL. Rijk en regio werken gezamenlijk de governance, 
bekostigingssystematiek en lijst met voorgenomen maatregelen verder uit en anticiperen 
daarbij op het Mobiliteitsfonds. 

 Rijk en regio streven naar het vaststellen van het Plan van Aanpak en een 

samenwerkingsovereenkomst tijdens het Strategisch BO MIRT mei 2019. 

2. Versterking van domeinen en (lopende) trajecten met de regio Eindhoven 
 Aansluitend op de Brainport Nationale Actieagenda (BNA) neemt BZK het initiatief om 

samen met de regio Eindhoven en in afstemming met de Provincie Noord-Brabant de 
ambities, samenhang en mogelijke samenwerking op de leefomgeving (Wonen en RO), 
en op bestuurlijke terrein te verkennen.  

 Insteek hierbij is om samenwerking tussen BZK en de regio te verbeteren en (lopende) 
trajecten te versterken. Zodat de uitvoering van de ambities nader vorm gegeven 
kunnen worden inclusief de regionale benadering van beleid, rekening houdend met de 
BNA, de Regio Deal Brainport Eindhoven en het MIRT. 

3. Eindhoven Airport 
 Rijk en regio hebben samen met Eindhoven Airport in juli 2018 in een bestuurlijk overleg 

afgesproken een Proefcasus Eindhoven Airport uit te gaan voeren. 

 De proefcasus maakt onderdeel uit van een gezamenlijk traject om te komen tot 
besluitvorming over de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2019.  

 De missie van de proefcasus is om op innovatieve wijze als regio via participatie en 
overleg met de omgeving (omwonenden en maatschappelijke organisaties, experts, 
bedrijven en overheden) met het oog op een passende weging van de verschillende 
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belangen tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven 
Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven in een gezonde 
leefomgeving. 

 Na afronding van de proefcasus zal de Tweede Kamer over de resultaten worden 
geïnformeerd. 

4. Brainport Nationale Actieagenda 
 Rijk en regio blijven ook via het MIRT inzetten op het versterken van het 

vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven om zo invulling te geven aan de 
Mainportstatus en de Brainport Nationale Actieagenda.  

 Dit gebeurt onder meer via de projecten: A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught, A58 Breda 

– Tilburg, A67 Leenderheide – Zaarderheiken, A2 Randweg Eindhoven i.c.m. A50 
Eindhoven/Veghel, Eindhoven Internationale Knoop XL, de spoorverbinding Eindhoven - 
Düsseldorf, Eindhoven Airport en Slimme en Duurzame Mobiliteit. Besluitteksten over die 
projecten zijn separaat opgenomen.  

5. SmartwayZ.NL 

A67 Leenderheide – Zaarderheiken: 
 Rijk en regio stellen een bestuurlijke voorkeur vast voor de toekomstvaste verbreding 

van de A67 van Knooppunt Leenderheide tot Geldrop, waarbij in het ontwerp rekening 

wordt gehouden met de mogelijkheid van verdergaande maatregelen op het traject 
Geldrop – Zaarderheiken.  

 Rijk en regio constateren samen dat een door de regio gewenste verbreding tot aan 
Asten nu niet binnen de financiële middelen mogelijk is en aanpassing van knooppunt 
Zaarderheiken nu onvoldoende onderbouwd kan worden, en daar geen prioriteit aan 
gegeven kan worden. 

 Binnen SmartwayZ.NL wordt de verkeerskundige situatie op het netwerk in Zuid-
Nederland gemonitord en geëvalueerd, specifiek betreffende de functie van de A67 in het 

(internationale) netwerk en als robuuste rand voor Zuidoost Brabant.  
 

 Op basis van de monitoring en evaluatie kunnen de betrokken partijen in het programma 
SmartwayZ.NL afwegen of en wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn op de A67, of 
eventuele op andere plaatsen in het landelijke en/of regionale wegennet. 

 Het ontwerp van de aansluiting Geldrop wordt nader uitgewerkt zodat hier op korte 
termijn besluitvorming over plaats kan vinden. 

 Daarnaast wordt een korte termijn maatregelen pakket afgesproken bestaande uit 
infragebonden maatregelen en een pakket smart mobility maatregelen. 

 Het afgesproken pakket past binnen de gereserveerde middelen. Definitieve financiële 
afspraken over dit pakket worden gemaakt in de Programmaraad van december. 

Bereikbaarheid De Run:  
 Rijk en regio erkennen het belang van een gezamenlijk mobiliteitspakket voor dit gebied. 

Rijk en regio zijn voornemens hierover afspraken te maken in de Programmaraad van 
december. Het maatregelenpakket zal dan worden opgenomen in het programma 
SmartwayZ.NL. Het pakket kan dienen als proeftuin voor de ontwikkeling van het 

Mobiliteitsfonds. 

MIRT Verkenning A58 Breda – Tilburg: 
 Rijk en regio nemen kennis van de voortgang: 

 De startbeslissing voor de MIRT-verkenning A58 Breda – Tilburg is op 4 juni 2018 
genomen.  

 De voorbereiding van de MIRT-verkenning is in september 2018 opgestart. 

6. MIRT programma A2 Deil –’s-Hertogenbosch – Vught 
 Rijk en regio stellen vast dat het pakket quick wins voor de korte termijn en de 

onderzoeken naar middellange termijn oplossingsrichtingen volgens planning verlopen. 
De startbeslissing voor de MIRT-verkenning (oplossingsrichting voor de lange termijn) is 

in juni ondertekend. 

7. A2 het Vonderen - Kerensheide 
 Met het partieel uitvoeringsbesluit van 29 juni 2018 en het ondertekenen van de 

aanvullende samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en de regio wordt het 
project voortvarend opgepakt. Dit sluit aan bij de in het BO MIRT 2017 gemaakte 
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afspraken over het eerder beschikbaar stellen van financiële middelen. 

8. A27 Houten – Hooipolder (versnelling HooipolderPlus) 
 Rijkswaterstaat zal in het project A27 Houten – Hooipolder de maatregelen die tezamen 

het HooipolderplusPlan vormen, dus inclusief de door de regio gefinancierde maatregel 5, 
versneld realiseren. 

 Gezien de onzekerheden en risico’s in het project hanteert Rijkswaterstaat hierbij een 
inspanningsverplichting om de extra maatregelen in 2026 te hebben gerealiseerd in 
plaats van 2029.  

9. A50 corridor Nijmegen – Eindhoven  
 Rijk en regio nemen het besluit tot het starten van een MIRT-onderzoek A50 corridor 

Nijmegen – Eindhoven.  

10. N65 Vught – Haren 

 Rijk en regio zijn positief over het Voorkeursalternatief+ (VKA+) en het onderliggende 
regiobod, en stellen het VKA+ vast.  

 Het Rijk zal hiervoor aanvullend € 12,06 miljoen bijdragen aan het project N65. De regio 
draagt € 24,86 miljoen extra bij. Alle bedragen zijn inclusief BTW. 

 Over de voorziene meerkosten van het project op basis van de second opinion van 

Horvat van 10 miljoen maken de partijen de volgende afspraken: 
 indien de provincie het project uitvoert wordt de mogelijke BTW-compensatie 

aangewend ter dekking van deze meerkosten; 
 indien het project door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd, of er geen BTW-

compensatie mogelijk is, dragen Rijk en provincie ieder € 3,3 miljoen extra bij en zal 
de laatste € 3,4 miljoen gevonden worden in een bezuiniging op het project. 

Eventuele meevallers ten opzichte van de meerkosten boven het budget van het VKA 
(€ 108 miljoen) worden in dit geval verdeeld over Rijk en provincie in de verhouding 
50/50.  

 Provincie en Rijk maken vóór 1 januari 2019 afspraken over de snelst mogelijke 
realisatie van het project ten einde samenloop het Programma Hoogfrequent Spoor 
zoveel mogelijk te voorkomen. 

11. Minder Hinder Aanpak: Slimme Bereikbaarheid Zuid-Nederland 2020 – 2030 
 Regio en Rijk zijn het erover eens de hinder als gevolg van werkzaamheden aan de 

(spoor)wegen zo klein mogelijk te houden, door als gezamenlijke wegbeheerders met 
bedrijfsleven en kennisinstellingen maximaal in te zetten op mobiliteitsmanagement en 

smart mobility maatregelen. 
 Rijkswaterstaat en provincies nemen het initiatief om hiervoor de juiste governance in te 

richten, inclusief landelijke afstemming en de samenhang met bestaande gremia als 
SmartwayZ.NL en in samenhang met omliggende provincies, België en Duitsland. 
Partijen onderkennen dat hun reguliere aanpak binnen hun lopende 
infrastructuurprojecten tekortschiet gezien de voorliggende opgave en dat het managen 

van hinder op een hoger schaalniveau dient plaats te vinden en bovendien meer 

onderlinge samenwerking en afstemming vergt.  
 Rijk en regio zijn het eens over het onderzoeken welke mogelijke financieringsbronnen, 

zoals de minder hinder budgetten van (rijks- en provinciale) projecten, hiervoor ingezet 
kunnen worden om schaalvoordelen te realiseren voor het minimaliseren van de hinder 
voor mobilisten. 

12. HOV Breda – Utrecht  
 Rijk en Regio's werken de casus verbetering OV Breda-Gorinchem-Utrecht verder uit 

mede in het kader van het Toekomstbeeld OV en werken toe naar een start van een 
innovatieve pilot OV in het najaar van 2019. 

13. Overwegen in Brabant 
 Op dit moment is er binnen de kaders van het LVO programma financiële ruimte om de 

regio gedeeltelijk tegemoet te komen. Dit vraagt om een hoog tempo voor de LVO 

aanvraag van de Oosterhoutseweg. 

 Rijk en regio onderzoeken hoe de financiële afwikkeling van beide LVO projecten 
(Oosterhoutseweg en Julianastraat) in Gilze Rijen optimaal gecombineerd kunnen 
worden. 

 Rijk en regio spreken de intentie uit om zo snel mogelijk, bij voorkeur in februari 2019, 
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de besluitvorming over ondertunneling van beide spoorwegovergangen af te ronden. 

14. Optimalisatie Treinverbinding Dordrecht – Brabant 
 Besluitvorming over eventuele realisatie en (co)financiering van de treinverbinding 

Dordrecht – Brabant voor de jaren 2020 tot en met 2024 zal, vanwege de nog lopende 
gesprekken tussen IenW en de regionale overheden over de hieraan te verbinden 
voorwaarden, na het BO MIRT plaatsvinden. 

 IenW, provincie Zuid-Holland en provincie Noord-Brabant spreken af om nog voor het 
einde van dit jaar tot definitieve besluitvorming te komen. 

15. Motie Jetten (Helmond – Eindhoven) 
 Naar aanleiding van de motie Jetten C.S. geeft IenW opdracht aan ProRail om in 

afstemming met de regio mogelijke korte termijn maatregelen in beeld te brengen voor 
het NMCA knelpunt Eindhoven – Helmond. De aanpak voor NMCA knelpunten voor de 
langere termijn loopt mee in Toekomstbeeld OV en in regionale uitwerkingen.  

 Resultaten uit deze trajecten worden besproken bij het BO MIRT 2019.  

16. Knelpunten Regionaal Spoor in Limburg 
 Op basis van de analyse rond regionale knelpunten past voor IenW het knelpunt 

perroncapaciteit Heerlen binnen de scope (probleem/oplossing/kosten) van deze aanpak. 

Een ontwerp voor uitbreiding perroncapaciteit Heerlen wordt door ProRail op € 4,4 
miljoen inclusief BTW geraamd, en thans verder uitgewerkt. Op basis van deze nadere 
uitwerking stelt IenW voor om een afspraak te maken over bekostiging op basis van 
50/50 cofinanciering. Provincie Limburg acht het aanbieden van voldoende 
perroncapaciteit een basisverantwoordelijkheid voor ProRail en stelt een financiering door 
IenW/ProRail voor. Rijk en regio gaan in gesprek over cofinanciering. 

 Rijk en regio hechten waarde aan een spoedige nadere duiding van het transferknelpunt 
passerelle Maastricht. Het Rijk verstrekt aan ProRail opdracht om in een onderzoek het 
knelpunt te analyseren, en oplossingsrichtingen voor te stellen. Deze aanpak wordt 

gezamenlijk doorlopen binnen de aanpak ‘Stad en Spoor’.  
 Rijk en regio monitoren de effecten van de vraagbeïnvloedingsmaatregelen voor de 

capaciteit van de spitstreinen noordelijke Maaslijn, conform de motie van heer 
Amhaouch. De Tweede Kamer wordt daar voorjaar 2019 over geïnformeerd. Rijk en regio 

zijn in goed overleg over de lopende opgave van de verduurzaming/elektrificatie van de 
Maaslijn. Partijen beogen in december dit overleg af te ronden. 

 Rijk en regio zien in de introductie van de Drielandentrein in halfuurs-frequentie een 
voorkeursoplossing inzake het goederenpad Maastricht Randwyck. Indien hierover niet 
binnen afzienbare termijn tot afspraken gekomen kan worden, treden partijen opnieuw in 
overleg.  

17. Brabantroute inclusief Vierpaardjes 
 De implementatie van de maatregelen die zijn afgesproken in het kader van de Robuuste 

Brabantroute lopen volgens planning. Partijen streven ernaar om tijdens het BO MIRT 

2019 het dossier voor de Robuuste Brabantroute te sluiten. Maatregelen voor de langere 

termijn (o.a. Integrale benadering Gilze en Rijen en Vierpaardjes), zullen via een 
eigenstandig agendapunt worden besproken als daar aanleiding voor is. 

18. Grensoverschrijdende spoorverbindingen 

 De samenwerkingsovereenkomst voor Eindhoven – Düsseldorf wordt eind 2018 getekend 
door de betrokken partijen Provincie Noord-Brabant, Verkehrsverbund Rhein Ruhr en 
Ministerie IenW met als doel een vervoerder te hebben gecontracteerd in 2025 die een 
directe verbinding gaat exploiteren tussen Eindhoven en Düsseldorf. 

 In afwachting van de definitieve besluitvorming door de Bund over de spoorverdubbeling 
tussen Kaldenkirchen en Dülken houden Rijk en regio de opties open om te komen tot 
een verdere versnelling naar Düsseldorf. 

 Voor het 2e kwartaal van 2019 neemt het Ministerie van IenW in samenspraak met de 
Duitse vervoersautoriteit NVR en de regio een besluit te over een mogelijk 
voorkeursalternatief voor de verbinding Amsterdam – Eindhoven – Heerlen – Aken. 

 Het Ministerie van IenW rondt in het eerste kwartaal van 2019 de aanvullende 
onderzoeken af voor besluitvorming over de reactivering van Weert – Hamont.  

 Het Ministerie van IenW start eind 2018 de gesprekken met de Belgische overheid over 
de bereidheid en de mogelijke kosten om de bestaande verbinding Antwerpen – Hamont 

door te trekken naar Weert.  
 Rijk en regio streven naar een start met Maastricht – Luik in de zomer van 2019. De 
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ambitie blijft staan dat de Belgische en Duitse HSL stations 2 keer per uur bediend 
worden, door te gaan rijden van Aken naar Luik via Maastricht en andersom. 

 Partijen onderzoeken, met oog op de verbetering van de grensoverschrijdende 
verbindingen in Zuid-Nederland, inclusief Roosendaal – Antwerpen en verdere versnelling 
van Eindhoven – Düsseldorf, hoe internationale samenwerking via Eurekarail al dan niet 
gecontinueerd kan worden. 

19. Deltaprogramma Maas 
 Het ontwikkelde voorkeursalternatief voor het project Oeffelt realiseert een 

waterstanddaling van 20,3 cm en heeft breed regionaal draagvlak en is door GS Noord-
Brabant vastgesteld. Rijk en regio spreken af dat voor het project Oeffelt de 

planuitwerkingsfase kan starten op het moment dat de dekking van het project 
aantoonbaar geregeld is. Concreet betekent dit dat er naast een taakstellende afspraak 
over de inzet van Rijks- en regionale middelen zoals in de tabel weergegeven, er de 
garantie moet zijn dat de € 13,8 miljoen, nu gelabeld als HWBP-vermeden kosten 

dijkversterking, gedekt zijn. 
Overzicht kosten en dekking Oeffelt: 

Kosten (in 
mln€) 

Financiering 

 HWBP1 Bijdrage regio Rijk 

35,7 13,8 Provincie Limburg 3 

Provincie Noord-Brabant 4 
Groenontwikkelfonds Brabant   0,5 
Gemeente Boxmeer 0,5 

13,9 

1 Dit betreft de vermeden kosten dijkversterking. 
 Voor het MIRT-onderzoek Lob van Gennep spreken Rijk en regio af de MIRT-verkenning 

te starten op het moment dat de beoordeling van dijkring 54 (inclusief oordeel van ILT) 

is afgerond en de opname van dijkring 54 in de programmering van het HWBP is 
geborgd. De herinrichting van de Lob van Gennep leidt tot een betere bescherming van 

het gebied zelf en substantiële waterstanddaling op de Bedijkte Maas tot aan het 
Hollands Diep (ca. 20 cm). De investeringskosten voor Lob van Gennep worden geraamd 
op € 161 miljoen. De kosten worden gedragen door Rijk, regionale partijen en het HWBP. 
Er resteert een klein tekort van € 1 miljoen, dat conform MIRT-spelregels in de 

verkenning kan worden opgelost. De Rijksmiddelen zijn vanaf 2029 beschikbaar. 
Waterschap Limburg zal het trekkerschap van de gecombineerde MIRT HWBP-verkenning 
Lob van Gennep op zich nemen. 
Overzicht kosten en dekking Lob van Gennep: 

Kosten 
(in 

mln€) 

Financiering  

 HWBP1 HWBP Bijdrage regio Rijk Tekort 

161 8,5 
 

103,5 
 

Provincie Limburg
 1,

3 
Provincie Noord-Brabant 4 
Provincie Gelderland
 0,
5 
Gemeente Gennep
 0,

9 
Gemeente Mook en Middelaar
 0,
3 
Waterschap Aa en Maas 12 

Waterschap Limburg
 14
3 

26 1 

1 Dit betreft de vermeden dijkversterkingskosten op het project Ravenstein-Lith 
2 Eigen bijdrage aan vermeden dijkversterkingskosten Ravenstein-Lith 
3 € 11,5 mln. eigen bijdrage aan aanpak dijkring 54 en € 2,5 mln voor meekoppelkans 
beekherstel 

 Voor het MIRT-onderzoek Alem (onderdeel van het project Maasoeverpark ’s-
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Hertogenbosch) spreken Rijk en regio af om MIRT-verkenning te starten. De potentiële 
maatregelen bij Alem werken bovenstrooms door, onder andere op het lopende 
dijkversterkingstraject Ravenstein-Lith. In de verkenning wordt bezien hoe dit kan 
worden gecombineerd met de uitvoering van KRW-maatregelen en ligplaatsvoorzieningen 
ten behoeve van de scheepvaart. De geraamde investeringskosten voor rivierverruiming 
Alem bedragen € 59,22 miljoen. De kosten worden gedragen door het Rijk en regionale 
partijen. Daarnaast is de inschatting dat er middelen beschikbaar komen door vermeden 

kosten dijkversterking vanuit het HWBP. Waterschap Aa en Maas en het Rijk geven aan 
de inschatting realistisch te vinden. Er resteert een tekort van € 15,35 miljoen. Op deze 
wijze bestaat zicht op 75% financiering voor dit project. In de verkenningsfase zal het 
project nader worden uitgewerkt, inclusief een nadere uitwerking van de kostenraming. 
Mogelijk kan een deel van het tekort worden opgevuld door de kosten omlaag te 
brengen, door een scope-aanpassing, door een daarmee te realiseren hogere besparing 

op het HWBP of door aanvullende financiering. Om na de verkenning een beslissing te 
kunnen nemen over start planuitwerking moet het tekort zijn opgelost en is 100% 

dekking nodig. De betrokken regionale partijen hebben schriftelijk hun commitment 
kenbaar gemaakt. De Rijksmiddelen zijn vanaf 2029 beschikbaar. De verkenning kan 
starten op het moment dat de Provincie Gelderland het trekkerschap van de MIRT-
verkenning Alem op zich neemt. 
Overzicht kosten en dekking Alem/Maasoeverpark: 

Kosten 
(in 
mln€) 

Financiering  

 HWBP1 Bijdrage regio Rijk Tekort 

59,22  26 
 

Provincie Noord-Brabant 3,8 
Provincie Gelderland 2,5 
Gemeente Maasdriel 0,02 

11,55 15,35 

1 Dit betreft de vermeden dijkversterkingskosten 
 Voor de korte termijn realisatie van het project ‘Verlengen brug Veerweg Alphen’ binnen 

het lopende project Over de Maas spreken Rijk en regio af gezamenlijk bij te dragen om 
extra waterstandsdaling te realiseren. De voorlopig voorgestelde bijdrage van het Rijk is 
maximaal € 1,5 miljoen en van de regionale partijen € 0,5 miljoen (provincie Gelderland 
en provincie Noord-Brabant). De bijdragen moeten nog nader bepaald worden na 
bestuurlijke overeenstemming met de partners. Rijk en regio spreken af om hier in het 
voorjaar van 2019 afspraken over te maken. 

 De provincie Noord-Brabant is met het oog op proces-continuïteit en spoedige realisering 

van maatregelen bereid om projecten voor te financieren. Hierover zullen nadere 
afspraken worden gemaakt in de verkenningsfase tussen regionale partijen, HWBP en het 
Rijk. 

 De verkenning van systeemmaatregelen Thorn-Wessem, Baarlo-Hout-Blerick, Venlo-
Velden, Arcen en Well verloopt voortvarend en in 2019 zullen de voorkeursalternatieven 
gereed komen voor de dijkverleggingen en behoud rivierbed.  Ook zal helder worden op 

welke termijn, welke aanvullende kosten en kostendragers worden voorgestaan. Voor de 

zomer 2019 is op basis van kosten, effectiviteit en maatschappelijke meerwaarde een 
keuze aan de orde ten aanzien van het vervolg.  

 Gegeven de ambities van de stedelijke herontwikkeling langs de Maas bij Maastricht, de 
nautische veiligheid voor de scheepvaart en hoogwaterbeschermingsopgave (blijkend uit 
een eerste beoordeling) wordt het MIRT-onderzoek uiterlijk juni 2019 afgerond en 
bestuurlijk geaccordeerd en ingebed in de nieuwe omgevingsvisie van Maastricht. Ook 

zullen de opties voor het vervolg, waaronder de wenselijkheid en noodzakelijke timing 
van een MIRT-verkenning, voorliggen. 

20. Integraal Riviermanagement 

 Rijk en regio hebben met elkaar de ambities rond een nieuw programma Integraal 
Riviermanagement (IRM) gedeeld en spreken af begin 2019 met elkaar in gesprek te 
gaan over de aanpak en aansturing van IRM. 

21. Klimaatadaptatie 

 Rijk en regio trekken komende twee jaar samen op in de concretiseringsslag van het 
Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland 1.0, met als inzet het op termijn 
afsluiten van een bestuursakkoord Zuid-Nederland.  

 Regio krijgt daarbij steun vanuit het Rijk via actieve deelname in het overleg over de 
concretiseringsslag (capaciteit).  
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 Regio zet in op uitvoering van een gebiedsgerichte aanpak in Zuid-Nederland, 
waarbinnen pilots tot stand komen met leereffecten voor andere regio´s in het land. 

 Daarvoor zal de regio net als de andere regio’s voorstellen indienen voor 
procesondersteuning vanuit de extra middelen die het Rijk in 2019 en 2020 inzet voor 
ruimtelijke adaptatie. 

22. Samenwerkingsafspraken slimme en duurzame Mobiliteit 
 Om samen nog slagvaardiger te werken aan een betere bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid en het verduurzamen van de mobiliteit spreken Rijk en regio af te 
komen tot een bundeling van een aantal effectieve en efficiënte maatregelen en 
initiatieven.  

 Regio en Rijk bespreken welke thema’s binnen deze bundeling vallen. Te denken valt aan 
smart mobility, toekomstbestendig OV, fiets, (stedelijke) logistiek, 
werkgeversbenadering, reizigersbenadering, duurzame infrastructuur, verkeersveiligheid, 
versnelde elektrificatie van voertuigen en alternatieve brandstoffen; zonder hierbij in 

elkaars verantwoordelijkheden te treden. 
 Uitgangspunt is dat afspraken over smart mobility moeten aansluiten op de 

Krachtenbundeling en dat in de regio alle afspraken landen in SmartwayZ.NL, het 

Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar en Maastricht Bereikbaar. Ook wordt 
inhoudelijk aangesloten bij de Mobiliteitsvisie Limburg. 

 In dit kader spreken Rijk en regio voor 2019 (aanvullend op de afzonderlijke afspraken in 
agendapunten over de Quick wins A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught, De Run 
Veldhoven en Minder Hinder), het volgende af:  
 File-aanpak: om de files op korte termijn aan te pakken investeert het Rijk in de 

regio door op strategische locaties meer bergers en weginspecteurs in te zetten. 
Daarnaast worden er o.a. verbeteringen doorgevoerd op de A50 bij Ekkersweijer en 
de A58 bij Tilburg – Reeshof om de doorstroming te verbeteren. 

 Fiets: Om meer mensen gebruik te laten maken van de fiets en de fiets-treinreis 
aantrekkelijker te maken willen Rijk en regio gezamenlijk investeren in 

fietsenstallingen bij stations: 
o Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 

respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra maaiveldstallingen bij het 
station van Roermond.  

o Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 
respectievelijk 60 procent in de realisatie van een inpandige fietsenstalling 
nabij het station Heerlen. De stalling zal voldoen aan de ProRaileisen voor 
fietsenstallingen. Partijen hebben de intentie om de realisatieafspraken te 
tekenen voor 1 juni 2019.  

o Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 
respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra maaiveldstallingcapaciteit 
bij de stations van Deurne en Gilze-Rijen. 

o Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 
respectievelijk 60 procent in de voorbereiding van een (inpandige) 

oplossingsvariant van stallingtekorten bij de stations Breda, Eindhoven 

(zuidzijde) en ’s-Hertogenbosch.  
o De provincie Noord-Brabant ontvangt een bijdrage van het Rijk van € 1,857 

miljoen voor de realisering van snelfietsroute Breda-Tilburg. De provincie 
Limburg ontvangt een bijdrage van het Rijk van € 1,857 miljoen voor 
snelfietsroute Maastricht-Meerssen. De provincies zetten in op 
fietsstimulering in samenwerking met werkgevers en passen waar mogelijk 
de principes van circulair bouwen toe in de aanleg.  

 Veiligheid N-wegen: Regio en Rijk spreken af de verkeersveiligheid van provinciale 
N-wegen te verbeteren. Het Rijk stelt hiervoor maximaal € 1.965.966 ter beschikking 
aan Noord-Brabant en maximaal € 1.534.098 aan Limburg. Provincies kunnen 
hiervoor plannen indienen die worden beoordeeld op basis van het afsprakenkader.  

 Rijk en regio spreken af om vooruitlopende op de uitwerking van de 
Krachtenbundeling smart mobility onder de vlag van SmartwayZ.NL in 2019 de 
volgende onderwerpen op te pakken:  

o Rijk en regio komen uiterlijk in juni 2019 tot concretisering van versnelde 
digitalisering en organisatieontwikkeling in het wegbeheer, als onderdeel van 
‘digitaal de weg op orde’. De inzet hierbij is dat in 2023 90% actualiteit, 
betrouwbaarheid en correctheid van publieke data moet zijn bereikt. Voor 
ondersteuning in de planvorming heeft het Rijk € 1 miljoen beschikbaar voor 
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alle regio’s gezamenlijk. De uitwerking hiervan landt in de verdere uitwerking 
van de Krachtenbundeling smart mobility.  

o Regio en Rijk spreken tevens af een versnelling te geven aan de vervanging 
van conventionele Verkeersregelinstallaties door nieuwe intelligente 
Verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die kunnen communiceren met voertuigen, 
fietsers, OV etc. Uiterlijk in juni 2019 nemen Rijk en regio besluiten over 
aantallen, locaties, impact, uitroltempo als ook financieringsverdeling;  

o Rijk en regio spreken af maximaal inzet te plegen om, binnen de 
verantwoordelijkheden en mogelijkheden als wegbeheerders, voordat deze 
nieuwe afspraken worden gemaakt uiterlijk Q1 2019 alle eerder gemaakte 
afspraken van Rijk en regio in Beter Benutten Vervolg ITS en Talking Traffic 
na te komen en (op straat) op te leveren. 

o Mobility as a Service: Op 1 november is de inschrijving voor de 

Raamovereenkomst voor de 7 nationaal opschaalbare MaaS-pilots gesloten. 
De definitieve gunning is voorzien per 7 december 2018. Vervolgens worden 

via regionale minicompetities de MaaS-aanbieders geselecteerd. De 
aanbesteding voor de pilot vanuit Eindhoven start eind februari 2019 en die 
vanuit Limburg start medio maart 2019. 

 Werkgeversbenadering: in Beter Benutten zijn waardevolle werkgeversnetwerken 
opgebouwd. Regio en Rijk besluiten de werkgeversaanpak in Maastricht in 2019 

verder op te schalen naar Zuid-Limburg en te vernieuwen. Het Rijk stelt hiervoor € 
2,1 miljoen beschikbaar. De regio stelt ook € 2,1 miljoen beschikbaar en financiert 
het programmabureau met € 1,3 miljoen.  

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.  

 Regio en Rijk werken de Uitvoeringsagenda’s Slimme en Duurzame Mobiliteit voor 
Brabant en Limburg verder uit en geven daarmee invulling aan de verdere bundeling van 
afspraken. Daarin worden ook afspraken gemaakt over hoe de uitvoering van 

maatregelen uit het Klimaatakkoord hierin landen. In het BO MIRT van het najaar 2019 
worden verdere afspraken gemaakt. 

 

BO MIRT Zuidwest-Nederland 

1. Gezamelijke Lange Termijn Afspraken 
Rijk en regio spreken af: 
 Dat zij het eens zijn over de ambitie om met de ontwikkeling naar het Mobiliteitsfonds 

ook de financiële systematiek aan te sluiten op de transitie naar een integrale 

en gezamenlijke aanpak, waarin opgavegericht en gebiedsgericht werken, ontschotting, 
anders samenwerken tussen overheden en met marktpartijen centraal staan. In de 
uitwerking van geschetste ontwikkeling willen Rijk en regio zoveel mogelijk gezamenlijk 

optrekken (ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid). 
 Dat de regio, zoals afgesproken in de informele bestuurlijke overleggen over de 

mobiliteitsopgaven en het Mobiliteitsfonds, met voorbeelden komt op basis van 
(gezamenlijke) lopende programma’s en trajecten, waarbij zij aangeven waar het in de 

huidige situatie knelt met bestaande afweegkaders en criteria. 
 Dat de regio deze voorbeelden, in aanvulling op wat er in het BO is besproken, voor 1 

januari met het ministerie van IenW deelt. In een gezamenlijk proces met de regio zal 
op basis van deze input verder worden gewerkt aan de contouren voor het 
Mobiliteitsfonds. Deze contouren worden verwerkt in de Kamerbrief (1e kwartaal 2019).  

 Dat het voornemen is om de contouren uit de Kamerbrief in ‘proeftuinen’ te toetsen en 
aan te scherpen. Deze proeftuinen zullen (binnen) bestaande gebiedsgerichte MIRT-

programma’s en lopende projecten zijn. Formele besluiten zullen plaatsvinden op basis 
van de dan geldende kaders. 

 Voor de proeftuinen gezamenlijk met de MIRT-regio’s de onderzoeksvragen en aanpak 
uit te werken. Uitgangspunt is het testen van de nieuwe werkwijze ‘in de geest van het 

Mobiliteitsfonds’, op basis van de contouren uit de Kamerbrief, en hiervan leren voor de 
definitieve spelregels en kaders. 

 De regio ZuidWest Nederland is positief over de doorontwikkeling naar een 
mobiliteitsfonds, hopelijk biedt dit de mogelijkheid gebiedsspecifieke (economische) 
kansen in de afweging mee te nemen. In Zeeland is bijvoorbeeld het ontbreken van 
massa, in combinatie met de grensligging, juist een uitdaging die verder gaat dan 
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NMCA-knelpunten.  

2. Gebiedsgericht bereikbaarheidsprogramma Rotterdam Den Haag 
Startbesluiten 

Aangaande het gebiedsgericht bereikbaarheidsprogramma in den brede spreken Rijk en 
Regio af: 
 Dat zij de bestuurlijke wil tonen zich te verbinden aan financiering van de 

mobiliteitsopgaven na 2030, zonder daarover nu bedragen af te spreken. Oplossend 
vermogen voor de brede opgaven van het gebiedsprogramma en de wederkerigheid 
(zowel financieel als door andere maatregelen inclusief de verbinding van mobiliteit en 
verstedelijking)  staat centraal bij de keuze voor de verschillende varianten.  

 Dat er gekeken naar alternatieve bekostigingsmodellen en mogelijke investeringen van 
marktpartijen. 

 Dat de werkplaats Metropolitaan OV en Verstedelijking, conform de afspraak in het 
strategisch BO MIRT van 6 juni 2018, te benutten om te komen tot een adaptieve 

ontwikkelstrategie. Daarbij de investeringen in mobiliteit en verstedelijking, waaronder 
de woningbouwopgave, met elkaar af te stemmen zodat deze in samenhang tot 
realisatie kunnen komen. 

 Rijk en Regio constateren dat de preverkenningen Oeververbinding Rotterdam en de 
Schaalsprong Regionale Mobiliteit CID Binckhorst afgerond zijn en nemen voor de 
volgende fasen de onderstaande besluiten. 

 Rijk en regio ondersteunen de intentie het gebiedsprogramma aan te merken als 
proeftuin in het kader van het Mobiliteitsfonds. 

Aangaande het vervolg van preverkenningsfase Oeververbinding regio Rotterdam stellen 
Rijk en Regio vast dat:  
 Het BO MIRT ZWN kennis neemt van de opgeleverde onderzoeken (verkeer, 

ruimtelijk/economische ontwikkeling/baten, leefkwaliteit en kosten & technische 
haalbaarheid) voor een nieuwe oeververbinding, die in de pre-verkenningsfase zijn 

verricht voor de drie zoekgebieden. 

 Het BO MIRT ZWN stelt de Resultatennota vast, waarin de hoofdlijnen van de verrichte 
onderzoeken zijn samengevat.  

 Het Rijk, Provincie Zuid Holland (PZH), Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en 
gemeente Rotterdam spreken af nu gezamenlijk een MIRT-verkenning te starten. 
Partijen spreken af de kosten voor de MIRT-verkenning op basis van 50%-50% Rijk-
regio te dekken, uitgaand van een bedrag van maximaal € 3 miljoen.   

 Een belangrijke opgave die in het kader van deze MIRT-verkenning van maatregelen zal 
worden voorzien betreft het aanpakken van het NMCA-knelpunt A16 
Van Brienenoordcorridor. Hiervoor is € 200 miljoen gereserveerd in het wegenbudget 
Infrastructuurfonds. 

 Voorts worden het NMCA-knelpunt Algeracorridor en de NMCA-knelpunten stedelijk OV 
(metrokruis en tram Erasmusbrug) in het kader van deze MIRT-verkenning van 
maatregelen voorzien. 

 De MIRT-verkenning vindt plaats in het licht van de opgaven voor verstedelijking 
(wonen en economische toplocaties) in relatie tot agglomeratiekracht, de gewenste 
verbetering van de stedelijke leefkwaliteit en het vergroten van kansen voor mensen. 

 Uiterlijk medio 2019 zal de Startbeslissing hiervoor worden gepubliceerd (in onder meer 
de Staatscourant) en zal de MIRT-verkenning formeel starten, op basis van een 
eenduidige bestuurlijke voorkeur van deze partijen voor de locatie van de 
oeververbinding.  

 Tot medio 2019 zullen partijen aan de hand van de resultaten van de preverkenning met 
voorrang werken aan het verder invullen en uitwerken van het pakket van maatregelen 
voor de NMCA-knelpunten A16 Van Brienenoordcorridor en de Algeracorridor om dan de 
startbeslissing te kunnen publiceren op basis van een éénduidige voorkeur voor de 
locatie van de oeververbinding in relatie tot de vijf samenhangende opgaven.  

 Op grond van de MIRT-Spelregels moet sprake zijn van zicht op 75% bekostiging van de 

meest waarschijnlijke oplossing. Voor de kostenraming van deze oplossing is uitgegaan 
van een multimodale oeververbinding aan de oostzijde van Rotterdam, met aanvullend 

daarop onder meer een HOV-verbinding (Zuidplein-KralingseZoom), station Stadionpark 
en een pakket van maatregelen ter verdere ontlasting van de Van Brienenoord- en 
Algeracorridor. Dit pakket is geraamd op € 640 miljoen (excl. BTW). Voor zicht op 75% 
bekostiging is daarmee € 480 miljoen (excl. BTW) nodig.  

 Om hieraan invulling te geven reserveren de gemeente Rotterdam, de MRDH en PZH 

gezamenlijk € 280 miljoen (excl. BTW) in hun meerjareninvesteringsprogramma’s. 



 

17 
Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT 2018 

Gezien deze budgetreservering van de regionale partners en de opgave van deze MIRT-
verkenning stemt het Rijk in met het voorstel van de regio om de € 200 miljoen (incl. 
BTW) uit het wegenbudget IF in zijn geheel aan te merken als ‘potentiële dekking’. Het 
Rijk benadrukt daarbij dat de hoogte van de subsidie afhankelijk is van het effect van de 
uiteindelijke ingreep. Afspraken rondom bekostiging van een groot regionaal/lokaal 
infrastructureel project dienen op dit moment in lijn te zijn met het vigerende Besluit 
Infrastructuurfonds.  

 Het Rijk onderschrijft in dit kader de opgave om de NMCA-knelpunten voor 
binnenstedelijk OV aan te pakken en bevestigt de bestuurlijke wil een bijdrage te 
leveren als, in lijn met het regeerakkoord, sprake is van het aanpakken van NMCA-
knelpunten voor (regionaal) OV en/of een bijdrage wordt geleverd aan de opgaven op 
het gebied van verstedelijking en versterking van fiets- en OV-netwerken.  

 Partijen spreken af dat op basis van de resultaten van de MIRT-verkenning afspraken 

zullen worden gemaakt over de daadwerkelijke toekenning van middelen aan het 
Voorkeursalternatief, binnen de dan geldende regels van het Infrastructuurfonds of het 

Mobiliteitsfonds en op basis van het doelbereik van Voorkeursalternatief ten aanzien van 
de doelstellingen.  

Aangaande het vervolg van de pre-verkenningsfase CID Binckhorst nemen Rijk en Regio de 

volgende besluiten:  
 Rijk en regio stellen het Startdocument vast en onderschrijven de urgentie van de drie 

samenhangende opgaven waar zowel belangen van Rijk en regio aan zijn verbonden: 
 Faciliteren van de gebiedsontwikkeling (wonen en werken) in de CID Binckhorst. 
 Bijdragen aan het realiseren van gezamenlijke OV- en fietsambities. 
 Voorkomen, verminderen en/of oplossen van NMCA-knelpunten in het (regionaal) OV 

en het voorkomen van extra belasting op het hoofdwegennet. 
 Rijk en regio stellen het Projectplan Verkenning CID Binckhorst vast, waarin de aanpak 

en activiteiten staan beschreven tot en met de Voorkeursbeslissing. De looptijd van de 
uitvoering van dit Projectplan Verkenning CID Binckhorst is maximaal 2 jaar vanaf dit 

BO MIRT. De kosten van het uitvoeren van dit Projectplan delen Rijk en regio in een 
50/50-verhouding, in afwijking op de vermelde verdeelsleutels uit het projectplan. 

 Indien tussentijds zicht is op 75% bekostiging van het basisalternatief (van € 419 

miljoen excl. BTW) of meer duidelijkheid is over de financiële systematiek van het 
Mobiliteitsfonds, wordt besloten over het omzetten naar een MIRT-verkenning. 

 Het Rijk bevestigt de bestuurlijke wil een bijdrage te leveren als, in lijn met het 
regeerakkoord, sprake is van het aanpakken van NMCA-knelpunten voor (regionaal) OV 
en/of een bijdrage wordt geleverd aan de opgaven op het gebied van verstedelijking, en 
versterking van fiets- en OV-netwerken. Hierbij geldt dat de effecten op het totale 
mobiliteitssysteem, inclusief HWN, inzichtelijk worden gemaakt.  

 Rijk en regio constateren dat er voor € 137 miljoen (excl. BTW) een pakket aan no 
regret maatregelen ligt voor de periode 2019-2023, als onderdeel van het 
basisalternatief van € 419 miljoen (excl. BTW),  waarvoor geen Tracéwetprocedure 
geldt. 

 Als uitdrukking van de bestuurlijke wil zegt het Rijk toe om voor het no regret pakket 
een bijdrage te leveren van één derde deel, naast de Korte Termijn Aanpak of andere 

programmatische bijdragen. 
 Het Rijksdeel van dat derde deel is gemaximeerd op € 50 miljoen inclusief BTW. Bij de 

specifieke subsidiebeschikking wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke BTW 
compensatie. 

 Rijk en regio mandateren de Programmaraad om afspraken te maken over de inhoud en 
bekostiging van het no regret pakket, inclusief de afstemming op de 
gebiedsontwikkeling (wonen en werken). 

 Rijk en regio streven naar vaststelling van het no regret pakket in de ProgrammaRaad 
(begin 2019).  

 Rijk en regio spreken af voor de ontwikkeling van CID Binckhorst de mogelijkheden van 
alternatieve bekostiging mee te nemen en in de praktijk te toetsen.  

Werkplaats Metropolitaan OV en Verstedelijking: 

 Instemmen met het toewerken naar een adaptieve ontwikkelstrategie die de onderlinge 
afhankelijkheden zowel (functioneel) programmatisch als in tijd tussen metropolitaan 
OV, fiets en verstedelijking in beeld brengt. 

 Deze ontwikkelstrategie geldt als basis voor heldere keuzes voor een samenhangende 
strategie voor de korte, middellange en lange termijn. 

 Onderdeel van deze strategie is het bepalen van over ijkmomenten (kantelpunten) en 
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het monitoren van ontwikkelingen. 
 Vaststellen van het procesvoorstel (zie roadmap) voor de adaptieve ontwikkelstrategie 

als input voor het strategisch BO MIRT voorjaar 2019. 
 Rijk en regio spreken af dat de adaptieve ontwikkelstrategie uit de Werkplaats de 

ruggengraat is voor de integrale langetermijnstrategie voor wonen, werken, mobiliteit 
en duurzaamheid in de vorm van het verstedelijkingsakkoord dat met bijbehorend 
realisatieprogramma ter vaststelling wordt voorgelegd in het BO MIRT najaar 2019 (zie 

ook afspraken Verstedelijkingsalliantie en woningmarkt). 

Korte Termijn Aanpak (KTA): 
 Rijk en MRDH stemmen in met het gezamenlijk ontwikkelen van het korte termijn 

maatregelenpakket 2019-2022 als aanloopinvesteringen voor de opgaven van het 

gebiedsprogramma Rotterdam Den Haag en spreken gezamenlijk af te starten met de 
uitvoering in 2019. Hiermee wordt een concrete bijdrage geleverd aan het verbeteren 
van de bereikbaarheid, onder andere met maatregelen gericht op versterking van het 

bestaande stedelijk OV, betere benutting van en doorstroming op het wegennet en 
fietsstimulering. 

 Voor de uitvoering van de maatregelen van de jaarschijf 2019 dragen zij beiden 
maximaal € 10 miljoen bij. IenW verbindt hieraan de voorwaarde dat zij maximaal 1/3 

van totale jaarschijf financiert, behoudens de bijdragen van gemeenten. De bijdrage van 
IenW is inclusief BTW.  

 De provincie Zuid-Holland cofinanciert onderdelen van het programma. 
 Betrokken gemeenten dragen bij aan maatregelen voor fiets en auto. 
 Daadwerkelijke toekenning van middelen en start uitvoering vindt plaats op basis van 

geaccordeerde projecten. 

 Rijk en MRDH ontwikkelen gezamenlijk een adaptief Korte Termijn maatregelenpakket 
voor 2020-2022. Besluitvorming over dit pakket, inclusief meerjarige financiering vindt 
plaats in het BO MIRT najaar 2019. 
 

Gebiedsuitwerkingen: 
 Rijk en regio nemen kennis van de voortgang van de gebiedsuitwerkingen. 
 Rijk en regio stellen tijdens de ProgrammaRaad in het voorjaar of het BO MIRT in het 

najaar 2019 de voorstellen over het vervolg van de gebiedsuitwerkingen vast.  

3. Slimme en vraaggerichte mobiliteit als oplossing voor dunbevolkte gebieden  
 Instemmen met opzet provincie Zeeland en medewerking toezeggen voor het Living Lab 

Smart Mobility Zeeland. 
 Rijk en regio leveren inzet om tot een voorstel en aanpak te komen (eerste 

faseverkenning). 
 Dit initiatief wordt beschouwd voorbeeld van aanpak van ‘mobiliteitsarmoede’ in de 

periferie. 

4. Woningbouwafspraken 

 Rijk en regio willen aan de woningbehoefte voldoen en spannen zich in om versneld deze 
behoefte van 100.000 woningen tot 2025 te realiseren in Zuid-Holland, passend binnen 
de op 6 juni 2018 vastgestelde gezamenlijke strategie. Het Ministerie van BZK, de 
provincie Zuid-Holland en de regio’s met een gespannen woningmarkt in Zuid-Holland 

ondersteunen deze bouwopgave door de handen ineen te slaan in het Actieplan 
woningmarkt. Binnen dit Actieplan worden gezamenlijk middelen, mensen en juridisch 
instrumentarium ingezet om concrete projecten te versnellen en specifieke thematische 
knelpunten op te lossen, zoals evenwichtige spreiding van het sociale segment in deze 
regio en excessen rondom arbeidsmigranten.   

 Rijk en regio ontwikkelen gezamenlijk met relevante partners een integrale 
langetermijnstrategie voor wonen, werken en mobiliteit in de zuidelijke Randstad. Deze 

strategie wordt in de vorm van het ‘verstedelijkingsakkoord’ met bijbehorend 
realisatieprogramma ter vaststelling voorgelegd in het BO MIRT najaar 2019. De 
adaptieve ontwikkelstrategie die volgt uit de werkplaats OV, Ruimte en Duurzaamheid is 

hiervoor een belangrijke bouwsteen. Deze wordt besproken in het strategisch BO MIRT 
voorjaar 2019.  

 Rijk en regio verkennen de mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak van de 
kwaliteits- en verduurzamingsopgave in de bestaande woningvoorraad, met name 

gericht op krimpgebieden met een kleine uitbreidingsbehoefte van de woningvoorraad. 
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5. 4-Sporigheid Schiedam (voorheen Spooremplacement Variant D) 
 IenW, MRDH en PZH spreken af om op basis van het uitgebreide Functioneel Integraal 

Systeemontwerp en de daarop gebaseerde kostenraming te besluiten over een 
realisatiebesluit, mits de ruimte tussen de kostenraming en het budget het rechtvaardigt 
om niet te wachten op een raming met de gebruikelijke onzekerheidsmarge. De 
informatie zal volgens de huidige planning in december 2018 beschikbaar zijn.  

 Rijk en Regio verwachten op basis van de tussenresultaten dat het afgesproken 

gemeenschappelijk maximum van € 40 miljoen exclusief BTW toereikend is voor de 
realisatie (verdeling 50/50 Rijk/Regio).  

 Gezamenlijke besluitvorming met betrekking tot het nemen van een realisatiebesluit 
volgt kort na de gereedkoming van het FIS en kostenraming in januari 2019. 
 

6. Spoorcorridor Leiden-Utrecht 
Rijk en Regio constateren dat: 

 Bij instandhouding van de huidige lijnvoering tot 2030 op termijn een NMCA-knelpunt op 
deze lijn wordt verwacht (WLO hoog).  

 Het doortrekken van de spitspendel die nu reeds rijdt tussen Leiden en Alphen naar 
Utrecht een kansrijke eerste stap is om de bereikbaarheid te verbeteren.  

Rijk en Regio besluiten om: 

 Het doortrekken van de spitspendel verder te onderzoeken, met de intentie om deze 
doortrekking zo snel mogelijk in te voeren. Hiertoe onderzoeken NS en ProRail hoe de 
spitspendel is in te passen in de dienstregeling en wat de eventueel benodigde kosten 
voor exploitatie en infrastructuur zijn. Partijen streven er naar dit onderzoek zo spoedig 
mogelijk uit te voeren met als doel voor het zomerreces van 2019 hierover een definitief 
besluit te nemen. 

 De ‘versnelde intercity’-variant nog steeds te beschouwen als na te streven eindbeeld.  
 Het onderzoek naar de baanstabiliteit door experts te laten valideren. Hierbij wordt ook 

gekeken of er innovatieve oplossingen zijn voor het probleem.  

 Te verkennen wat de vervolgstappen voor het langetermijnperspectief van ‘versnelde 
intercity’-variant zijn. Waarbij zowel naar het belang van de bereikbaarheid van de regio 
als het landelijke netwerk wordt gekeken.  

 Er naar te streven dat voor het zomerreces van 2019, definitieve afspraken worden 

gemaakt over het langetermijnperspectief van de lijn. 

7. Motie Sienot / Merwede Lingelijn 
 Provincie Zuid-Holland en het ministerie van IenW hebben in het kader van de 

motie Regionale knelpunten op het spoor (van hr. Sienot c.s.) ProRail gezamenlijk 
opdracht gegeven om de aard en de oplossingsrichtingen te onderzoeken voor het tekort 
aan zit- en staanplaatscapaciteit tijdens de ochtendspits op de MerwedeLingelijn. De 
uitkomst van dit onderzoek wordt in het tweede kwartaal van 2019 verwacht. 

8. Optimalisatie Treinverbinding Dordrecht – Brabant 

 Besluitvorming over eventuele realisatie en (co)financiering van de IC verbinding 
Dordrecht – Brabant voor de jaren 2020 tot en met 2024 zal, vanwege de nog lopende 
gesprekken tussen IenW en de regionale overheden over de hieraan te verbinden 
voorwaarden, na het BO MIRT plaatsvinden. 

 IenW, provincie Zuid-Holland en provincie Noord-Brabant spreken af om nog voor het 

einde van dit jaar tot definitieve besluitvorming te komen. 

9. A12 Gouda de Meern  
 Gelet op de hoge notering van het traject A12 Knooppunt Gouwe-Knooppunt Oudenrijn 

in de NMCA besluiten IenW en PZH dat zij, op basis van de resultaten van het 

verkeersonderzoek naar dit traject, medio 2019 de mogelijkheden voor het starten van 
een MIRT-verkenning voor dit traject zullen bespreken.  

 Het studiegebied omvat daarbij het gehele traject inclusief de beide knooppunten Gouwe 
en Oudenrijn. Het invloedsgebied in het onderzoek is uitgebreider en strekt zich uit over 
de A12 van Nootdorp tot aan Knooppunt Lunetten.  

 De Gedeputeerde van Zuid-Holland constateert dat hij voldoende draagvlak in de regio 

heeft verworven om een MIRT-verkenning naar dit traject van de A12 te ondersteunen. 
 De Minister van IenW zegt toe dat zij het gesprek hierover zal initiëren zodra de 

resultaten van het verkeerskundige onderzoek bekend zijn en de uitkomsten daarvan 
aanleiding geven voor een MIRT-verkenning naar dit traject.  
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10. MIRT-verkenning A4 knooppunt Burgerveen – N14 
 De Minister van IenW verhoogt het projectbudget van de MIRT-verkenning A4 

knooppunt Burgerveen-N14 (van € 50 miljoen) met € 80 miljoen naar € 130 miljoen, 
zodat een nieuw Ringvaartaquaduct in zuidelijke richting met 4 rijstroken kan worden 
gerealiseerd. Hiermee wordt zowel een verkeersveiligheidsknelpunt als een 
verkeersdoorstromingsknelpunt opgelost op dit tracé van de A4 ten zuiden van 
Knooppunt Burgerveen.  

 De regio (regio Midden-Holland en provincie Zuid-Holland) heeft de Minister van IenW 
schriftelijk verzocht om het project eerder uit te voeren en daarvoor het vanaf 2028 
beschikbare budget naar voren te halen. De Minister geeft aan een eerdere realisatie 
van dit project, dat ook in het Regeerakkoord is genoemd, na te streven. De financiële 
inpassingsopgave is echter groter geworden als gevolg van het bovengenoemde besluit. 
Verder is op dit moment nog niet duidelijk uit welke maatregelen de Voorkeursbeslissing 

precies zal bestaan en wat de kosten ervan zijn. De Minister zegt toe naar de 
mogelijkheden voor een eerdere realisatie te kijken wanneer ze de Voorkeursbeslissing 

neemt (medio 2019). 

11.  Voortgang A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda 

 Het Rijk heeft de financiële reservering ad € 178 miljoen, prijspeil 2018, voor de 
verbreding van de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda in de Rijksbegroting 2019 
naar voren gehaald, zodat de realisatiefase versneld kan starten in 2021. 

 Taakstellend budget voor realisatie van het VKA zal worden vastgesteld bij het nemen 
van de voorkeursbeslissing 

 Vanwege de meerkosten van de versnelling betaalt de regio aan het Rijk 50% van de 

externe Planstudiekosten, tot een maximum van € 1 miljoen prijspeil 2018, inclusief 
BTW. 

 Rijk en regio sluiten een bestuursovereenkomst over de aanpak en de realisatie van de 
A20, waarin ook bovenstaande afspraken worden vastgelegd. 
 In deze overeenkomst spreken Rijk en regio tevens af welke partij verantwoordelijk 

is voor aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen en meekoppelkansen, zo mogelijk 
inclusief uiterste realisatiedatum. 

 

12. Buisleidingen Zeeland  
 Het BO MIRT neemt er kennis van dat het CUST-project meedoet aan de verkenning van 

buisleidingen als nieuwe transportmodaliteit en de passende rol van de overheid daarbij. 
Het resultaat van deze verkenning komt beschikbaar in het najaar van 2019. De 
verkenning levert een afwegingskader op aan de hand waarvan de overheid zijn eigen 

rol en betrokkenheid bij de betreffende buisleiding kan bepalen. 

13. Corridor Rotterdam/Antwerpen 
 Rijk en Regio blijven inzetten op de versterking van de concurrentiekracht van de 

Zuidwestelijke Delta. Hiervoor ontwikkelen zij een aantal concrete voorstellen voorlopig 
gericht op binnenvaart, buisleidingen en betrouwbare netwerken. Daarnaast wordt 

gekeken welke functie de Zuidwestelijke Delta kan vervullen binnen de Eurodelta. 
 Voor de verschillende sporen (in elk geval: binnenvaart, buisleidingen, beter benutten 

vaarwegen) worden plannen van aanpak en vervolganalyses opgesteld.  
 Regio’s en Rijk stemmen de activiteiten uit Corridor Rotterdam Antwerpen af met het 

programma goederencorridors om te zorgen voor uniformiteit in werkwijze. In een later 

stadium wordt bezien of nauwere aansluiting tussen de 2 programma’s mogelijk en 
zinvol is. 

 Regio’s en Rijk verkennen of voor de langere termijn een gebiedsfoto op het 
schaalniveau Eurodelta wenselijk is. 

 In het Bestuurlijk Overleg van Zuidwest Nederland in najaar 2019 worden de resultaten 
van afspraken neergelegd.  

14. Rail Gent Terneuzen 
Rijk en Regio: 
 Nemen kennis van de resultaten van de eerste studiefasen van het met Europese CEF-

middelen gesubsidieerde onderzoek “Optimalisatie Railontsluiting Gent – Terneuzen”. 

 Daarin zal naast de nut en noodzaak van infrastructurele maatregelen ook onderzoek 
gedaan worden naar alternatieve oplossingen die kunnen bijdragen aan de opgave, zoals 
benuttingsmaatregelen. 

 Organiseren in de eerste helft van 2019 op basis van de voorlopige resultaten van dit 
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onderzoek een bestuurlijk ronde tafel gesprek, waaraan regionale en federale overheden 
van België en Nederland deelnemen. De gezamenlijke (grensoverschrijdende) opgave 
staat hierin centraal. Doel is bestuurlijk commitment te krijgen over inhoud (incl. 
gedeeld beeld van de knelpunten) en vervolgproces.  

 Zullen in het BO MIRT van 2019 op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de 
ronde tafel beoordelen of en zo ja welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. 

15. Samenwerkingsafspraken slimme en duurzame mobiliteit 
 Om samen nog slagvaardiger te werken aan een betere bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid en het verduurzamen van de mobiliteit spreken Rijk en regio af te 
komen tot een verdere bundeling van een aantal effectieve en efficiënte maatregelen en 

initiatieven, zoals fietsstimulering, smart mobility, duurzame mobiliteit, parkeren, 
werkgeversaanpak en logistiek; zonder hierbij in elkaars verantwoordelijkheden te 
treden.  

 Als eerste stap op weg naar een structurele en gebundelde aanpak spreken Rijk en regio 

voor 2019 het volgende af:  

 File-aanpak: om de files op korte termijn aan te pakken investeert het Rijk in de regio 

door op strategische locaties meer bergers en weginspecteurs in te zetten. Daarnaast 

worden er verbeteringen doorgevoerd bij het Prins Clausplein, wordt de afrit bij de A15 

richting de N3 verbeterd en wordt de omleidingsroute bij de Beneluxtunnel voor 

vrachtwagens verbeterd. 

 Fiets:  

o De provincie Zuid-Holland ontvangt een bijdrage van € 1,857 miljoen inclusief BTW 

van het Rijk voor de snelfietsroute Leiden-Katwijk. De provincie zet in op 

fietsstimulering in samenwerking met werkgevers en werkgevers en past waar 

mogelijk de principes van circulair bouwen toe in de aanleg.  

o Voor de MetropoolRegio Rotterdam Den Haag wordt een bedrag van € 1,857 miljoen 

gereserveerd ten behoeve van de snelfietsroute Greenport Westland-Rotterdam. Als 

de route komend voorjaar bestuurlijk rond is dan kan een definitieve afspraak 

gemaakt worden voor een rijksbijdrage voor deze route. 

o Voor de provincie Zeeland wordt een bedrag van € 1,857 miljoen gereserveerd ten 

behoeve van de snelfietsroute Zelzate-Terneuzen. Als de route financieel en 

bestuurlijk rond is dan kan volgend jaar een definitieve afspraak gemaakt worden 

voor een rijksbijdrage voor deze route. 

 Fietsparkeren:  

o Om meer mensen gebruik te laten maken van de fiets en de fiets-treinreis 

aantrekkelijker te maken willen Rijk en regio gezamenlijk investeren in 

fietsenstallingen bij stations. 

o Zeeland: 

- Rijk en regio onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden om de inpandige 

stalling van station Middelburg efficiënter te benutten; eventueel met behulp 

van fysieke maatregelen. Mocht dit onvoldoende soelaas bieden om de 

opgave voor 2030 te halen, dan zal de gemeente samen met het Rijk de 

mogelijkheden voor aanvullende fietsparkeercapaciteit nabij het station 

onderzoeken. 

- Rijk en regio investeren samen op basis van een kostenverdeling van 40 

respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra maaiveldstallingen bij de 

stations van Goes en Kapelle-Biezelinge. De gemeenten hebben de intentie 

om de regionale bijdrage vóór 1 juni 2019 te reserveren. 

o Zuid-Holland 

- Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 

respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra 

maaiveldstallingcapaciteit bij de stations van Zwijndrecht, De Vink, 

Dordrecht Zuid, Gouda Goverwelle, Gorinchem, Voorhout, Dordrecht 

Stadspolders, Hillegom, Bodegraven, Sliedrecht Baanhoek en Sliedrecht. 

- Voor de afronding van het voorbereidingstraject voor een stalling bij Leiden 
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Centraal en bij Dordrecht (zuidzijde) zal geld beschikbaar worden gesteld 

door Rijk en regio op basis van een kostenverdeling van 40 respectievelijk 

60 procent. Medeoverheden hebben de intentie de benodigde financiële 

ruimte te vinden voor realisatie. 

o MRDH  

- Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 

respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra stallingcapaciteit bij het 

station Rotterdam Alexander en extra maaiveldsstallingcapaciteit bij station 

Delft Zuid. 

- Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 

respectievelijk 60 procent in de voorbereiding van oplossingsvarianten(en) 

van stallingtekorten bij de stations van Rotterdam Centraal (noordzijde), 

Rotterdam Centraal (centrumzijde), Rotterdam Blaak en Rijswijk.  

 Veiligheid N-wegen: Regio en Rijk spreken af de verkeersveiligheid van provinciale N-

wegen te verbeteren. Het Rijk stelt hiervoor maximaal € 2.178.677 ter beschikking aan 

Zuid-Holland en maximaal € 1.650.122 aan Zeeland. Provincies kunnen hiervoor 

plannen indienen die worden beoordeeld op basis van het afsprakenkader.  

 Mobility as a Service: pilot Rotterdam – The Hague Airport. Op 1 november is de 

inschrijving voor de Raamovereenkomst voor de 7 nationaal opschaalbare MaaS-pilots 

gesloten. De definitieve gunning is voorzien per 7 december 2018. Vervolgens worden 

via regionale minicompetities de MaaS-aanbieders geselecteerd. De aanbesteding voor 

de pilot Rotterdam – The Hague Airport start begin januari 2019. De pilot vormt een 

gezamenlijk leertraject, wordt gefinancierd door Rijk en regio en maakt onderdeel uit 

van de Korte Termijn Aanpak van het Gebiedsgericht Bereikbaarheidsprogramma MRDH. 

 Smart mobility:  

o Rijk en regio komen uiterlijk in juni 2019 tot concretisering van versnelde 

digitalisering en organisatieontwikkeling in het wegbeheer, als onderdeel van 

‘digitaal de weg op orde’. De inzet hierbij is dat in 2023 90% actualiteit, 

betrouwbaarheid en correctheid van publieke data moet zijn bereikt. Voor 

ondersteuning in de planvorming heeft het Rijk € 1 miljoen beschikbaar voor alle 

regio’s gezamenlijk. De uitwerking hiervan landt in de verdere uitwerking van de 

Krachtenbundeling smart mobility. 

o Regio en Rijk spreken tevens af een versnelling te geven aan de vervanging van 

conventionele Verkeersregelinstallaties door nieuwe intelligente 

Verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die kunnen communiceren met voertuigen, fietsers, 

OV etc. Uiterlijk in juni 2019 nemen Rijk en regio besluiten over aantallen, locaties, 

impact, uitroltempo als ook financieringsverdeling; 

o Voorwaarde voor alle inspanningen en besluiten is dat uiterlijk Q1 2019 alle eerder 

gemaakte afspraken in BBV ITS en Talking Traffic zijn nagekomen en (op straat) 

opgeleverd, voor zover binnen controle van wegbeheerders mogelijk. 

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 

 Rijk en regio komen in het BO MIRT van najaar 2019 met een gezamenlijk voorstel hoe 

deze eerste stap richting bundeling kan worden doorontwikkeld tot een gezamenlijke en 

gestructureerde aanpak in de vorm van een werkagenda Slimme en Duurzame 

mobiliteit. De uitvoering van de maatregelen uit het Klimaatakkoord maken hier deel 

van uit. Daarbij zal nadrukkelijk de verbinding worden gelegd met het 

gebiedsprogramma metropoolregio Rotterdam-Den Haag.  

 

BO MIRT Noordwest-Nederland 

1. Corridorstudie Amsterdam – Hoorn: multimodaal mobiliteitspakket 

 Rijk en regio nemen het principe besluit voor een multimodaal mobiliteitspakket voor 

het corridorgebied Amsterdam-Hoorn.  

 Op dit moment is het definitief vaststellen van het pakket nog niet mogelijk omdat de 
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laatste hand wordt gelegd aan het bijeenbrengen van het benodigde budget en de 

toetsing van de ontwerpen voor het hoofwegennet op de aspecten ontwerprichtlijnen en 

verkeersveiligheid. 

 Het multimodaal mobiliteitspakket omvat de volgende maatregelen: 

 De pakketten Quick Wins en mobiliteitsmanagement (pakket 1 en 2). 

 Infrastructurele maatregelen aan het traject A8-A7 ten behoeve van de 

doorstroming (pakket HWN-midden). 

 Een ongelijkvloerse kruising van weg en spoor bij de Guisweg in de gemeente 

Zaanstad en het optimaliseren van de aansluitingen van dit gebied op de A8 door 

het volledig maken van aansluiting 3. 

 Verbetering van de doorstroming N516 en de aansluiting op de A8 (AVANT 

Alternatief B). 

 Het verbeteren van de doorstroming op het onderliggend wegennet bij de 

aansluiting Hoorn van de A7 richting Hoorn. 

 Hiermee wordt tevens ingezet op het faciliteren van de gewenste bereikbaarheid voor 

belangrijke woningbouwopgaven bij OV-knooppunten in de MRA (Zaanstad en 

Purmerend) en Hoorn. 

 De financiële omvang van het gewenste multimodale mobiliteitspakket bedraagt circa € 

535 - € 565 miljoen1. Dit bedrag is gebaseerd op de versoberde varianten van 

knooppunt Zaandam en is exclusief enkele PM-posten.  

 Door partijen zijn concrete financiële bijdragen toegezegd om bovengenoemde ambitie 

te kunnen realiseren. Uitgaande van het bovengenoemde bedrag is daarmee zicht op 

financiële dekking vanuit Rijk en regio. 

 Rijk en regio spannen zich in om voor de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 de 

resterende financiële dekking helemaal rond te krijgen. 

 De in het HWN-midden-pakket opgenomen openstelling van de reserverijstroken in de 

Coentunnels hebben als doel om de doorstroming van de A10 te verbeteren en de 

congestievorming voor de Coentunnels te voorkomen. Onderzocht gaat worden of deze 

doelen ook door middel van aanpassing van het openstellingregime gehaald kunnen 

worden en wat hiervan de technische en financiële consequenties zijn.  

 Bij een volledige financiële dekking van het pakket zal: 

 De verdere uitwerking van deze afspraak voor de MIRT-verkenning Corridorstudie 

Amsterdam-Hoorn zal medio 2019 resulteren in een gezamenlijk Voorkeursbesluit en 

in een Rijk-regio bestuursovereenkomst.  

 De verdere uitwerking van deze afspraak voor de verkenning Guisweg zal uiterlijk 

2019 resulteren in een gezamenlijk Voorkeursbesluit en in een Rijk-regio 

bestuursovereenkomst. 

 De verdere uitwerking van deze afspraak voor de verkenning AVANT zal uiterlijk 

2019 resulteren in een gezamenlijk Voorkeursbesluit.  

 Partijen hebben aandacht voor de leefbaarheid. Partijen zullen voor het hele pakket 

milieu-effectenrapportages uitvoeren. 

 Vanwege de relatie tussen de Corridorstudie en het programma Samen Bouwen aan 

Bereikbaarheid zal binnen de programmalijn Netwerken Ringen en de Stad, waar wordt 

gewerkt aan ontwikkelperspectieven voor Verstedelijking en Bereikbaarheid in de MRA, 

ook worden gerapporteerd over de effecten van het aanpassen van het snelheidsregime 

van de A10 en A8 op onder andere doorstroming, leefbaarheid en luchtkwaliteit.  

 

2. MIRT-verkenning Multimodale Knoop Schiphol 

 De Verkenning Multimodale Knoop Schiphol is ver gevorderd. Doel is om een oplossing 

te vinden die de reizigersgroei op de middellange termijn in voldoende mate 

accommodeert voor zowel de treinperrons, het busstation, het Jan Dellaertplein als 

Schiphol Plaza.  

 In het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Zuidwestkant Amsterdam – Schiphol Hoofddorp 

(ZWASH) worden de lange termijn (vanaf 2030/2035) opgaven en ontwikkelrichtingen 

onderzocht.  

 Rijk, regio, Schiphol, NS en ProRail hebben gezamenlijk geconstateerd dat de twee nu 

                                                           
1 prijspeil 2018, bandbreedte -30% tot +20% en inclusief BTW. 
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voorliggende onderzoeksalternatieven vanwege de hoge kosten in combinatie met de 

mate van oplossend vermogen niet te financieren zijn.  

 Bovendien zouden het regret investeringen kunnen zijn met het oog op de in ZWASH 

nog te bepalen lange termijn bereikbaarheidsoplossing en is de verwachting dat ze niet 

voor 2027 opgeleverd kunnen worden en ingewikkelde bouwfaseringen met veel hinder 

kennen.  

 Er is daarom gekozen om een breed pakket maatregelen, samengesteld uit de twee 

huidige alternatieven, uit te werken dat sneller en goedkoper te realiseren is dan de 

voorgestelde alternatieven en naar verwachting voldoende oplossend vermogen heeft 

voor de veiligheid en capaciteit op de middellange termijn.  

 Dit pakket wordt als derde alternatief meegenomen in de besluitvormingsfase van de 

Verkenning.  

 De verwachting is dat de Voorkeursbeslissing in het voorjaar van 2019 genomen kan 

worden, gelijktijdig met het sluiten van een bestuursovereenkomst tussen Rijk en 

betrokken partners. 

 Vooruitlopend op de uitvoering van het maatregelenpakket, waartoe naar verwachting in 

het voorjaar besloten zal worden, zal IenW op zo kort mogelijke termijn aan ProRail 

opdracht verlenen om het meest urgente capaciteitsknelpunt aan te pakken. 

 Partijen hebben afgesproken dat het van essentieel belang is dat gezamenlijk 

voortvarend wordt gewerkt aan een oplossing om de capaciteits- en 

veiligheidsknelpunten op lange termijn het hoofd te bieden op en rond Schiphol. De 

richtinggevende keuzes voor de lange termijn worden in 2019 opgeleverd door ZWASH. 

Hierbij is het essentieel dat er zicht is op de woningbouwopgave aan de (zuid)westkant 

van Amsterdam en besluitvorming over de toekomst van Schiphol via de 

Luchtvaartnota. 

 De reeds eerder gemaakte reservering van € 250 miljoen in het Infrastructuurfonds blijft 

beschikbaar voor zowel de realisatie van de voorkeursbeslissing als voor de lange 

termijnoplossing voor de OV-bereikbaarheid van Schiphol. Afgesproken is dat de andere 

partijen ook de middelen, zoals toegezegd bij de start van de Verkenning Multimodale 

Knoop Schiphol, gereserveerd houden voor beide doelen.  

 

3. Programma U Ned 

Korte termijn aanpak 

 Rijk en Regio besluiten om op hoofdlijnen het pakket van maatregelen voor de korte 

termijn-aanpak van het programma U Ned vast te stellen voor de periode 2019-2021: 

 logistiek;  

 werkgeversaanpak, en;  

 doelgroepenbenadering. 

     De maatregelen zijn in het eerste kwartaal van 2019 nader uitgewerkt. 

 De Programmaraad U Ned stuurt op effecten van de resultaatgerichte afspraken, 

monitoring gebaseerd op effecten, de uitvoering van maatregelen is ondergebracht in de 

organisatie GoedopWeg. Beleids- en strategische keuzes, beleidsmonitoring en besluiten 

ten aanzien van aanvullende tranches worden genomen door de Programmaraad in 

overleg met de Stuurgroep Goedopweg. De Programmaraad wordt tweemaal per jaar op 

de hoogte gehouden van de voortgang van de KTA U Ned. De eerste keer is in het 

eerste kwartaal van 2019 en dan zal de inhoud van het pakket worden toegelicht.  

 

4. Programma U Ned 

MIRT-onderzoek Wonen, Werken, Bereikbaarheid en Leefbaarheid in de 

Metropoolregio Utrecht 

 Rijk en regio starten een MIRT-onderzoek Wonen, Werken, Bereikbaarheid en 

Leefbaarheid in de metropoolregio Utrecht, op basis van een vastgesteld plan van 

aanpak. 

 

5. Programma U Ned 

Vervolg op preverkenning Multimodale Knoop Utrecht Centraal -  Utrecht Science 

Park 

Rijk en regio constateren dat de preverkenningsfase afgerond is en nemen voor de volgende 
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fasen de onderstaande besluiten: 

 Rijk en regio stellen de resultaten van de pre-verkenning vast2. 

 No regret maatregelen: 

 Rijk en regio constateren dat er een pakket aan no-regret- maatregelen ligt met een 

bandbreedte van € 155-215 miljoen exclusief BTW in de periode 2019-2025.  

 Rijk en regio: 

o delen het belang van het starten met no regretmaatregelen; 

o constateren dat er een pakket van maatregelen ligt dat kan bijdragen aan een 

goede bereikbaarheid van het USP en het ontlasten van Utrecht Centraal in 

combinatie met het mogelijk maken van de huidige plannen voor woon- en 

werklocaties, zoals de Merwedekanaalzone; 

o werken dit pakket gefaseerd uit tot projectbesluiten en brengen daarbij de 

effecten hiervan in beeld en beoordelen deze in onderlinge samenhang om 

binnen het pakket te kunnen prioriteren; 

o gezien het belang om nu te starten reserveren partijen nu € 45 miljoen (incl. 

BTW) volgens de volgende verdeling Rijk € 15 miljoen, provincie Utrecht € 15 

miljoen, gemeente Utrecht € 15 miljoen.  

o mandateren de programmaraad om projectbesluiten te nemen voor de bij het 

vorige punt gereserveerde middelen.  

 Rijk en regio werken in een vervolg op pre-verkenning de mogelijke projecten uit die 

voor de middellange termijn 2025-2030 - aanvullend op al afgesproken en te realiseren 

no-regretmaatregelen - nodig zijn om de groei binnen de MRU mogelijk te maken 

aansluitend op het bestaande en toekomstige verstedelijkingsprogramma en die 

beantwoorden aan de programmadoelen U Ned. Op basis van de uitkomsten van de 

preverkenning gaat het in ieder geval om: verhogen snelheid SUNIJ-tram, verlengen 

Uithoftram tot Zeist, een HOV oostwest-verbinding tussen Lunetten en 

Westraven/Leidsche Rijn, de ontwikkeling van station Lunetten-Koningsweg. 

Hierbij wordt rekening gehouden met het ontlasten van Utrecht Centraal en de lange 

termijnperspectieven zoals die in het Toekomstbeeld OV, verstedelijkingsstrategie van 

de U10 en het MIRT-onderzoek wordt opgeleverd. 

 Rijk en regio spreken de intentie uit om op basis van bij het voorgaande besluit 

genoemde vervolg en in samenhang met de verdere uitwerking van de 

verstedelijkingsstrategie in het BO MIRT 2019 een selectie en fasering van maatregelen 

vast te stellen. Op basis van oplossend vermogen, het perspectief op alternatieve 

bekostiging en de budgettaire kaders van alle partijen wordt bepaald voor welk(e) 

project(en) in 2019 een verkenning wordt gestart. Mogelijk resterende opgaven worden 

meegenomen in het reeds gestarte MIRT-onderzoek voor de regio Utrecht waarin 

wonen, werken en bereikbaarheid in samenhang voor de lange termijn worden 

onderzocht.  

 De kosten van het voorbereiden van projectbesluiten en het uitvoeren van het vervolg 

op de pre-verkenning worden gedragen door het budget voor het programma U Ned van 

€ 500.000 jaarlijks, zoals reeds in het BO MIRT van juni 2018 was afgesproken, waarbij 

partijen met elkaar in overleg treden als het beschikbare budget uitgeput dreigt te 

raken. 

 Rijk en regio mandateren de programmaraad U Ned om de inhoudelijke afstemming te 

borgen tussen de uitwerking van projectbesluiten, het vervolgonderzoek pre-verkenning 

en het MIRT-onderzoek.  

De programmaraad betrekt daar ook de uitkomsten van de netwerkuitwerking van het 

Toekomstbeeld OV bij.  

 In het BO MIRT najaar 2019 zullen de volgende resultaten geagendeerd worden: 

 Voortgangsbericht uitvoering KTA 

 Projectbesluiten No Regret fase tot 2025 

 Resultaten vervolgonderzoek pre-verkenning maatregelen 2025-2030 

 Deelresultaten/producten fase 1 en 2 MIRT-onderzoek 

 

6. Programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ 

                                                           
2 Bijlage 1 Rapportage Preverkenning Arcadis 
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Slimme en Duurzame Mobiliteit 2019-2021 

 Rijk en regio spreken af om in 2019 gezamenlijk uitvoering te geven aan een pakket aan 

maatregelen dat bijdraagt aan het mitigeren van de NMCA- en regionale knelpunten in 

de Metropoolregio Amsterdam, het verbeteren van de bereikbaarheid van de 

economische toplocaties en woningbouwlocaties en het functioneren van het daily urban 

system en aan een duurzamer mobiliteit systeem  

 Voor de uitvoering van dit maatregelpakket stelt het Rijk € 9 miljoen (inclusief BTW) 

beschikbaar, hetzelfde bedrag als in 2018. In het actieprogramma is de bijdrage per 

project van de Regio vastgesteld (minimaal 50% per maatregel). 

 Rijk en regio ontwikkelen gezamenlijk een maatregelenpakket voor de periode 2020-

2022. Besluitvorming over dit pakket, inclusief (meerjarige) financiering vindt plaats in 

het Bestuurlijk Overleg MIRT van najaar 2019. 

 

7. Programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ 

Stedelijke Bereikbaarheid 

 Bij de start van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid is afgesproken om 

een aantal projecten ten aanzien van stedelijke bereikbaarheid in het programma onder 

te brengen. Het gaat om projecten die tot 2030 bijdragen aan een betere bereikbaarheid 

in relatie tot de verstedelijking. Het gaat om een pakket van € 160 miljoen, dat door de 

regio gefinancierd wordt: 

Kwaliteitsverbetering OV-knooppunt Almere Centrum, metrohalte Sixhaven, HOV 

Almere, IJburg/ Weesp, tram- en fietsverbinding Amsterdamse brug en de afrit S114 1e 

fase/ontsluiting ontwikkeling Sluisbuurt IJburg. 

 Rijk en regio werken in 2019 samen om voortgang te boeken op de in 2018 gestarte 

Actieagenda Stedelijke Bereikbaarheid en deze voor de periode 2019-2022 verder door 

te ontwikkelen op de volgende punten: 

 Versnellen woningbouw MRA - knelpunten bereikbaarheid Amsterdam Oost: 

o Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg; 

o A10 Noord tussen aansluiting Zeeburgereiland en knooppunt Watergraafsmeer; 

o Fietsverbinding Zeeburgereiland-Oostelijk Havengebied en oeververbinding 

naast de Amsterdamse brug. 

 Versnellen woningbouw MRA - knelpunten bereikbaarheid Almere Centrum: 

werkatelier verdichting Almere Centrum. 

 IJ-oeververbindingen: Naast metrohalte Sixhaven zal ook de bredere 

bereikbaarheidsopgave aan de IJ-oevers betrokken worden, zoals de verbinding 

Stenen Hoofd. Daarbij wordt samengewerkt met de betrokken stakeholders, 

waardoor de verschillende aspecten van de oeververbindingen kunnen worden 

afgewogen. 

 Rijk en regio werken in 2019 ook samen aan de ontwikkeling van twee nieuwe 

onderwerpen binnen de actieagenda Stedelijke Bereikbaarheid: 

 Kennisteam autoluw verstedelijken in de MRA; 

 Regionale park & ride in de MRA. 

 

8. Programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ 

MIRT-onderzoek Zuidwest Amsterdam/Schiphol/Hoofddorp 

 Het MIRT-onderzoek Zuidwest Amsterdam/Schiphol/Hoofddorp (ZWASH) integreert de 

vele afzonderlijke trajecten met betrekking tot mobiliteit, knooppuntontwikkeling en 

(ruimtelijk economische) duurzame gebiedsontwikkeling op verschillende schaalniveaus 

en maakt de samenhangende ontwikkelingsstrategie voor de lange termijn voor de 

kerncorridor Hoofddorp – Schiphol – Amsterdam Zuid inclusief de landzijdige 

bereikbaarheid van Schiphol en de ruimtelijk-economische ontwikkeling` van het 

gebied.  

 Momenteel loopt er ook een MIRT-verkenning naar de Multimodale Knoop Schiphol. Na 

besluitvorming over de korte termijn worden de resterende lange termijn vraagstukken 

ten aanzien van de landzijdige bereikbaarheid van Schiphol en de MKS meegenomen in 

het MIRT-onderzoek ZWASH. De besluitvorming over het MIRT-onderzoek wordt daarom 

afgestemd op de stappen in de besluitvormingstrajecten van de meest relevante 

raakvlaktrajecten. 
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 De besluitvorming over het MIRT-onderzoek valt samen met die van de 

langetermijnperspectieven die voortkomen uit programmalijn netwerken, ringen en de 

stad. 

 In het voorjaar van 2019 worden aan de hand van kansrijke ontwikkelrichtingen 

richtinggevende uitspraken gemaakt over de samenstelling en afronding van de 

ontwikkelstrategie en over de doorwerking in andere trajecten  

 Tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest Nederland van najaar 2019 zal 

besluitvorming plaatsvinden over de te kiezen richting en vervolgacties. 

 

9. Programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ 

Netwerken, Ringen en de Stad 

 Er is op 15 maart 2018 een breed onderzoek gestart naar de toekomst van de 

netwerken, ringen en de stad in relatie tot de verstedelijking in de MRA-regio. Het gaat 

om alle vervoersmodaliteiten. Doelstelling is om het verkeer- en vervoersysteem rond 

Amsterdam, met focus op de multimodale draaischijf rond Amsterdam, in beweging te 

houden en optimaal bij te dragen aan de programma-opgaven. 

 In 2018 is vanuit Netwerken, Ringen en de Stad onderzoek gedaan naar (1) de werking 

van het Daily Urban System in de MRA en (2) de ontwikkeling van de woningbouw, 

werkgelegenheid en infrastructuur; de Ruimtelijke Atlas MRA. Daarnaast is in 

werkateliers Haven Stad/ZaanIJ met overheden, bedrijfsleven en kennispartners 

onderzocht hoe integrale keuzes op vlak van wonen, werken en bereikbaarheid in 

praktische adaptieve stappen kunnen worden uitgewerkt. Deze resultaten worden 

gebruikt bij het opstellen van de integrale ontwikkelperspectieven in 2019 op basis 

waarvan richtinggevende keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van de spoor-, 

wegen en ov-netwerken en ringen in de MRA tot 2040. 

 MIRT-verkenning Rottepolderplein: De startbeslissing is op 14 november 2018 door de 

Minister ondertekend. Deze wordt gefinancierd vanuit het programmabudget. Het gaat 

om € 30 miljoen van de € 200 miljoen wegenbudget dat onderdeel uitmaakt van het 

programma, conform de afspraken van 15 maart 2018. De MIRT-verkenning maakt 

daarmee verder onderdeel uit van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. 

 A27 in relatie tot de programmaopgaven: Op basis van de producten van de 

programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad wordt najaar 2019 besloten of de 

verbreding van de A27 onderdeel uitmaakt van het programma Samen Bouwen aan 

Bereikbaarheid. De vastgestelde resultaten uit het MIRT-onderzoek Oostkant 

Amsterdam (MOOA) worden hierbij benut. Aanvullend wordt onderzocht welke slimme 

maatregelen/quick wins, die bijdragen aan het doel van de programmalijn, de 

problematiek op de A27 helpen aan te pakken. Hierbij wordt gekeken naar het gedeelte 

tussen knooppunt Eemnes en Almere. 

 

10. MIRT-verkenning A4 knooppunt Burgerveen – N14 

 De Minister van IenW verhoogt het projectbudget van de MIRT-verkenning A4 

knooppunt Burgerveen-N14 (van € 50 miljoen) met € 80 miljoen naar € 130 miljoen, 

zodat een nieuw Ringvaartaquaduct in zuidelijke richting met 4 rijstroken kan worden 

gerealiseerd. Hiermee wordt zowel een verkeersveiligheidsknelpunt als een 

verkeersdoorstromingsknelpunt opgelost op dit tracé van de A4 ten zuiden van 

Knooppunt Burgerveen.  

 De regio Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland hebben de Minister van IenW 

schriftelijk verzocht om het project eerder uit te voeren en daarvoor het vanaf 2028 

beschikbare budget naar voren te halen. De Minister geeft aan een eerdere realisatie 

van dit project, dat ook in het regeerakkoord is genoemd, na te streven. De financiële 

inpassingsopgave is echter groter geworden als gevolg van het bovengenoemde besluit. 

Verder is op dit moment nog niet duidelijk uit welke maatregelen de Voorkeursbeslissing 

precies zal bestaan en wat de kosten ervan zijn. De Minister zegt toe naar de 

mogelijkheden voor een eerdere realisatie te kijken wanneer ze de Voorkeursbeslissing 

neemt (medio 2019). 

 

11. Proces Toekomstbeeld OV 

 Rijk, regio en OV-sector nemen kennis van de voortgang van het lopende proces van de 
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uitwerking van het Toekomstbeeld OV. 

 Parallel aan de landelijke uitwerking van het Toekomstbeeld OV wordt gewerkt aan 

regionale uitwerkingen voor de provincies Noord-Holland en Flevoland en de provincie 

Utrecht. In beide uitwerkingen werken Rijk, regio en spoorsector samen. De regionale 

uitwerkingen hebben een bredere scope en een meer gedetailleerd uitwerkingsniveau 

dan de landelijke uitwerking, maar is daar wel op gebaseerd.  

 De regionale uitwerkingen zijn naar verwachting uiterlijk derde kwartaal 2019 gereed en 

bevatten een nadere invulling en concretisering van stedelijk en regionaal OV in 

samenhang met het (inter)nationale netwerk. De regio wil de uitkomsten op het BO 

MIRT – OV en Spoortafel van 2019 agenderen om gezamenlijke (vervolg)afspraken te 

kunnen maken en/of richtinggevende besluiten te kunnen nemen. 

 Rijk, regio en OV-sector nemen kennis van het opstellen van de contouren van het 

Toekomstbeeld OV, hetgeen besproken zal worden aan de landelijke OV- en Spoortafel 

in februari 2019. 

 

12. Spoorcorridor Leiden-Utrecht 

 Rijk en Regio constateren dat: 

 Bij instandhouding van de huidige lijnvoering tot 2030 op termijn een NMCA-

knelpunt op deze lijn wordt verwacht (WLO hoog).  

 Het doortrekken van de spitspendel die nu reeds rijdt tussen Leiden en Alphen naar 

Utrecht een kansrijke eerste stap is om de bereikbaarheid te verbeteren.  

 Rijk en Regio besluiten om: 

 Het doortrekken van de spitspendel verder te onderzoeken, met de intentie om deze 

doortrekking zo snel mogelijk in te voeren. Hiertoe onderzoeken NS en ProRail hoe 

de spitspendel is in te passen in de dienstregeling en wat de eventueel benodigde 

kosten voor exploitatie en infrastructuur zijn. Partijen streven er naar dit onderzoek 

zo spoedig mogelijk uit te voeren met als doel voor het zomerreces van 2019 

hierover een definitief besluit te nemen. 

 De ‘versnelde intercity’-variant nog steeds te beschouwen als na te streven 

eindbeeld.  

 Het onderzoek naar de baanstabiliteit door experts te laten valideren. Hierbij wordt 

ook gekeken of er innovatieve oplossingen zijn voor het probleem.  

 Te verkennen wat de vervolgstappen voor het langetermijnperspectief van 

‘versnelde intercity’-variant zijn. Waarbij zowel naar het belang van de 

bereikbaarheid van de regio als het landelijke netwerk wordt gekeken.  

 Er naar te streven dat voor het zomerreces van 2019, definitieve afspraken worden 

gemaakt over het langetermijnperspectief van de lijn. 

 

13. Woningbouwafspraken Metropoolregio Amsterdam 

 In het bestuurlijk overleg Woningmarkt van 10 oktober 2018 hebben Rijk en regio 

afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het instrument ‘Maatwerk middenhuur’ (de 

‘noodknop’) om exorbitante prijsstijgingen in het middeldure huuraanbod tegen te gaan, 

over een gezamenlijke nadere analyse van de investeringscapaciteit corporaties, de 

uitwerking van een co-financieringsmodel in relatie tot de transformatiefaciliteit in 

oprichting, de inzet van BZK om mogelijk financieel bij te dragen aan de flexibele 

personele schil en het geven van een gezamenlijke opdracht aan een externe partij om 

de stapeling van kosten voor particuliere eigenaren in beeld te brengen.    

 Bovenstaande inzet wordt door Rijk en regio verder uitgewerkt in concrete afspraken, 

met als doel deze in de woondeal te verankeren. 

 Voor de woningbouw-versnellingslocaties (Zaanstad/Purmerend, Amsterdam 

Zeeburgereiland/IJburg, Almere Centrum, Westflank Haarlemmermeer) zijn in de 

afgelopen periode goede stappen gezet en wordt per deelgebied het volgende 

afgesproken: 

1. Verdichting station Purmerend, verdichting station Zaandam Kogerveld, 

herontwikkeling Achtersluispolder (gezamenlijk +/- 20.000 woningen) 

 In het kader van de Corridorstudie Amsterdam – Hoorn (zie agendapunt 3.2) 

zijn afspraken gemaakt, die bijdragen aan de bereikbaarheid van Zaandam 

(inclusief Poelenburg) en Purmerend. Hiermee wordt aan een belangrijke 
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randvoorwaarde voor woningbouwontwikkeling voldaan. 

 De gemeenten Zaanstad en Purmerend bevorderen dat eventuele aanvragen 

voor de transformatiefaciliteit van BZK met voorrang op deze 

versnellingslocaties worden gericht, om zo extra ontwikkelkracht te organiseren. 

2. Verdichting in het stadscentrum van Almere (+/- 2.500 woningen) 

 De gemeente Almere werkt op dit moment intensief aan de transformatie en 

verdichting van het stationsgebied Almere Centrum. Er wordt rekening gehouden 

met de toevoeging van ruim 2.500 woningen. Tegelijkertijd werkt de gemeente 

plannen uit voor het opwaarderen van het station. Passend bij de groei van de 

stad en de komst van de Floriade. De gemeente komt in haar doorrekening tot op 

heden uit op een tekort. 

 Rijk en regio organiseren vanuit de programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid van 

het Programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ daarom gezamenlijke 

werkateliers om tot een gedeeld beeld en sluitende businesscase te komen en 

duurzame aanpassingen aan het station en omgeving om de grote 

publiekstromen te kunnen verwerken. Onderdeel van deze exercitie is de 

mogelijkheid om het gebied te verdichten met 5.000 woningen (in plaats van 

2.500 woningen). Hierbij ligt een relatie met de programmalijn ‘Netwerk, ringen 

en de Stad’. Gezien de start van de Floriade in 2022 is snelheid geboden. Het 

doel is daarom om voor het einde van het eerste kwartaal van 2019 tot een 

financieel afgedekt uitvoeringsplan voor het station te komen, dat leidt tot 

versnelling van de woningbouw. 

 Indien gewenst, worden de werkateliers ondersteund door inzet van het 

expertteam van BZK en de inzet van planjuristen.  

 De gemeente Almere bevordert dat een eventuele aanvraag voor de 

transformatiefaciliteit van BZK met voorrang op deze locatie wordt gericht, om 

zo extra ontwikkelkracht te organiseren. 

3. Ontwikkeling Oostkant Amsterdam (IJburg en Zeeburgereiland) (+/- 22.000 

woningen) 

 De opgaven rond de A10 Noord en de Quick Wins A10/S114, welke van invloed 

zijn op de bereikbaarheid van Oostkant Amsterdam, worden via respectievelijk 

de programmalijnen Netwerk, ringen en de Stad en Stedelijke Bereikbaarheid 

opgenomen in het MRA bereikbaarheidsprogramma ‘Samen bouwen aan 

Bereikbaarheid’. 

 Rijk (ministeries IenW en BZK) en regio (Gemeente Amsterdam en Vervoerregio 

Amsterdam) starten in 2019 een proces om gezamenlijk de verdere uitwerking 

van de vaste oeverbindingen (fiets en (H)OV) van het Amsterdam-Rijnkanaal op 

te pakken om tijdig op hoofdlijnen de bepalende ontwerpkeuzes te maken. Het 

streven is deze keuzes medio 2019 voor de fietsverbinding en medio 2020 voor 

de ov-verbinding gereed te hebben. Dit proces wordt georganiseerd binnen de 

programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid. 

 IenW en BZK zetten het gesprek met de gemeente Amsterdam, ten behoeve van 

de ontwikkeling van de Oostkant Amsterdam voort, met als doel tot een 

afdoende onderbouwing voor de MER te komen. 

 BZK ondersteunt middels de inzet van het Crisis- en herstelwet team bij het 

opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, opdat de 

woningbouw op IJburg en Zeeburgereiland voortgang kan vinden. 

4. Ontwikkeling Westflank Haarlemmermeer (+/- 10.000 woningen) 

 In het kader van het bereikbaarheidsprogramma in de MRA (Samen Bouwen aan 

Bereikbaarheid) is de Duinpolderweg in het programma opgenomen als regionale 

bijdrage. Daarmee ondersteunt het Rijk het belang van het project in de 

meervoudige opgave in de MRA. Hier gaat het vooral om woningbouw in relatie 

tot economie en bereikbaarheid. 

 BZK gaat in gesprek met de gemeente Haarlemmermeer om, anticiperend op de 

verdere besluitvorming in het bereikbaarheidsprogramma ‘Samen bouwen aan 

Bereikbaarheid’, tot nadere planontwikkeling te komen. 

 Rijk en regio spreken af in 2019 ook gezamenlijk naar andere grote woningbouw-

versnellingslocaties te kijken. 
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 Rijk en regio spreken af dat in de woondeal zal worden vastgelegd hoe Rijk en regio tot 

een gezamenlijke (middel)lange termijn verstedelijkingsvisie komen, welke mede input 

moet geven aan de (middel)lange termijn investeringsagenda van Rijk en regio. Daarbij 

zal ook worden aangeven hoe de relatie gelegd gaat worden met andere 

maatschappelijk opgaven, zoals de energietransitie, leefbaarheid en gezondheid. Het 

ontwikkelperspectief van het bereikbaarheidsprogramma ‘Samen bouwen aan 

Bereikbaarheid’ vormt een belangrijke basis voor de gezamenlijke verstedelijkingsvisie. 

 

14. Woningbouwafspraken Metropoolregio Utrecht 

 Rijk en regio spreken af zich in te zetten om de groei van de regio op een goede wijze te 

accommoderen en het woningtekort in te lopen, onder meer door het vinden van 

bereikbaarheidsoplossingen. Dit gebeurt via de verschillende trajecten van het 

programma U Ned, om zo een integrale ontwikkeling van wonen, werken, 

bereikbaarheid en leefbaarheid te bewerkstelligen. 

 Rijk en regio benoemen de volgende locaties tot versnellingslocaties. Zij zoeken actief 

de samenwerking op, met respect voor elkaars rollen en belangen. Met als doel tot een 

versnelde duurzame, stedelijke verdichting te komen in combinatie met 

stedenbouwkundige kwaliteit en goede bereikbaarheid. De eerste inzet zal gedaan 

worden op deze locaties, waarbij later ook andere locaties toegevoegd kunnen worden.  

 

Gemeente Utrecht 

 

Merwedekanaalzone 

De Meern-zuid 

Gemeente Nieuwegein 

 

Rijnhuizen 

City west stationsgebied 

Meander 

Gemeente Stichtse Vecht Planetenbaan 

Gemeente de Bilt Molenkamp 

Gemeente Bunnik Houthandel Van Dam 

Gemeente Woerden 

 

Snellerpoort 

Middelland 

Stationsgebied 

Gemeente Zeist Opgave sociale huur 

Gemeente Houten Molenzoom 

 

Deze samenwerking sluit aan bij de principes van het programma U Ned om 

gebiedsgericht, integraal en adaptief samen te werken. 

 Rijk en regio spreken af, dat er vanuit de Provincie Utrecht in ieder geval in de periode 

2018 tot en met 2020 € 5 miljoen wordt ingezet om binnenstedelijke woningbouw 

binnen de provincie Utrecht te bevorderen en te ondersteunen, op basis van de 

Uitvoeringsverordening subsidie Binnenstedelijke Ontwikkeling provincie Utrecht. 

 Rijk en provincie Utrecht spreken af dat de aanvraagprocedures van de faciliteit van het 

Rijk en de beschikbare middelen van de provincie voor binnenstedelijke woningbouw 

zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd worden met als doel om de samenwerking op 

lokaal niveau te bevorderen.  

 Rijk en provincie spreken af om richting de eerste evaluatie van de faciliteit van het Rijk 

(medio 2019) samen te bezien in hoeverre een gezamenlijke inzet heeft plaatsgevonden 

en of de scope van de faciliteit van het Rijk en de middelen van de provincie 

aanpassingen behoeven.  

 Rijk en regio spreken af om jaarlijks de (ontwikkeling van) plancapaciteit, de 

woningbehoefte en de woningbouwproductie te monitoren aan de hand van de 

bestaande instrumenten. Indien nodig wordt op basis van deze monitoring extra inzet 

gepleegd. Als daarnaast blijkt dat er aanvullende monitoringswensen zijn, dan zullen 

deze met elkaar worden besproken. 

 Rijk en regio spreken rond het functioneren van de woningmarkt af: 

 Samen te werken om excessen tegen te gaan bij huurprijzen van bestaande 

woningen, door een plafond te stellen aan de maximale huurprijzen die gevraagd 

mogen worden. Gezamenlijk wordt ten behoeve van lokaal maatwerk ‘middenhuur’ 
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één instrument verder onderzocht en uitgewerkt, namelijk maximale huur via % 

WOZ. 

 In aanvulling op deze concrete maatregel, wordt gekeken op welke wijze gemeenten 

en het Expertteam Woningbouw samen kunnen werken bij het verkennen welke 

mogelijkheden er nog meer zijn om excessen tegen te gaan in bestaande én nieuwe 

woningen, bijvoorbeeld excessen in huurprijzen. 

 Daarnaast wordt gekeken of en hoe de partijen in samenwerking met het 

Expertteam specifiek voorstellen kunnen uitwerken om woningbouw aan de 

onderkant van het middensegment te versterken. 

 Rijk en regio spreken af dat ingezet wordt op het sluiten van een ‘woondeal’ begin 2019. 

 

15. Samenwerkingsafspraken slimme en duurzame mobiliteit 

 Om samen nog slagvaardiger te werken aan een betere bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid en het verduurzamen van de mobiliteit spreken Rijk en regio af te 

komen tot een verdere bundeling van een aantal effectieve en efficiënte maatregelen en 

initiatieven, zoals fietsstimulering, smart mobility, duurzame mobiliteit, parkeren, 

werkgeversaanpak en logistiek; zonder hierbij in elkaars verantwoordelijkheden te 

treden. 

 Als eerste stap op weg naar een structurele en gebundelde aanpak spreken Rijk en regio 

voor 2019 het volgende af: 

 File-aanpak: 

o Om de files op korte termijn aan te pakken investeert het Rijk in de regio door 

op strategische locaties meer bergers en weginspecteurs in te zetten. Daarbij 

wordt ingezet op samenwerking met regionale weginspecteurs. 

o Daarnaast wordt de verbindingsboog bij knooppunt Oudenrijn, vanuit de richting 

Den Haag (A12) in de richting ’s-Hertogenbosch (A2), verbreed en de 

aansluiting van de Noordelijke Randweg Utrecht op de A2 (de toerit van 

Maarssen naar Amsterdam) verbeterd. 

 Fietsparkeren: 

Om meer mensen gebruik te laten maken van de fiets en de fiets-treinreis 

aantrekkelijker te maken willen Rijk en regio gezamenlijk investeren in 

fietsenstallingen bij stations. Het gaat om: 

o Noord-Holland: 

- Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 

respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra 

maaiveldstallingcapaciteit bij de stations van Heemstede-Aerdenhout en 

Bloemendaal. De regionale bijdrage zal voor 1 juni 2019 worden geregeld.  

- Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 

respectievelijk 60 procent in de voorbereiding van een (inpandige) 

oplossingsvariant van stallingtekorten bij de stations van Hoorn, Haarlem, 

Hilversum en Haarlem Spaarnwoude. De regio regelt de bijdrage aan de 

voorbereidingskosten voor 1 juni 2019 en heeft de intentie geld voor 

realisatie te reserveren. 

o Utrecht:  

- Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 

respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra 

maaiveldstallingcapaciteit bij de stations van Abcoude en Utrecht Terwijde.  

- Om stallingdruk bij Utrecht Centraal te verminderen en reizigers te kunnen 

verleiden hun fiets in hun reis van deur tot deur op omliggende stations te 

parkeren, wordt ingezet op uitbreiding van capaciteit bij de omliggende 

stations. Rijk en regio starten in het kader van het programma U Ned een 

brede variantenstudie, waarin de stations Den Dolder, Bilthoven, Utrecht 

Overvecht, Houten Castellum, Bunnik en Utrecht Lunetten worden 

betrokken. De nu al geprognosticeerde tekorten op Utrecht Centraal en de 

omliggende stations worden daarin meegenomen. 

o Flevoland: 

- Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 40 

respectievelijk 60 procent in de voorbereiding van een complexe 
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oplossingsvariant van het stallingtekort bij station Lelystad Centrum en van 

de uitbreiding van stallingcapaciteit bij Almere Centrum. 

- Rijk en gemeente Almere spreken af, dat als de uitwerking van de 

uitbreiding van de stallingscapaciteit bij Almere Centrum ver genoeg is, 

vooruitlopend op het Bestuurlijk Overleg MIRT van najaar 2019, het gesprek 

gevoerd wordt over een bijdrage aan de realisatiekosten. 

o Vervoerregio Amsterdam:  

- Voor de afronding van het voorbereidingstraject voor stallingen bij 

Amsterdam Lelylaan en Amsterdam Centraal (onder de sporen) en de 

realisatie van de stallingen aan de IJ-zijde van Amsterdam Centraal en 

Bijlmer Arena zal geld beschikbaar worden gesteld door Rijk en regio op 

basis van een kostenverdeling van 40 respectievelijk 60 procent.  

 Fietsroutes: 

o De provincie Noord-Holland ontvangt een bijdrage van € 1,857 miljoen van het 

Rijk voor doorfietsroute Kennemerland. 

o Het Rijk reserveert € 1,857 miljoen voor de provincie Utrecht voor de aanleg van 

snelfietsroute Amersfoort-Utrecht. Als de bestuurlijke uitwerking van de route 

rond is kan hiervoor komend voorjaar een concrete financiële afspraak gemaakt 

worden.  

o De provincie Flevoland ontvangt een bijdrage van € 1,857 miljoen van het Rijk 

voor verbetering van het Spoorbaanpad in Almere als schakel in snelfietsroute 

naar Amsterdam Zuidas. 

o De Vervoerregio Amsterdam ontvangt een bijdrage van € 1,857 miljoen van het 

Rijk voor de verbetering van de Sportasroute Amsterdam-Amstelveen. 

o De provincies en vervoerregio zetten als tegenprestatie in op fietsstimulering in 

samenwerking met werkgevers en werknemers en passen waar mogelijk de 

principes van circulair bouwen toe in de aanleg. 

 Veiligheid N-wegen:  

o Regio en Rijk spreken af de verkeersveiligheid van provinciale N-wegen te 

verbeteren. Het Rijk stelt hiervoor maximaal € 2.088.436 ter beschikking aan 

Noord-Holland, maximaal € 1.646.900 Flevoland en maximaal € 1.250.483 aan 

Utrecht. Provincies kunnen hiervoor plannen indienen die worden beoordeeld op 

basis van het afsprakenkader. 

 Mobility as a Service: 

o De pilots Amsterdam en Utrecht Leidsche Rijn zijn een gezamenlijk leertraject en 

worden gefinancierd door Rijk en regio.  

 Smart mobility:  

o Rijk en regio komen uiterlijk in juni 2019 tot concretisering van versnelde 

digitalisering en organisatieontwikkeling in het wegbeheer, als onderdeel van 

‘digitaal de weg op orde’. De inzet hierbij is dat in 2023 90% actualiteit, 

betrouwbaarheid en correctheid van publieke data moet zijn bereikt. Voor 

ondersteuning in de planvorming heeft het Rijk € 1 miljoen beschikbaar voor alle 

regio’s gezamenlijk. De uitwerking hiervan landt in de verdere uitwerking van de 

Krachtenbundeling smart mobility.  

o Regio en Rijk spreken tevens af een versnelling te geven aan de vervanging van 

conventionele Verkeersregelinstallaties door nieuwe intelligente 

Verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die kunnen communiceren met onder meer 

voertuigen, fietsers, OV. Uiterlijk in juni 2019 nemen Rijk en regio besluiten over 

aantallen, locaties, impact, uitroltempo als ook financieringsverdeling; 

o Voorwaarde voor alle inspanningen en besluiten is dat uiterlijk 1e kwartaal 

2019 alle eerder gemaakte afspraken in Beter Benutten Vervolg voor zover 

binnen controle van wegbeheerders mogelijk. ITS en Talking Traffic zijn 

nagekomen en (op straat) opgeleverd, voor zover binnen controle van 

wegbeheerders mogelijk. 

 Alle bij deze besluiten genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 

 

 Rijk en regio komen in het BO MIRT van najaar 2019 met een gezamenlijk voorstel hoe 

deze eerste stap richting bundeling kan worden doorontwikkeld tot een gezamenlijke en 
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gestructureerde aanpak in de vorm van een werkagenda. De uitvoering van de 

maatregelen uit het Klimaatakkoord maken hier deel van uit. Daarbij zal nadrukkelijk de 

verbinding worden gelegd met de gebiedsprogramma’s Samen Bouwen aan 

Bereikbaarheid en U Ned. 

 

 

 

BO MIRT Noord-Nederland  

1. Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, integrale aanpak en startbeslissing   
 Rijk en regio stemmen in met de bestuurlijke afspraken voor de integrale aanpak van de 

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Deze worden nader vastgelegd in een 
bestuursovereenkomst. Hiermee wordt de functionaliteit verduidelijkt, wordt bepaald op 

welke manier de Friese en Groningse bruggen in samenhang het beste kunnen worden 
opgewaardeerd en welke vervangingsinvesteringen in het kanaal en bediening op 
afstand nodig zijn om aan de gewenste functionaliteit te voldoen. Het beschikbare MIRT-
budget van € 162 miljoen inclusief BTW blijft voor het Rijk taakstellend.  

 Rijk en regio stellen de Startbeslissing “Opwaardering hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl – 
bruggen Oude Schouw, Spannenburg, Uitwellingerga” vast. 
 

2. Samenwerkingsafspraken Noord-Nederland emissievrij  
 Rijk en regio stellen de afsprakenlijst ‘Samenwerkingwerkingsafspraken Noord-

Nederland emissievrij ‘ en het document ‘Samenwerking slimme en duurzame mobiliteit 
in Noord-Nederland: Gezamenlijke ambitie voor emissieloze mobiliteit in 2035’ vast. 

 Rijk en regio werken in dit kader samen aan de ambitie om in 2035 of zoveel eerder als 

mogelijk de voorwaarden binnen de invloedssfeer van partijen aanwezig zijn om de 
mobiliteit binnen de regio Noord-Nederland volledig emissievrij te maken. 

 De afspraak en bijbehorende concrete acties wordt in een driejaarlijkse cycli 

geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
 Voor de Korte Termijn Acties (KTA-pakket) 2019-2021 die bijdragen aan de realisatie 

van de ambitie stelt het Rijk € 2.997.750,- inclusief BTW beschikbaar, waarvan € 
870.000,- voor Leeuwarden/Fryslân, € 1.682.750,- voor Groningen-Drenthe en € 

445.000,- voor gezamenlijke acties.  

3. Meerjarig adaptiefprogramma Eems-Dollard 2050 
 De ambitie is dat de Eems-Dollard in 2050 voldoet aan het ecologisch streefbeeld, door 

stapsgewijs te werken en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. 
 Rijk en regio bekrachtigen het besluit van voorjaar 2018 om € 10 miljoen (incl. BTW) uit 

het budget van het Programma Ecologie Grote Wateren beschikbaar te stellen voor het 
oplossen van het financieringsprobleem voor het spoor hydro-morfologische verbetering 
en de afspraak van medio 2018 om eenmalig € 600.000,- daarvan aan te wenden voor 
het oplossen van het tekort op het deelspoor nuttig toepassen van slib ten behoeve van 

de pilot ophogen landbouwgrond in 2018.  

 Rijk en regio verkennen gezamenlijk de mogelijkheden voor het oplossen van het 
resterende financieringstekort op het programmamanagement Eems-Dollard 2050. 
Daarbij wordt gekeken naar creatieve oplossingen maar ook naar onder andere 
versoberen, faseren en herprioriteren. 

4. Woningbouwafspraken Groningen     

 Tijdens het strategisch BO MIRT in het voorjaar hebben Rijk en gemeente afgesproken 
om in het najaar tot concrete afspraken te komen over het versnellen van woningbouw 
en het functioneren van de woningmarkt.  

 Rijk en gemeente hebben afgesproken om begin 2019 te komen tot een woondeal waar 
deze afspraken onderdeel van uit maken. Naast concrete afspraken over de korte 
termijn bevat de woondeal een agenda vanuit een breder perspectief voor 
samenwerking op de middellange termijn.  

 In het kader van de aanpak krimpgebieden gaat Rijk met de regio Zuid-Oost Drenthe 

een maatwerktraject starten voor onder andere de woonopgave conform kamerstuk 
31757, nr. 97, 14 november 2018. Het Rijk stelt bovendien € 20 miljoen beschikbaar uit 
de regioenvelop om een regiodeal met deze regio te sluiten, zoals opgenomen in 
kamerstuk 29697, nr 56, 16 november 2018. 
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5. Vergroten sluis Kornwerderzand, inclusief draaibruggen 
 Rijk en regio (her)bevestigen conclusies en gemaakte afspraken uit het bestuurlijk 

overleg tussen Rijk en regio op 26 september 2018: 
 Tijdens dat BO is geconstateerd dat er nog een gat is tussen de kosten voor een bredere 

sluis en de beschikbare financiële middelen; 
 Regio en Rijk gaan gezamenlijk de volgende stappen uitvoeren: 
 Mogelijkheden om het financiële gat (verder) te dichten: aanvraag uit de 3e tranche van 

de Regio Deal, onderzoek naar het faseren van de projectonderdelen of versoberen en 
optimaliseren, en het zoeken van Werk-met -werkmogelijkheden  

 Onderzoeken waar nog overige mogelijkheden zijn voor financiering 
 Onderzoek naar mogelijke verdringingseffecten van grotere sluis bij KWZ op 

werkgelegenheid elders in Nederland. 
 

6. A28 Amersfoort-Hoogeveen 
 Rijk en regio starten samen een MIRT-onderzoek in de vorm van een 

mobiliteitsonderzoek. 
 Dit onderzoek zal bestaan uit 2 fasen; de eerste fase zal gericht zijn op het identificeren 

van knelpunten en zal in maart 2019 worden afgerond. 
 Op basis van de resultaten van deze eerste fase, zullen in het voorjaar 2019 Rijk en 

regio samen een besluit nemen over een eventueel vervolg. 

7. Vergroening regionaal OV   
 Rijk en regio hebben onderzoek gedaan naar het vergroenen van het spoor in Noord-

Nederland. Er liggen kansen op het gebied van waterstof, partiele elektrificatie en 
batterij-treinen (studie Arcadis/RicardoRail 2018). 

 Rijk en regio werken hier samen aan verder. In 2019 wordt een concrete 
ontwikkelagenda voor het vergroenen van het spoor opgesteld. 

 Daarvoor ligt de focus op uitwerking van een business case voor batterijtreinen met 

gedeeltelijke bovenleiding op de trajecten Leeuwarden-Harlingen en Leeuwarden-

Stavoren. Voor de overige trajecten [Leeuwarden - Groningen Europapark, Eemshaven - 
Leer en Delfzijl - Veendam] wordt naast een uitwerking met batterijtreinen met 
opportunity charging ook de mogelijkheid van waterstoftreinen uitgewerkt  

 Inzet van Rijk en regio is om in 2019 een pilot met een waterstoftrein -uit te voeren. 

8. Versnellen spoor van/naar randstad  
 De regio heeft ambitie om de reistijd van en naar Noord-Nederland te verkorten. De 

regio’s Noordwest en Oost ondersteunen deze ambitie. 
 Rijk en regio vragen ProRail samen met NS de mogelijkheden hiervoor op korte termijn 

in beeld te brengen (verkorting reistijd van ca. 15 minuten).  
 De verkorting van de reistijden op langere termijn worden bekeken in het 

Toekomstbeeld OV. 
 

9. 4e Trein Leeuwarden – Sneek  
 De regio werkt aan de planuitwerking voor een kwartierdienst in de spits op het traject 

Sneek-Leeuwarden. 
 Vanwege de bodemgesteldheid is een oplossing voor een kwartierdienst in beide 

richtingen niet mogelijk voor het beschikbare budget. De investeringskosten van de 
maatregelen om het probleem van de bodemgesteldheid op te lossen bedragen namelijk 
€ 20 tot € 36 miljoen. Deze maatregelen overstijgen ruimschoots het beschikbare 

budget van € 10,2 miljoen. Voor dit budget kunnen alleen de maatregelen worden 
uitgevoerd die nodig zijn voor de 4e trein, als de bodemgesteldheid geen probleem is.  

 De afgelopen periode heeft de provincie samen met ProRail en Arriva een tijdelijke 
oplossing bedacht waarbij in de ochtendspits alleen vier treinen per uur rijden van 
Sneek naar Leeuwarden. Bij deze oplossing kunnen er maar twee treinen stoppen in 
Mantgum. Van Leeuwarden naar Sneek rijden er dan twee (lange) treinen per uur. In de 

middagspits is dit omgekeerd. Voor deze tijdelijke oplossing moeten er extra 
maatregelen worden getroffen bij Mantgum. Het streven is nog steeds om tijdens de 
spits in beide richtingen vier treinen te laten rijden die alle in Mantgum stoppen. 

 De Tweede Kamer heeft per motie Dijkstra c.s. (2018) de regering verzocht met de 
betrokken regionale overheden voorbereidingen te treffen, zodat in de MIRT 
najaarsronde 2018 op basis van cofinanciering tot besluitvorming kan worden gekomen 
over de trajecten Sneek-Leeuwarden en Zwolle-Enschede. 

 Rijk en regio vragen ProRail de tijdelijke oplossing voor de 4e trein Sneek verder uit te 
werken.  
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 ProRail heeft de extra maatregelen recent geraamd op € 3 miljoen (+/- 40%). Voor deze 
extra maatregelen stellen Rijk en regio ieder een bijdrage beschikbaar van 50%. 
 

10. Uitkomsten onderzoek spoorbrug Van Harinxmakanaal  
 Een spooraquaduct vergt een substantiële investering die niet enkel vanuit het spoor of 

de regionale vaarweg verdedigbaar is. 
 Het komende jaar wordt gebruikt om breder en met inbegrip van mogelijke toekomstige 

ruimtelijke ontwikkelingen te kijken naar de meerwaarde dat een spooraquaduct kan 
bieden. 

 De verdere uitwerking zal in ieder geval bestaan uit een gebiedsvisie, een MKBA en een 
verdiepingsslag in de kosten en levensduur van de huidige brug. 

 De resultaten van deze verdere uitwerking worden besproken in het BO MIRT van 2019. 

 

11. Reactivering Veendam-Stadskanaal; juridische verkenning  
 Rijk en regio onderkennen dat de spoorlijn Veendam – Stadskanaal een belangrijke 

bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheid in de regio. 
 De provincie Groningen zoekt samen met ProRail en in afstemming met het Rijk naar 

mogelijkheden tot reactivering van deze spoorlijn. 

 Door betrokken partijen zijn hierin de afgelopen periode voortvarende stappen gezet, 
met name ten aanzien van de technische en juridische haalbaarheid. De provincie 
Groningen rondt de onderzoeken hiernaar op korte termijn af. 

 Rijk, ProRail en provincie Groningen zijn het erover eens dat de spoorlijn Veendam-
Stadskanaal na reactivering onderdeel gaat uitmaken van de 
hoofdspoorweginfrastructuur. 

 Afgesproken is dat ProRail op verzoek en met hulp van Rijk en provincie Groningen op 
korte termijn een validatieonderzoek naar de kostenraming uitvoert. Specifieke 
aandacht is er voor de kosten voor Beheer, Onderhoud en Vervanging (BOV) die 
gemoeid zijn met reactivering van de spoorlijn. Rijk en regio gaan een afspraak maken 
over de afkoop BOV. 

 Rijk en regio hebben de intentie om op basis van de uitkomsten van de diverse 
onderzoeken nog dit jaar in een separaat BO een besluit te nemen om de Planuitwerking 

te starten.  
 Afspraken over financiering worden tijdens dit bestuurlijk overleg gemaakt. 

12. Serious games spoorzone Groningen 
 Het Rijk draagt in totaal € 0,1 miljoen exclusief BTW bij aan twee serious games in 

relatie tot de spoorzone Groningen vanuit de inventarisatie regionale knelpunten op het 
spoor. De bijdrage van de regio betreft eenzelfde bedrag. 

 

13. Uitkomsten verdiepende NMCA HOV  
 Ten behoeve van de doorontwikkeling van de NMCA-systematiek werkt het Rijk aan de 

hand van monitoringsgegevens en de door de regio meegegeven overwegingen aan een 
continue verbetering van de prognosesystematiek van het HOV/Bus,Tram,Metro voor 

stedelijke/stadsgewestelijke situaties. De overheden in Noord-Nederland bieden zich aan 

als mogelijke case/proefgebied en stellen voor dat niet alleen gekeken wordt naar de 
doorstromingscapaciteit en knelpunten daarin, maar ook naar de impact van 
bijvoorbeeld P+R voorzieningen in en rond de stad.  

 In de landelijke NMCA daarbij voor Bus, Tram, Metro voortaan uit gaan van het 
onderscheid HOV en niet-HOV, in plaats van stad- en streekvervoer. Dit sluit beter aan 
bij de gegroeide praktijk in stedelijke regio's. 

 Rijk en regio gaan in gesprek over de knelpunten die blijkens de verdiepende analyse op 
het HOV-net Groningen te verwachten zijn, met als doel te komen tot afspraken over de 
wijze en termijn waarop knelpunten opgelost worden; 

 Rijk en regio doen nader onderzoek ten aanzien van de bandbreedtes in de te 
verwachten groei van het HOV in en rondom de stad Groningen. Hierbij is het belangrijk 
niet alleen uit te gaan van de prognoses van de NMCA, maar de komende jaren ook de 
werkelijk waargenomen ontwikkelingen van het (H)OV te betrekken. Dit kan input 

leveren voor de genoemde continue verbetering van de prognosesystematiek. 

 

14. Voorkeursbeslissing Versterking Friese IJsselmeerkust 
 Rijk en regio nemen onder voorwaarden van regionaal draagvlak en juridische en 

financiële aspecten een voorkeursbeslissing voor de aanpak erosie Friese kust in 

combinatie met een regionaal pakket maatregelen ter bevordering van regionale 
economie, natuur, recreatie en cultuur-historisch erfgoed. Dit integrale pakket 
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maatregelen is mede een uitwerking van Agenda IJsselmeergebied 2050 (Kamerstuk 31 
710, nr. 69). 

 De maatregelen gefinancierd vanuit Deltafonds zijn nodig voor de aanpak van nadelige 
effecten langs de Friese kust veroorzaakt door het peilbeheer in het IJsselmeer, conform 
bestuurlijke afspraken bij deltabeslissing IJsselmeergebied.  

 Het Rijk draagt € 12 miljoen inclusief BTW bij uit het Deltafonds-zoetwater. Voor het 
regionale pakket wordt door regionale partijen en Vogelbescherming € 4,9 miljoen 

bijgedragen. 
 

15. 10e  Voortgangsrapportage Regio Specifiekpakket  
 De 10e voortgangsrapportage RSP is vastgesteld en als bijlage toegevoegd aan de 

afsprakenlijst. 

 

16. Samenwerkingsafspraken slimme en duurzame mobiliteit 
 Om samen nog slagvaardiger te werken aan een betere bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid en het verduurzamen van de mobiliteit spreken Rijk en regio af te 
komen tot een verdere bundeling van een aantal effectieve en efficiënte maatregelen en 
initiatieven, zoals fietsstimulering, smart mobility, duurzame mobiliteit, parkeren, 

werkgeversaanpak en logistiek; zonder hierbij in elkaars verantwoordelijkheden te 
treden.  

 Als eerste stap op weg naar een structurele en gebundelde aanpak spreken Rijk en regio 
voor 2019 het volgende af:  
 File-aanpak: om de files op korte termijn aan te pakken investeert het Rijk in de 

regio door op strategische locaties meer bergers en weginspecteurs in te zetten.  

 Fietsparkeren:  

o Om meer mensen gebruik te laten maken van de fiets en de fiets-treinreis 

aantrekkelijker te maken willen Rijk en regio de tekorten aan 

fietsparkeercapaciteit bij stations verminderen.  

o Groningen: Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling 

van 40 respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra 

maaiveldstallingcapaciteit bij station Groningen Noord 

o Fryslân: Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 

40 respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra maaiveldstallingcapaciteit 

bij de stations van Sneek en Franeker. Voor Heerenveen zal de regionale 

bekostiging voor 1 maart 2019 worden geregeld.   

o Drenthe: Rijk en regio investeren samen, op basis van een kostenverdeling van 

40 respectievelijk 60 procent in de realisatie van extra maaiveldstallingen bij de 

stations van Emmen, Coevorden en Meppel. De regionale bijdrage voor deze 

projecten zal voor 1 juni 2019 worden gereserveerd.   

 Fietssnelroutes: De provincie Groningen ontvangt een bijdrage van € 1.621.811,- 
inclusief BTW voor het Groningse deel van snelfietsroute Groningen-Assen onder 
voorbehoud van akkoord door provinciale staten. De provincie zet in op 

fietsstimulering in samenwerking met werkgevers en past waar mogelijk de 
principes van circulair bouwen toe in de aanleg. Daarnaast een reservering van € 
235.331,- inclusief BTW voor de snelfietsroute Groningen-Leek. Op basis van een 

uitgewerkt projectvoorstel kan hiervoor komend voorjaar een concrete financiële 
afspraak gemaakt worden.  
Voor de provincie Fryslân wordt € 1.857.000,- inclusief BTW gereserveerd voor de 
realisering van snelfietsroutes Leeuwarden-Heerenveen en Ureterp-Drachten. Als de 
regionale cofinanciering voor deze routes rond is kunnen volgend jaar concrete 
afspraken gemaakt worden voor een rijksbijdrage aan deze routes.  
De provincie Drenthe ontvangt een bijdrage van € 1.857.000,- inclusief BTW voor 

het Drentse deel van snelfietsroute Groningen-Assen. De provincie zet in op 
fietsstimulering in samenwerking met werkgevers en werkgevers en past waar 
mogelijk de principes van circulair bouwen toe in de aanleg. 

 Veiligheid N-wegen: Regio en Rijk spreken af de verkeersveiligheid van provinciale 

N-wegen te verbeteren. Het Rijk stelt hiervoor maximaal € 2.133.557,- ter 
beschikking aan Fryslân, maximaal € 1.833.828,- aan Groningen en maximaal € 

1.653.345,- aan Drenthe. Provincies kunnen hiervoor plannen indienen die worden 
beoordeeld op basis van het afsprakenkader. 

 Knooppunt Gieten (N33/N34): Rijk en regio spreken af dat provincie Drenthe en 
Rijkswaterstaat de situatie van het knooppunt Gieten vooronderzoeken (niet zijnde 
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een MIRT-onderzoek) met het oog op mogelijke verbeteringen. 
 Mobility as a Service: pilot Publiek Vervoer. De MaaS-pilot in Groningen en Drenthe 

is een gezamenlijk leertraject en wordt gefinancierd door Rijk en regio. Deze pilot 
sluit aan op initiatieven die inmiddels in Groningen en Drenthe zijn genomen om het 
doelgroepenvervoer en openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen en richt 
zich op de integratie van de gehele mobiliteitsketen. Hierbij gelden de 
uitgangspunten die voor de landelijke pilot-projecten zijn opgesteld. De komende 

tijd zal de MaaS-pilot nader worden uitgewerkt en de cofinanciering door de regio 
worden vastgesteld 

 Smart mobility:  
o Rijk en regio komen uiterlijk in juni 2019 tot concretisering van versnelde 

digitalisering en organisatieontwikkeling in het wegbeheer, als onderdeel van 
‘digitaal de weg op orde’. De inzet hierbij is dat in 2023 90% actualiteit, 

betrouwbaarheid en correctheid van publieke data moet zijn bereikt. Voor 
ondersteuning in de planvorming heeft het Rijk € 1 miljoen beschikbaar voor alle 

regio’s gezamenlijk. De uitwerking hiervan landt in de verdere uitwerking van de 
Krachtenbundeling smart mobility.  

o Regio en Rijk spreken tevens af een versnelling te geven aan de vervanging van 
conventionele Verkeersregelinstallaties door nieuwe intelligente 
Verkeersregelinstallaties (iVRI’s) die kunnen communiceren met voertuigen, 

fietsers, OV etc. Uiterlijk in juni 2019 nemen Rijk en regio besluiten over 
aantallen, locaties, impact, uitroltempo als ook financieringsverdeling; 

o Voorwaarde voor alle inspanningen en besluiten is dat uiterlijk Q1 2019 alle 
eerder gemaakte afspraken in Beter Benutten Vervolg ITS en Talking Traffic zijn 
nagekomen en (op straat) opgeleverd, voor zover binnen controle van 
wegbeheerders mogelijk. 

Alle bij deze besluiten genoemde bedragen zijn inclusief BTW.  

 Rijk en regio komen in het BO MIRT van het najaar 2019 met een gezamenlijk voorstel 
hoe deze eerste stap richting bundeling kan worden doorontwikkeld tot een 
gezamenlijke en gestructureerde aanpak in de vorm van een werkagenda Slimme en 
Duurzame mobiliteit. Daarbij zal nadrukkelijk de verbinding worden gelegd met de 
Samenwerking Slimme en duurzame mobiliteit Noord-Nederland: Noord-Nederland 
emissievrij. 
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Management Samenvatting 

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de verwachtingen voor 2028 

van het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor en is een vervolg op een eerder door Ecorys 

en Arcadis opgestelde studie, opgeleverd begin 2016. De onderhavige studie is gelijk van opzet als 

de voorgaande. Gebruik wordt gemaakt van recentere cijfers omtrent de realisatie (te weten 

gegevens over 2017, aangeleverd door ProRail) en de recent opgestelde Basisprognoses 

Goederenvervoer (BPGV2018, opgesteld door Ecorys in opdracht van Rijkswaterstaat). 

Deskundige marktpartijen zijn bevraagd om de top-down gemodelleerde groei te toetsen op het 

waarschijnlijkheidsgehalte. Deze bottom-up inzichten zijn geconfronteerd met de top-down cijfers 

en op basis hiervan zijn de top-down afgeleide groeicijfers voor bepaalde HB-relaties bijgesteld om 

te komen tot de “Prognose VGS 2028”. 

 

In onderstaande tabel de resultaten van de studie, te weten de bottom-up prognose, waar alle in  

dit rapport opgenomen ontwikkelingen zijn meegenomen. 

 

Tabel  Prognose VGS 2028 (in ton vervoerd gewicht) 

 

 

Uit de tabel blijkt dat de bottom-up (BU) prognose beduidend hoger uitkomt dat de top-down (TD) 

analyse. Dit is met name het geval voor stofcategorie A, met name de LPG stromen. Onderstaande 

grafiek toont de verwachte hoeveelheden (uitgedrukt in het totaal aantal KWE1) van: 

 2014 (realisatie) en de Prognose VGS 2025 

 2017 (realisatie) en de Prognose VGS 2028  

 De verwachtingen voor 2020 volgens de marktprognoses uit 2003 en 2007 (ProRail) en 

die uit 2007, uitgevoerd door de Belangenvereniging Rail Goederenvervoerders (BRG) 

 

Figuur  VGS Prognoses in historisch perspectief (in # KWE)  

 
                                                         
1 KWE staat voor Ketel Wagen Equivalent, een eenheid die van belang is voor de risicoberekeningen. 

Stofcategorie
Tonnage 

2017
TD-Laag BU-Laag TD-Hoog BU-Hoog

Index 

TD Laag

Index 

BU Laag

Index 

TD Hoog

Index 

BU Hoog

A 1.192.200 1.340.373 1.893.710 1.527.002 2.277.439 112       159       128       191       

B2 289.020    299.879    339.865    365.179    438.506    104       118       126       152       

B3 4.200       5.269       -           5.966       -           125       -        142       -        

C3 1.377.790 1.610.892 1.779.755 1.783.092 2.060.978 117       129       129       150       

D3 280.380    285.805    463.125    342.275    474.482    102       165       122       169       

D4 127.610    147.546    168.649    168.561    205.109    116       132       132       161       

Totaal 3.271.200 3.689.763 4.645.103 4.192.075 5.456.515 113       142       128       167       
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Hieruit blijkt duidelijk dat de prognosecijfers voor 2015-2020 uit 2007 van zowel ProRail (137.100) 

als BRG (de hoogste: 168.000) ver boven de realisatiecijfers van 2014 en 2017 liggen, terwijl de 

prognoses uit 2003 in lijn was met de realisatie. De realisatie van 2017 lag boven de ontwikkellijn 

uit de voorgaande prognose. De Prognose VGS 2028 ligt boven het niveau van de voorgaande 

prognose. 

 

Met de resultaten van dit onderzoek zijn door ProRail toedelingen van het in 2028 verwachte 

vervoersvolume aan het spoorwegwegnetwerk gemaakt, opgenomen in een aparte rapportage 

(Verwerking Prognose VGS 2028). 
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1 Inleiding 

1.1 Doel van dit rapport: Inzicht in vervoer gevaarlijke stoffen 

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de verwachtingen voor 2028 

van het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor. Het is een vervolg op een eerder door Ecorys 

en Arcadis opgestelde studie, opgeleverd begin 2016. De onderhavige studie is gelijk van opzet als 

de voorgaande. Gebruik wordt gemaakt van recentere cijfers omtrent de realisatie (te weten 

gegevens over 2017, aangeleverd door ProRail) en de recent opgestelde Basisprognoses 

Goederenvervoer (BPGV2018, opgesteld door Ecorys in opdracht van Rijkswaterstaat).  

 

Met de resultaten van dit onderzoek zijn door ProRail toedelingen van het in 2028 verwachte 

volume gevaarlijke stoffen aan het spoorwegnetwerk gemaakt, opgenomen in een aparte 

rapportage (Verwerking Prognose VGS 2028). Als voorbereiding voor het opstellen van deze 

rapportage is op 11 juni 2018 een workshop georganiseerd (door het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat). In deze workshop zijn verschillende scenario’s voor de toedeling, de belangrijkste 

routes en de daarbij voorziene knelpunten besproken. Dit rapport is input voor een vervolg waarbij 

risicoberekeningen kunnen worden uitgevoerd, al dan niet leidend tot een aanpassing van de 

huidige basisnetplafonds. 

 

De resultaten zijn bruikbaar voor analyses omtrent de kenmerken van het Basisnet Spoor en ook in 

overige studies waarin de verwachtingen omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen een rol spelen. 

 

Het doel van dit rapport is derhalve om inzicht te geven in de omvang en verwachte ontwikkeling 

van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. 

 

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de achtergrond en aanleiding van de studie en op de 

opbouw van het rapport. 

 

 

1.2 Achtergrond en aanleiding studie 

De achtergrond: ruimtelijke spreiding chemische industrie 

Economische ontwikkeling en transport zijn nauw aan elkaar verbonden. Om economische groei te 

kunnen bereiken is het onder meer van belang te kunnen beschikken over een efficiënt 

transportsysteem. De overheid tracht een dergelijk systeem te garanderen. Het vervoer (van 

goederen) kent naast de positieve link met de economie echter ook nadelen. Een van die nadelen 

betreft het risico voor de omgeving voor het geval het gevaarlijke stoffen betreft. Onder gevaarlijke 

stoffen worden vloeistoffen en gassen verstaan die kunnen branden of giftig zijn. Bij incidenten 

kunnen deze stoffen vrijkomen en/of ontbranden en in het ergste geval zelfs exploderen. Hoe groot 

het risico is hangt in hoge mate af van de omvang van het vervoer en de inrichting van de 

omgeving. Daarbij is het bijvoorbeeld van belang welke gebouwen er rondom de 

transportinfrastructuur aanwezig zijn en hoeveel mensen daar zijn. Om dit risico te kunnen 

beheersen heeft de overheid Basisnet ontwikkeld. Hierin is zowel geregeld waar en hoeveel 

transport van gevaarlijke stoffen gefaciliteerd wordt als welke ruimtelijke ontwikkeling rondom de 

infrastructuur mogelijk is. 

 

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen vindt voor het merendeel via pijpleidingen plaats. Daar waar 

tussen vaste punten grote hoeveelheden gassen en vloeistoffen verplaatst dienen te worden, wordt 
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allereerst de optie van het vervoer via pijpleidingen overwogen. Nederland heeft een groot netwerk 

van pijpleidingen van zowel gassen als vloeistoffen. Dit net is bovendien aangesloten op de ons 

omringende landen. Zo zijn er omvangrijke pijpleidingen voor het vervoer van aardolie en 

chemische producten tussen de Nederlandse havens en chemische clusters en belangrijke centra 

in vooral België en Duitsland. Voor de kleinere stromen en de eindproducten worden de overige 

modaliteiten (spoor, binnenvaart en wegvervoer) ingezet. Onderstaande kaart geeft de locatie van 

de genoemde chemische clusters weer, de belangrijkste punten in het transportnetwerk voor het 

vervoeren van gevaarlijke stoffen, en tevens de belangrijkste pijpleidingen. Binnen deze clusters 

spelen vooral de raffinaderijen (waar de ruwe aardolie verwerkt wordt tot een aantal belangrijke 

basisproducten voor de chemische industrie) en de krakers (waar deze basisproducten tot 

specifieke eindproducten verwerkt worden) een belangrijke rol. 

 

Figuur 1.1 Locatie belangrijkste industriële complexen en clusters in Nederland en de voor de 

Nederlandse industrie relevante buitenlandse complexen 

 
Bron: VNCI 

 

De belangrijkste clusters/regio’s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn: 

Rotterdam/Rijmond/Moerdijk(1), Chemelot (2) en Vlissingen/Terneuzen (3). Naast deze locaties is 

met name voor het vervoer anders dan via de pijpleiding een tweetal overige regio’s van belang, te 

weten Oost Nederland (5) en Groningen (4). Daar bevinden zich nog een aantal industrieën die 

vervoer van gevaarlijke stoffen veroorzaken.  

 

Concrete aanleiding: Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen 

Onderdeel van de Wet die voor het Basisnet is opgesteld, is dat het vervoer van gevaarlijke stoffen 

(continue) wordt gemonitord en dat (eens in de vijf jaar) prognoses worden opgesteld. Dit is erop 

gericht om de toepasbaarheid van het Basisnet te kunnen beoordelen en dus om de met het 

vervoer van gevaarlijke stoffen gepaard gaande risico’s ook op lange termijn te kunnen beheersen. 

Als gevolg van de aanbevelingen van een aantal in de tussentijd uitgevoerde studies (o.a. het 

Robuustheidsonderzoek, Berenschot/Antea) is de behoefte ontstaan om de prognoses voor het 

spoorvervoer met een hogere frequentie op te stellen (eens in de 2,5 jaar i.p.v. 5 jaar). 

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft derhalve nu reeds ProRail gevraagd om t.b.v. 

het Basisnet een nieuwe prognose op te stellen van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. 
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1.3 Deze studie 

Voorliggende studie analyseert het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in 2017 en stelt 

prognoses op tot 2028, met behulp van de vigerende prognoses die met Basgoed zijn opgesteld en 

met behulp van specifiek uitgevoerde interviews. Onderstaand schema geeft dit aan (in blauw 

kader de onderhavige studie): 

 

Schema  Aanpak Prognoses VGS 2028 

 

 

 

De uitvoering van de studie is, op basis van deze aanpak, in drie onderdelen gesplitst: 

 

1. De ‘top-down’ prognoses. Met behulp van het Basis Goederenvervoermodel (BasGoed) en de 

meest recente lange termijn economische verwachtingen van het Centraal Planbureau2  zijn 

een hoog en een laag scenario opgesteld (Zie Basisprognose Goederenvervoer 2018; 

Rijkswaterstaat 2018). Hierbij geldt 2017 als basisjaar. Deze prognoses vormen de basis die 

voorgelegd worden aan marktpartijen.  

2. De Prognose VGS 2028, met behulp van interviews. Deskundige marktpartijen zijn bevraagd 

om de top-down gemodelleerde groei te toetsen op het waarschijnlijkheidsgehalte. Deze 

bottom-up inzichten zijn geconfronteerd met de top-down cijfers en op basis hiervan zijn de top-

down afgeleide groeicijfers voor bepaalde HB-relaties bijgesteld om te komen tot de “Prognose 

VGS 2028. Een van de voorwaarden is dat de ontwikkeling additioneel is ten opzichte van de 

onder 1 opgestelde top-down prognoses. 

3. VGS in historisch perspectief. Realisatiecijfers en vorige prognoses worden gespiegeld aan 

het VGS in 2017 en de geprognosticeerde groeicijfers uit dit rapport. Op basis hiervan vindt een 

evaluatie plaats. 

 

1.4 Dit rapport 

Dit rapport is het eindrapport van de studie met daarin opgenomen de resultaten van de drie 

hierboven vermelde onderdelen. In hoofdstuk 2 worden de aanpak en resultaten van de top down 

analyse besproken, waarna in hoofdstuk 3 de resultaten van de interviews weergegeven worden. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de Prognose VGS 2028 en vergelijkt deze prognose met de voorgaande 

prognoses en realisatiecijfers. 

                                                         
2 CPB/PBL (2015), Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario’s 

Basisjaar 2017 (ProRail)

Basgoed Hoog/Laag 
2028

Top-down prognose 
2028

Interviews

Prognose VGS 2028

Verwerking Prognose 
VGS 2028 (ProRail)

Risicoberekeningen
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2 Top-down prognose VGS 2028 

2.1 Realisatiegegevens en terminologie 

Voor het VGS-spoor zijn zes categorieën van gevaarlijke stoffen relevant voor risicoberekeningen 

voor het Basisnet Spoor. Deze stofcategorieën staan vermeld in Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1  Stofcategorieën en voorbeeldstoffen op grond van GEVI-nummers  

Stofcategorie GEVI-nummer Voorbeeldstof 

A Brandbare gassen 23, 263, 239 Propaan 

B2 Giftige gassen 26, 265, 268 (excl. Chloor) Ammoniak 

B3 Zeer giftige gassen 268 (enkel chloor UN 1017) Chloor 

C3 Zeer brandbare 

vloeistoffen 

33, 336 (excl. Acrylnitril), 338, 339, X323, 

X333, X338 

Hexaan 

D3 Giftige vloeistoffen 336 (enkel acrylnitril UN 1093) Acrylnitril 

D4 Zeer giftige vloeistoffen 66, 663, 668, 886, (X88, X886) Waterstoffluoride 

Bron: AVIV (1999) 

 

ProRail houdt het vervoer van deze gevaarlijke stoffen bij en heeft de realisatiegegevens 2017 

beschikbaar gesteld. De VGS-realisatiegegevens 2017 dienen als basisjaar voor de prognoses. De 

realisatiegegevens tonen per stroom de herkomst- en bestemmingslocatie. Daarnaast worden de 

vervoerde gevaarlijke stoffen omschreven en de daarbij horende stofcategorie genoemd, zowel de 

hierboven voor het Basisnet Spoor relevante categorisering als de categorisering die toegepast 

wordt bij de Basisnetten voor wegvervoer en binnenvaart (S3B, zie bijlage 2). Het bestand richt zich 

op de netto tonnages (dus exclusief gewicht locs en wagens, maar inclusief het gewicht van 

eventuele containers).  

 

Voor het basisjaar is voor 2017 gekozen omdat dat het meest recente jaar is waarvoor bovendien 

een voor deze studie geschikte HB-matrix beschikbaar is. Alhoewel wel jaarlijks meetgegevens 

beschikbaar zijn, is er niet voor elk jaar een HB-matrix. In onderstaande figuur staan een aantal 

meetgegevens (uitgedrukt in KWE’s3) op de grens Nederland- Duitsland en op de grens Nederland-

België. 

 

Figuur 2.1 Meetgegevens op de grens Nederland Duitsland en Nederland België 

 

                                                         
3 KWE staat voor Ketel Wagen Equivalent, een eenheid die van belang is voor de risicoberekeningen. 
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Elke keuze voor een specifiek basisjaar heeft zo zijn voor- en nadelen, qua niveau lijkt 2017 niet 

sterk afwijkend van de voorgaande jaren. Duidelijk is dat er een daling ten opzichte van 2016 heeft 

plaatsgevonden, en ook dat het niveau boven dat van 2014 (het basisjaar van de voorgaande 

studie) is. Een andere methode van het opstellen van de matrix zou kunnen zijn om een meerjarig 

voortschrijdend basisjaar op te stellen. Ook deze methode heeft voor- en nadelen en is niet per 

definitie “beter”. In het kader van dit onderzoek is daarom gekozen voor het meest recente jaar 

waarvoor de relevante informatie beschikbaar is. 

 

 

2.2 Prognoses opstellen 

Basis Goederenvervoermodel 

De realisatiegegevens 2017 dienen als basisjaar voor de prognoses tot 2028. De prognoses zijn 

opgesteld met het Basis Goederenvervoermodel (BasGoed). BasGoed is het 

goederenprognosemodel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het prognosticeert 

toekomstige goederenstromen voor 77 COROP-gebieden4 per NSTR-hoofdstuk5 en voor elke 

modaliteit. Het gebruik van BasGoed voor de spoor prognoses vergemakkelijkt de vergelijking met 

de VGS-prognoses voor het wegvervoer en de binnenvaart.  

 

Deze studie maakt gebruik van BasGoed en de meest recente WLO-scenario’s. Deze WLO-

scenario’s omvatten één scenario met een lage en één met een hoge groeiverwachting.  

 

De resultaten voor het scenario Hoog en Laag zijn gebaseerd op verschillende aannames omtrent 

demografie, macro-economie, mobiliteit, en regionale ontwikkelingen, zoals hieronder aangegeven. 

Uitgangspunt is dat de scenario’s beleidsvrij zijn, in de zin dat geplande investeringen (bijvoorbeeld 

in infrastructuur) meegenomen worden, maar verdere beleidsvoornemens niet. Vooral op het 

gebied van Klimaat en Energie is er een brede marge. 

 

Figuur 2.2 Belangrijkste modules in opstellen lange termijn verwachtingen WLO 

 

In onderstaand schema een overzicht van de basisaannames van de referentie-scenario’s. 

 

                                                         
4  Coördinatie Commissie Regionaal OnderzoeksProgramma 
5  Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, Revisée 
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Tabel 2.2  Belangrijkste basisaannames referentiescenario’s 

 
Bron: PBL/CPB 

 

Het gebruik van BasGoed heeft een aantal consequenties voor de verdere analyse. Ten eerste zijn 

de realisatiegegevens van ProRail en de BasGoed prognoses niet compatibel omdat er andere 

geografische indelingen zijn gebruikt. De realisatiegegevens 2017 geven HB-informatie over het 

station en gemeente in Nederland en NUTS-26 regio in het buitenland. De BasGoed prognoses 

gebruiken 40 Nederlandse (COROP) en 37 buitenlandse gebieden. Om de groeicijfers toe te 

kunnen passen op de realisatiecijfers zijn de BasGoed gebieden daarom geaggregeerd op NUTS-2 

niveau. Voor Nederland is dat op provincieniveau. Daarnaast zijn er zeven buitenlandse regio’s 

gedefinieerd, te weten: Zuid-Duitsland, Oost-Duitsland, Noord-Duitsland, West-Duitsland, België, 

Frankrijk, en Overig Europa. Aan elke regio zijn een aantal NUTS-2 gebieden toegewezen en de 

geaggregeerde groeicijfers (gemiddelde groeicijfers per jaar uit BasGoed) zijn vervolgens 

toegepast op de geaggregeerde realisatiecijfers van deze zeven regio’s. 

 

Een tweede aandachtspunt is dat BasGoed prognoses opstelt per NSTR-hoofdstuk. Om de 

BasGoed groeicijfers te kunnen toepassen op de stofcategorieën is daarom voor elke 

geobserveerde stof gekeken onder welk NSTR-hoofdstuk hij valt. Op hoofdlijnen kunnen de 

koppelingen gemaakt worden zoals vermeld in Tabel 2.3. 

 

 

Tabel 2.3  Koppeling stofcategorie en NSTR-hoofdstukken 

Stofcategorie Omschrijving NSTR Omschrijving 

A Brandbare gassen 3 Aardoliën en aardolieproducten 

B2 Giftige gassen 7 Meststoffen 

B3 Zeer giftig gas 8 Chemische producten 

C3 Zeer brandbare vloeistoffen 8 Chemische producten 

D3 Giftige vloeistoffen 8 Chemische producten 

D4 Zeer giftige vloeistoffen 8 Chemische producten 

 

 

                                                         
6 De NUTS indeling is een internationale standaard indeling van regio’s op verschillende schaalniveaus. In Nederland is de 

NUTS-2 indeling gelijk aan het provinciale niveau. 
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2.3 Resultaten top-down analyse 

Tabel 2.4 toont het gerealiseerde vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in 2017 per 

stofcategorie. De cijfers tonen dat stofcategorieën A en C3 de grootste aandeel hebben in het VGS 

over het spoor. Stofcategorie B3 is het kleinste in omvang.  

 

Tabel 2.4  VGS spoor 2017 per stofcategorie (in tonnen) 

Stofcategorie Omschrijving 2017 

A Brandbare gassen  1.192.200  

B2 Giftige gassen  289.020  

B3 Zeer giftig gas  4.200  

C3 Zeer brandbare vloeistoffen  1.377.790  

D3 Giftige vloeistoffen  280.380  

D4 Zeer giftige vloeistoffen  127.610  

Totaal   3.271.200  

 

De realisatiecijfers 2017 dienen als uitgangspunt voor de ‘top-down’ prognoses. Per HB-relatie en 

NSTR-groep is een groeicijfer berekend voor een laag en hoog scenario.  

 

In onderstaande grafieken is het herkomst/bestemmingspatroon weergegeven, per stofcategorie. 

 

Figuur 2.3 Realisaties 2017: herkomsten per stofcategorie 

 

 

Figuur 2.4 Realisaties 2017: bestemmingen per stofcategorie 
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De figuren laten een duidelijk patroon zien. Zuid Holland (waaronder Rotterdam), Limburg 

(Chemelot) en Zeeland (waaronder Vlissingen) zijn de voornaamste herkomsten en het vervoer 

gaat met name naar Duitsland. Overige belangrijke bestemmingen zijn de aanvoer naar Zuid 

Holland (Rotterdam), Limburg (Chemelot) en, in mindere mate, België.  

 

Door de realisatiecijfers van 2017 op te hogen met de groeicijfers is de bij deze scenario’s te 

verwachten omvang van het VGS spoor in 2028 berekend. De verschillen in groei in de Basgoed 

prognoses ontstaan door verschillen in economische ontwikkeling per sector en per regio. Een 

aantal groeicijfers zijn nog eens goed bekeken. Gekeken is naar uitschieters in de groeicijfers, 

maar ook naar de groeicijfers bij de dikste stromen. Bij geen van de stromen is besloten een 

aanpassing te doen. 

 

Tabel 2.5 geeft de uitkomsten van de top-down analyse weer per stofcategorie. 

 

Tabel 2.5  ‘Top-down’ prognoses VGS spoor in twee scenario’s (in tonnen en index 2017 = 100) 

Stofcategorie Omschrijving 2017  2028 

Laag  

Index 2028 

Hoog 

Index 

A Brandbare gassen 1.192.200  1.340.373   112  1.527.002   128  

B2 Giftige gassen 289.020   299.879    104    365.179  126  

B3 Zeer giftig gas  4.200   5.269   125   5.966   142  

C3 Zeer brandbare vloeistoffen 1.377.790  1.610.892   117  1.783.092   129  

D3 Giftige vloeistoffen  280.380   285.805   102   342.275   122  

D4 Zeer giftige vloeistoffen  127.610   147.546   116   168.561   132  

Totaal  3.271.200 3.689.763  113  4.192.075  128  

 

De top-down prognose leidt tot een groei van 13% in het lage scenario, tot 3,7 miljoen toen en van 

28% in het hoge scenario, tot 4,2 miljoen ton. De groeiverwachtingen verschillen per stofcategorie, 

met name vanwege de verschillende verwachtingen voor sectoren en regio’s in de lange 

termijnscenario’s. 
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3 Resultaten interviews 

 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aanpak en de resultaten van de bottom-up prognoses gepresenteerd. 

Uitgangspunt voor deze analyse waren de top-down prognoses die aan diverse marktpartijen zijn 

voorgelegd. In de nu komende paragraaf wordt uiteengezet wat er uit de gesprekken met 

marktpartijen is gekomen, daarna worden de resultaten gepresenteerd. 

 

 

3.2 Resultaten gesprekken marktpartijen 

Ten behoeve van het onderzoek is met een groot aantal partijen gesproken en zijn ontwikkelingen 

geïdentificeerd die een eventuele aanpassing van de top-down analyse zouden betekenen. In de 

bijlage is een lijst met organisaties opgenomen waarmee direct contact is geweest. 

 

In tabel 3.1 is de weerslag van de gesprekken weergegeven, waarbij de aangegeven ontwikkeling 

allen volgens een vaststaand stramien zijn beoordeeld. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een 

groot aantal in de gesprekken genoemde ontwikkelingen samengenomen zijn, zoals ook zal blijken 

uit de meer gedetailleerde beschrijving onder de tabel. De beoordelingscriteria zijn: 

 

 Autonoom: de ontwikkeling dient additioneel te zijn ten opzichte van de top-down 

prognose; 

 Significant: het moet gaan om een substantieel vervoervolume (niet elke kleine stroom); 

 Zekerheid: de ontwikkeling moet gebaseerd zijn op reeds gedane investeringen of 

plannen met commitment. 

 Lange termijn: de ontwikkeling dient van structurele aard te zijn; 

 Kwantificeerbaar: de ontwikkeling dient uitgedrukt te kunnen worden absolute termen of 

duidelijke veranderingen in groeipercentages. 

 

Verder is per stroom gekeken welke van de ontwikkelingen “dominant” is, zodat er geen 

dubbeltellingen in de ontwikkelingen ontstaan. 

 

In de tabel betekent een vinkje een positief oordeel, een nul betekent dat het criterium niet volledig 

kan worden onderschreven, maar dat het nog geen “knockout” is. Een minnetje of meer dan één 

nul betekent wel een “knockout”, waarmee de desbetreffende ontwikkeling niet tot een aanpassing 

van de prognose heeft geleid. 
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Tabel 3.1  Beoordelingstabel ontwikkelingen prognoses 2028 

Nr Omschrijving 

A
u
to

n
o
o
m

 

S
ig

n
if
ic

a
n
t 

Z
e
k
e
rh

e
id

 

L
a
n
g
e
 t

e
rm

ijn
 

K
w

a
n
ti
fi
c
e
e
rb

a
a
r 

1 Chloortransport √ 0 √ √ √ 

2 Hogere groei containertransport √ √ √ √ 0 

3 Ontwikkeling LPG Vlissingen √ √ √ √ √ 

4 Nieuwe terminal Vlissingen √ √ 0 √ √ 

5 LPG ontwikkeling Antwerpen √ √ √ √ √ 

6 Ontwikkeling Chemelot √ √ √ √ √ 

7 Ontwikkeling Amsterdam Ethanol √ √ √ √ √ 

8 Modal shift Amsterdam  √ √ - √ √ 

9 Stromen naar Oost Europa √ √ √ √ 0 

10 Nieuwe krakercapaciteit 0 √ 0 √ 0 

 

 

Omschrijving per ontwikkeling 

 

Chloortransport (1) 

De afspraken die gemaakt zijn in een convenant tussen de overheid (ministerie IenW) en 

AkzoNobel maken het onwaarschijnlijk dat er in 2028 nog chloortransporten plaats vinden. Tot 

2021 kunnen er nog wel incidentele transporten plaatsvinden, tussen Rotterdam en Duitsland. 

Vandaar dat de stroom chloor in de uiteindelijk prognose op nul gesteld is. 

 

Hogere groei containertransport (2) 

Vanuit diverse partijen, met name de havens, de terminals en de vervoerders is aangegeven dat de 

containergroei zoals voorspeld in de top-down prognoses te laag is. Gezien deze breed gedragen 

verwachting is een hogere groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen in containers aangenomen. 

Er is voor gekozen om de groeicijfers in het lage scenario met 1,2 te vermenigvuldigen en in het 

hoge scenario met 1,3. 

 

Ontwikkeling LPG Vlissingen (3) 

De bestaande terminal in Vlissingen zal nog groeien in capaciteit en bovendien is de verwachting 

dat überhaupt de stromen van LPG nog sterk zullen groeien. De achterliggende reden is dat er een 

verschuiving van de feedstock van (de grondstoffen voor) krakers meer richting LPG gaat (minder 

nafta). Dit is zonder twijfel een van de meest ingrijpende ontwikkelingen die in de bottom-up 

prognose meegenomen wordt. De markt is ook in beweging omdat handelaren verschillende 

contracten kunnen afsluiten. Zo werden de krakers op Chemelot in 2017 bediend vanuit Antwerpen, 

maar vanaf 2018 vanuit Vlissingen. De mogelijke groei voor LPG is 58% in Laag en 89% in Hoog.  
  



 

 
17 

  

 

 

Nieuwe LPG terminal Vlissingen (4) 

Er zijn ver gevorderde plannen voor een andere terminal in Vlissingen. Deze zal naar verwachting 

een omvang van 2500 extra KWE voor het spoor betekenen. Deze groei is meegenomen in het bij 

de voorgaande ontwikkeling genoemde percentage voor het Hoge scenario. 

 

Ontwikkeling LPG Antwerpen (5) 

Recent is er een aanzienlijke capaciteitsverruiming geweest van de terminal in Antwerpen, tot wel 

het zesvoudige van de eerdere capaciteit. Het merendeel van deze capaciteit zal voor de “lokale” 

markt zijn. Besloten is om Antwerpen dezelfde groei te geven als Vlissingen, waarbij in het Hoge 

scenario de bestemmingen veranderd zijn van Chemelot naar Duitsland (via Nederland).  

 

Ontwikkeling Chemelot (6) 

Chemelot is een belangrijke locatie voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. Recent is er 

voor Chemelot een studie uitgevoerd waarbij er voor alle bedrijven op Chemelot een verwachting 

voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor is opgenomen (hoofdrichtingen opgenomen in de 

Publieksversie van dit rapport). Ook Chemelot geeft aan dat met name de verandering van de 

feedstock naar LPG de belangrijkste verandering is ten opzichte van eerdere prognoses. De 

verwachtingen van Chemelot zijn opgenomen in de Prognose VGS 20287. De studie van Chemelot 

heeft 2025 als zichtjaar. In overleg met Chemelot is aangenomen dat dit beeld toegepast wordt op 

2028. Onderstaande tabel geeft de groeicijfers voor de verschillende stofcategorieën. 

 

Tabel 3.2  Groei van het vervoer van en naar Chemelot  
LAAG HOOG 

A 1,60 1,68 

B2 1,46 2,05 

C3 1,17 1,75 

D3 1,77 1,77 

Bron: Niet-publieke versie rapportage Chemelot/interview 

 

Ontwikkeling Amsterdam Ethanol (7) 

De terminal voor Ethanol in Amsterdam zal nog verder uitbreiden hetgeen een hogere 

groeiverwachting met zich meebrengt. De groei is de afgelopen jaren al aanzienlijk geweest en in 

overleg met de terminal is een additionele groei tot aan 2028 verondersteld van 30%. 

 

Modal Shift Amsterdam (8) 

Naast de bovengenoemde terminal is er nog een andere terminal die aangegeven heeft om over 

het spoor te willen gaan vervoeren. Alhoewel dit een serieuze stroom zou kunnen zijn in omvang is 

de hardheid van de plannen, nu nog, onvoldoende om deze stromen mee te nemen. Zo heeft het 

bedrijf nog geen spooraansluiting. In overleg met ook de Haven van Amsterdam is besloten om 

deze stroom nu niet mee te nemen. Met de aanbeveling om de ontwikkelingen bij dit bedrijf goed in 

de gaten te houden. 

 

Stromen van en naar Centraal en Oost-Europa (9) 

Veel partijen, vooral de havens en de vervoerders, hebben aangegeven dat vooral de stromen van 

en naar Centraal en Oost-Europa (met name Polen en Tsjechië) veel sterker zullen groeien dan uit 

de top-down analyse bleek. Dit was ook bij de vorige prognose het geval. Besloten is om deze 

                                                         
7  Voor het vervoer van en naar Chemelot moet vermeld worden dat vanwege deze verwachte groei een MKBA wordt 

uitgevoerd voor een modal-shift van het gasvervoer tussen Chemelot en Vlissingen (zie brief aan de Tweede Kamer over 

Basisnet van juni 2018). Met een eventuele modal-shift van deze vervoersstroom is hier nog geen rekening gehouden, net 

als met een specifieke maar op dit moment nog niet in te schatten eventuele uitbreiding van de capaciteit op Chemelot.  
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stromen op een soortgelijke wijze te behandelen. In het lage scenario worden deze stromen met 2 

vermenigvuldigd, in het hoge scenario met 3. 

 

Nieuwe krakercapaciteit (10) 

Vanuit verschillende kanten wordt aangegeven dat er nieuwe krakercapaciteit gepland wordt, in de 

regio Antwerpen/Rotterdam/Vlissingen. Niet duidelijk is echter hoe hard deze plannen zullen blijken 

te zijn, hoe groot de capaciteit is, welke feedstock gebruikt zal worden en waar de feedstock 

vandaan gaat komen. Alhoewel deze ontwikkeling een structureel effect zal hebben, is het lastig 

om te kwantificeren. Vanwege de onzekerheden is afgezien van het meenemen van deze 

ontwikkeling in de bottom-up prognose. Met de aanbeveling om deze ontwikkelingen goed in de 

gaten te houden. 
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4 Prognose VGS 2028 

4.1 Resultaten: Prognose VGS 2028 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de bottom-up prognose, waar alle in de vorige 

hoofdstuk opgenomen ontwikkelingen zijn meegenomen. 

 

Tabel 4.1  Prognose VGS 2028 (in ton vervoerd gewicht) 

 

 

Uit de tabel blijkt dat de bottom-up (BU) prognose beduidend hoger uitkomt dat de top-down (TD) 

analyse. Dit is met name het geval voor stofcategorie A, met name de LPG stromen. In bijlage 2 is 

een tabel opgenomen met de resultaten, maar dan voor dezelfde categorie indeling als gebruikt bij 

de weg en binnenvaart prognoses. 

 

Onderstaande grafieken laten het herkomst/bestemmingspatroon zien van de prognoses (per 

stofcategorie) 

 

Figuur 4.1 Prognose VGS 2028: herkomsten per stofcategorie 

 

 

Stofcategorie
Tonnage 

2017
TD-Laag BU-Laag TD-Hoog BU-Hoog

Index 

TD Laag

Index 

BU Laag

Index 

TD Hoog

Index 

BU Hoog

A 1.192.200 1.340.373 1.893.710 1.527.002 2.277.439 112       159       128       191       

B2 289.020    299.879    339.865    365.179    438.506    104       118       126       152       

B3 4.200       5.269       -           5.966       -           125       -        142       -        

C3 1.377.790 1.610.892 1.779.755 1.783.092 2.060.978 117       129       129       150       

D3 280.380    285.805    463.125    342.275    474.482    102       165       122       169       

D4 127.610    147.546    168.649    168.561    205.109    116       132       132       161       

Totaal 3.271.200 3.689.763 4.645.103 4.192.075 5.456.515 113       142       128       167       
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Figuur 4.2 Prognose VGS 2028: bestemmingen per stofcategorie 

 

 

 

4.2 Vergelijking met voorgaande prognoses 

Deze paragraaf legt de verschillende voorgaande prognoses naast elkaar en geeft duiding bij de 

gerealiseerde en verwachte VGS-markt voor het spoorvervoer8. Onderstaande grafiek toont de 

verwachte hoeveelheden (uitgedrukt in het totaal aantal KWE) van: 

 2014 (realisatie) en de Prognose VGS 2025 

 2017 (realisatie) en de Prognose VGS 2028  

 De verwachtingen voor 2020 volgens de marktprognoses uit 2003 en 2007 (ProRail) en 

die uit 2007, uitgevoerd door de Belangenvereniging Rail Goederenvervoerders (BRG) 

 

Figuur 4.3 VGS Prognoses in historisch perspectief (in # KWE)  

 

 

Hieruit blijkt duidelijk dat de prognosecijfers voor 2015-2020 uit 2007 van zowel ProRail (137.100) 

als BRG (de hoogste: 168.000) ver boven de realisatiecijfers van 2014 en 2017 liggen, terwijl de 

prognoses uit 2003 in lijn was met de realisatie. De realisatie van 2017 lag boven de ontwikkellijn 

uit de voorgaande prognose. De Prognose VGS 2028 ligt boven het niveau van de voorgaande 

prognose. 

                                                         
8 In bijlage 3 is een uitgebreidere beschouwing met name over de ontwikkelingen in het verleden opgenomen, tekst afkomstig 

uit het rapport uit 2016. 
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De volgende figuur visualiseert daarnaast de verdeling tussen de stoffen. Hieruit blijkt dat de 

prognoses uit 2007 voor elke stofcategorie een veel grotere groei optekenen. In vergelijking met de 

prognose uit 2003 valt op dat er een lagere groei werd verwacht voor stofcategorieën A en C3, 

terwijl een sterkere groei voor stofcategorieën B2 en D4 was verwacht. Wel ligt de prognose uit 

2003 veel duidelijker in lijn met de resultaten van deze studie in vergelijking met de prognoses uit 

2007. 

 

Figuur 4.4 Gerealiseerd en verwacht VGS spoor per stofcategorie (in # KWE) 

 

 

Vanwege de sterke variaties tussen de prognoses en om de hardheid van deze prognoses te 

verbeteren, is het van belang om de oorzaken van de verschillen te onderzoeken. Een eerste 

opmerking die gemaakt dient te worden is dat de prognoses uit 2003 en 2007 maar één 

groeiscenario presenteerden. Voor de prognoses uit 2007 werd dan ook beargumenteerd dat deze 

aan de bovenkant liggen van de mogelijke toekomsten9. Dit werd geacht passend te zijn vanwege 

het beleidsdoel van de prognoses: het in kaart brengen van veiligheidsrisico’s.  
  

                                                         
9  Second opinion ProRail studie ‘Marktverwachting vervoer gevaarlijke stoffen per spoor’  
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Bijlage 1 Organisaties interviews 
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VNCI 

Votob 

RSC Waalhaven 

GPS 

Groningen Seaports 

Haven Amsterdam 

Haven Antwerpen 

Haven Moerdijk 

Haven Rotterdam 

North Sea Port 

Chemelot (en onderliggende bedrijven) 

Chemelot Sabic 

Chemelot DSM 

Chemelot OCI 

Chemelot Fibrant 

DOW 

Shell Moerdijk 

Alpha Terminals 

NWB 

Vopak 
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Bijlage 2 Prognose VGS 2028 in S3B 
classificatie  

 

 

 

  

Stofcategorie

Tonnage 

2017
TD-Laag BU-Laag TD-Hoog BU-Hoog

Index 

TD Laag

Index 

BU Laag

Index 

TD Hoog

Index 

BU Hoog

0 1.270       1.483       1.770       1.730       2.233       117       139       136       176       

GF* 510          560          726          589          799          110       142       115       157       

GF*/GT* 10            12            15            13            17            121       145       132       172       

GF0 210          327          393          292          380          156       187       139       181       

GF0/GT0 100          113          135          129          168          113       135       129       168       

GF1/GT2 70            79            95            91            118          113       135       129       168       

GF1/GT3 91.420      99.537      129.835    115.132    154.162    109       142       126       169       

GF2 438.580    520.126    713.210    577.757    792.991    119       163       132       181       

GF2/GT3 13.440      15.000      19.288      17.546      23.594      112       144       131       176       

GF2/GT4 770          874          1.066       1.008       1.315       114       138       131       171       

GF3 647.090    703.744    1.028.948 814.444    1.303.895 109       159       126       202       

GT* 30            34            41            39            50            113       135       129       168       

GT0 50            58            69            66            85            115       139       131       171       

GT3 287.350    297.989    337.746    363.014    435.876    104       118       126       152       

GT4 1.480       1.674       2.008       1.919       2.494       113       136       130       169       

GT5 4.310       5.393       -           6.108       -           125       -        142       -        

LF*/LT* 7.750       9.723       9.723       11.009      11.009      125       125       142       142       

LF1/LT* 960          1.084       1.300       1.241       1.614       113       135       129       168       

LF1/LT1 8.790       10.141      12.170      11.834      15.384      115       138       135       175       

LF2 1.342.520 1.570.785 1.733.793 1.736.607 2.004.102 117       129       129       149       

LF2/LT* 2.350       2.826       3.290       2.965       3.833       120       140       126       163       

LF2/LT1 305.480    314.227    494.724    375.522    513.311    103       162       123       168       

LF2/LT2 8.370       9.481       11.821      10.988      15.143      113       141       131       181       

LF2/LT3 3.230       3.539       3.569       4.292       4.344       110       110       133       134       

LT* 38.250      43.228      50.937      49.964      63.415      113       133       131       166       

LT2 31.240      35.270      42.324      40.402      52.540      113       135       129       168       

LT3 23.750      29.112      30.094      32.089      33.771      123       127       135       142       

LTW 220          250          300          288          374          114       136       131       170       

STW 11.600      13.095      15.714      14.998      19.497      113       135       129       168       

Totaal 3.271.200 3.689.763 4.645.103 4.192.075 5.456.515 113       142       128       167       
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Bijlage 3 Cijfers in historisch perspectief 

NB: Deze bijlage is overgenomen uit de rapportage van de prognoses voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen voor het jaar 2025, met als basisjaar 2014 (opgesteld in 2016). De 

informatie is deels overlappend met de hoofdtekst van dit rapport, vanwege de vergelijking 

met voorgaande prognoses.  

 

 

Rapport Prognoses Vervoer Gevaarlijke Stoffen 2025 

Realisatiecijfers in historisch perspectief 

 

Voor de prognose is uitgegaan van de realisatie-cijfers voor 2014. Een dergelijk uitgangspunt (HB-

matrix) kan pas sinds kort op deze wijze gebruikt worden. Wel is er informatie op baanvakniveau 

waarvoor voor een langere periode terug gekeken kan worden. Wanneer nader ingezoomd wordt 

op specifieke baanvakken sinds 1998, wordt geconcludeerd dat de identiteit en omvang van het 

vervoer van gevaarlijke stoffen duidelijk vatbaar is voor veranderingen, leidend tot (zeer) 

aanzienlijke toenames of afnames op de deeltrajecten die men beschouwt. Niet elke sprong kan als 

trend worden gezien. Soms is een sprong immers een onregelmatigheid (bijvoorbeeld vanwege 

registratie), een eenmalige uitschieter of een bevestiging van een grillige vervoersstroom. We 

zoeken vooral naar verklaringen die aantoonbaar met een duidelijke reden zijn te rechtvaardigen. 

Hieronder zijn de oorzaken met de grootste impact opgenomen. 

 

 Opening Betuweroute 

 De aanleg en ingebruikname Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2 

 Sluiting of opening van fabriek, mijnbouwbron of terminal 

 Het afsluiten of openen van routes 

 Convenant chloor en het Chloorregime 

 Convenant ammoniak 

 Milieuvergunningen voor emplacementen 

 

Overige oorzaken kunnen samenhangen met logistieke keuzes, politieke ontwikkelingen, 

aangepaste regelgeving, klant-leverancier relaties en/of de afspraken in milieuvergunningen. Het is 

van belang om deze trends van veelvuldige verschuivingen te onderkennen, wil men een 

verantwoorde kijk in de toekomst doen en daarbij de kracht van bepaalde invloedsfactoren op 

waarde schatten. Deze constateringen zijn belangrijk bij de discussie van de historische prognoses 

in relatie tot de realisatiecijfers. 

 

De belangrijkste conclusie is dat het niveau van het vervoer van gevaarlijke stoffen in 2014 niet 

extreem naar boven of naar beneden afwijkt in vergelijking met de voorgaande jaren. De keuze 

voor 2014 als basisjaar is dus valide. Dit neemt niet weg dat ook geconcludeerd is dat er voor de 

specifieke stoffen grotere fluctuaties zijn dan voor het totaal. Hoe kleiner de stroom in omvang, hoe 

groter de invloed van deze fluctuatie. Het maken van prognoses in bandbreedtes komt grotendeels 

tegemoet aan deze situatie. 

 

Deze bijlage legt de verschillende prognoses naast elkaar en geeft duiding bij de gerealiseerde en 

verwachte VGS-markt voor het spoorvervoer. Onderstaande tabel toont de verwachte 

hoeveelheden conform dit rapport naast de verwachtingen voor 2020 volgens de marktprognoses 

van 2003 en 2007 door ProRail en Belangenvereniging Rail Goederenvervoerders (BRG). 
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Tabel  Huidige en voorgaande prognoses VGS spoor 

Stof-

categorie 

ProRail 

marktprognose 

(2003) 

2010-2020 

Prorail markt-

prognose10  

(2007) 

2015-2020 

BRG 

marktprognose(

2007) 

2015-2020 

2025 

LAAG 

2025 

MIDDEN 

2025 

HOOG 

A 17.700 40.400 50.400 22.600 25.350 28.000 

B2 10.800 14.800 16.800 6.300 6.900 7.500 

B3 0 250 0 0 0 0 

C3 17.800 67.800 75.600 20.950 23.350 25.800 

D3 4.800 10.650 16.800 4.850 5.200 5.550 

D4 2.400 3.200 8.400 1.450 1.650 1.800 

Totaal 53.500 137.100 168.000 56.150 62.450 68.600 

   

Onderstaande figuur plaatst de prognosecijfers uit de verschillende studies naast het gerealiseerde 

vervoer in 2014. Hieruit blijkt duidelijk dat de prognosecijfers voor 2015-2020 uit 2007 van zowel 

ProRail als BRG ver boven de realisatiecijfers van 2014 liggen, terwijl de prognoses uit 2003 in lijn 

zijn met de realisatie. Deze vaststelling ligt in lijn met de ‘Toets plausibiliteit prognoses 

Spoorgoederenvervoer’ van 2014, waarin wordt aanbevolen om van de set van toekomstscenario’s 

uit de ‘Herijking 2012’ het midden scenario en het lage scenario als het meest plausibel te 

beschouwen. Daarnaast is door TNO geconcludeerd dat het hoge scenario voor het zichtjaar 2020 

niet plausibel is en voor de jaren 2030 en 2040 minder plausibel lijkt. 

 

Figuur VGS Prognoses in historisch perspectief (in # wagens)  

 

 

De volgende figuur visualiseert daarnaast de verdeling tussen de stoffen op basis van 

bovenstaande tabel. Hieruit blijkt dat de prognoses uit 2007 voor elke stofcategorie een veel 

grotere groei optekenen. In vergelijking met de prognose uit 2003 valt op dat er een lagere groei 

werd verwacht voor stofcategorieën A en C3, terwijl een sterkere groei voor stofcategorieën B2 en 

D4 was verwacht. Wel ligt de prognose uit 2003 veel duidelijker in lijn met de resultaten van deze 

studie in vergelijking met de prognoses uit 2007. 

 

                                                         
10 Deze prognose is gebruikt als input voor het Basisnet (2007) 
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Figuur  Gerealiseerd en verwacht VGS spoor per stofcategorie (in # wagens) 

 

 

Vanwege de sterke variaties tussen de prognoses en om de hardheid van deze prognoses te 

verbeteren, is het van belang om de oorzaken van de verschillen te onderzoeken. Een eerste 

opmerking die gemaakt dient te worden is dat de prognoses uit 2003 en 2007 maar één 

groeiscenario presenteerden. Voor de prognoses uit 2007 werd dan ook beargumenteerd dat deze 

aan de bovenkant liggen van de mogelijke toekomsten11. Dit werd geacht passend te zijn vanwege 

het beleidsdoel van de prognoses: het in kaart brengen van veiligheidsrisico’s.  

 

Een andere constatering is dat de prognoses uit 2007 gebruik hebben gemaakt van het door de 

markt aangeleverde cijfer van 75.000 wagens met gevaarlijke stoffen in 2006. Betere 

dataverzameling methodes, waardoor stromen niet dubbel worden geteld, leiden tot een 

nauwkeuriger beeld betreffende de feitelijke realisaties. Zoals eerder zijn in 2014 er 45.850 wagens 

vervoerd, wat duidelijk onder de uitgangssituatie van 2006 ligt. Vanuit dat oogpunt waren de 

toekomstverwachtingen in 2007 bij voorbaat hoger. 

 

Ook zijn er een aantal veronderstelling gemaakt die een aantal jaar na dato kunnen worden 

getoetst. Onderstaande teksten komen uit de ‘Marktverwachting vervoer gevaarlijke stoffen 2007’ 

en geven de belangrijkste veronderstelling weer die zijn gebruikt om de prognoses van 2003 bij te 

stellen. 

 

ProRail (2007, p13-14) uitleg bijstelling prognosecijfers 2003: 

- De markt verwacht in totaliteit aan gevaarlijke stoffen meer dan het dubbele ten opzichte van de 

marktprognose uit 2003. 

- De komst van de Tweede Maasvlakte is een belangrijke verklaring voor de verschillen van de 

verwachte hoeveelheden vervoer in de stofcategorieën A en met name C3. In de prognose uit 

2003 werd nog geen rekening gehouden met de Tweede Maasvlakte.  

- Im-/exportstromen van tankcontainers zonder tussenkomst van de producerende industrie in 

Nederland zijn nieuwe stromen die in 2003 nog niet voorzien waren. Deze stromen hebben met 

name betrekking op de stofcategorieën A en C3. 

- In de prognose uit 2003 werd een omvang van 200.000 ton ammoniakvervoer over het traject 

Rotterdam-België verwacht. Sindsdien heeft het chemisch bedrijf Microchemie in Europoort zich 

ten opzichte van het Ministerie van VROM verplicht om jaarlijks niet meer dan 60.000 ton 

ammoniak/1.200 wagens (stofcategorie B2) per spoor te vervoeren op het traject Rotterdam-

België. Deze waarde is in de actualisatie van de marktverwachting gehanteerd omdat verder 

geen groei van dergelijk vervoer door andere marktpartijen wordt voorzien. 

                                                         
11  Second opinion ProRail studie ‘Marktverwachting vervoer gevaarlijke stoffen per spoor’ 
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- Tot slot speelt ook het verschil in aanduiding van de middellange termijn een rol. Voor de 

marktprognose uit 2003 kon die niet precies worden aangeduid en is de periode 2010-2020 

aangegeven. De geactualiseerde marktverwachting periode heeft betrekking op de periode 

2015–2020. 

 

BRG (2007, p21) uitleg bijstelling prognosecijfers 2003 

Boven de groeicijfers van ProRail zag BRG de volgende ontwikkelingen en verklaringen voor 

een hogere groei: 

- BRG ziet een markt van 10.000 wagens naar een nog te bouwen Vopak-terminal in de 

Amsterdamse haven. In de plannen van Vopak is vooralsnog geen aanvoer per spoor voorzien, 

daarnaast ontbreekt een spooraansluiting. Om die redenen heeft ProRail deze stroom niet 

opgenomen. 

- Het verschil in een hoger volume van de totale goederenmarkt per spoor leidt naar schatting tot 

een verschil van 14.000 wagens. Dit is als volgt beredeneerd. Door BRG is de groei van het 

vervoer van gevaarlijke stoffen gekoppeld aan een 8% hoger volume van de totale 

goederenvervoermarkt in 2020, waarin het aandeel gevaarlijke stoffen niet verandert. 

- Het verschil in onderzoeksmethodiek leidt naar schatting tot een verschil van 7.000 wagens en 

tevens tot een verschillende verdeling van het vervoer over de stofcategorieën. 

- De BRG-marktverwachting heeft betrekking op het jaar 2020, de geactualiseerde 

marktverwachting op de periode 2015-2020. Mogelijk is de omvang van de geactualiseerde 

marktverwachting in het jaar 2020 hoger, wat het gepresenteerde verschil kleiner maakt. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Sinds de inwerkingtreding van de Regeling Basisnet in 2015 zijn er jaarlijks diverse overschrijdingen van 

de risicoplafonds van het Basisnet spoor. Hoewel het aantal overschrijdingen en de hoogte daarvan is 

afgenomen, worden de risicoplafonds nog altijd op enkele trajecten overschreden, dan wel dreigen deze in 

de nabije toekomst overschreden te worden. Bovendien wil het huidige kabinet het vervoer per spoor 

stimuleren en zal naar verwachting het aantal transporten van gevaarlijke stoffen over spoor stijgen door 

ontwikkelingen in de markt, waardoor de druk op de risicoplafonds van het Basisnet spoor verder zal 

toenemen. 

 

In navolging op brief van staatssecretaris Van Veldhoven van 20 juni 2018 (kamerstuk 30373 nr. 68) zoekt 

het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar mogelijkheden om de overschrijdingen op het 

Basisnet spoor op te heffen dan wel te voorkomen. Drie opties zijn daarvoor denkbaar: 

 Spoorvervoer verleggen naar vervoer via water of buisleidingen (‘modal shift’) 

 Transportbewegingen voorkomen 

 Extra risico-reducerende maatregelen 

 

Naast de druk op het Basisnet spoor spelen ook nieuwe nationale beleidsontwikkelingen en ambities: 

 Voorkomen van risico’s voor mens en milieu, voortkomend uit brief van staatssecretaris Van Veldhoven 

van 6 juni 2018 (kamerstuk 28089 nr. 88) 

 IenW heeft het voornemen om een afkapgrens van 1.500 m voor het effectgebied van toxische stoffen 

te introduceren conform de voorgestelde aanpak in het project Modernisering 

Omgevingsveiligheidsbeleid. Omdat er toxische gassen zijn die een groter effectgebied hebben (bijv. 

ammoniak, chloor, zwaveltrioxide) is dit een extra reden om te onderzoeken of er mogelijkheden 

bestaan dergelijke stoffen uit de vervoersketen te halen 

 Het stimuleren van procesintensificatie, d.w.z. het combineren van productie-operaties 

 

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft IenW SPPS Consultants gevraagd een quick scan uit te 

voeren gericht op de mogelijkheden om, via het voorkomen of verleggen, de vervoersstromen van 

gevaarlijke stoffen per spoor tussen de chemische clusters te reduceren.  

1.2 Doelstelling 

De centrale vraag van deze quick scan is om te onderzoeken welke vervoersstromen per spoor van en naar 

de grote chemische clusters in Nederland zich zouden lenen voor een aanpak gericht op het verleggen of 

voorkomen van vervoer per spoor. Gedachte is dat zowel het verleggen als het voorkomen binnen een 

cluster kansrijker kan zijn indien meerdere bedrijven actief zijn met dezelfde stoffen (‘clusteraanpak’). 

1.3 Scope van het onderzoek 

In deze quick scan is gekeken naar het reduceren van transportbewegingen van en naar de grote 

chemieclusters in Nederland. Dit zijn: 

 Amsterdam / IJmond 

 Rotterdam / Rijnmond (Botlek, Europoort en Maasvlakte) 

 Zeeland, bestaande uit Sloehaven (Vlissingen) en Kanaalzone (Terneuzen) 

 Moerdijk 

 Delfzijl 
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Het cluster Chemelot is buiten beschouwing gelaten omdat dit cluster in een ander onderzoek (rapport 

‘Vervoersbehoefte cluster Chemelot 2025 in relatie met het Basisnet – Eindrapportage’ van Buck 

Consultants & Movares, 11 mei 2018) al is geanalyseerd op potentiële mogelijkheden. Bedrijven buiten de 

chemieclusters zijn in deze quick scan buiten beschouwing gelaten. 

 

Daarnaast is in dit onderzoek vooral aandacht besteed aan Brzo-bedrijven, omdat deze over het algemeen 

de grootste hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoeren. Indien aannemelijk werd geacht dat een grote 

vervoersstroom samenhing met een niet-Brzo bedrijf, is dit meegenomen in de beschouwing. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven op het Basisnet en de realisatiecijfers van de 

transportaantallen van gevaarlijke stoffen. In hoofdstuk 3 worden de methode, uitgangspunten en 

gehanteerde informatiebronnen voor deze quick scan beschreven. De belangrijkste bevindingen van de 

quick scan zijn gegeven in hoofdstuk 4. Tot slot geeft hoofdstuk 5 een korte samenvatting van de 

belangrijkste bevindingen. 



 

 

Quick scan potentie clusteraanpak spoorvervoer gevaarlijke stoffen  

1 december 2018 

3 

2 Wettelijk kader 

2.1 Regeling Basisnet 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per weg, water en spoor geldt in Nederland sinds april 2015 de 

Regeling Basisnet. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk met de grootste transportaderen voor 

het vervoer van gevaarlijke stoffen. Met dit Basisnet wordt een evenwicht gecreëerd voor de lange termijn 

tussen de risico’s ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen, de bebouwde omgeving en de 

veiligheid van mensen die wonen of verblijven nabij de infrastructuur waar dit vervoer plaatsvindt. 

 

In de Regeling Basisnet zijn risicoplafonds vastgesteld voor de verschillende transportroute-trajecten en 

zijn regels gesteld voor de ruimtelijke ontwikkeling nabij deze trajecten. Deze risicoplafonds zijn 

vastgelegd in de vorm van afstanden vanaf het spoor waar het plaatsgebonden risico ten hoogste de 

waarden 10-6, 10-7 en 10-8  mag hebben. Deze plafonds zijn vastgesteld op basis van een afweging van het 

belang van een spoorlijn voor het vervoer, de bevolkingsdichtheid langs die lijn en de voorgenomen 

ruimtelijke ontwikkelingsplannen en verschillen daarom voor elk traject. Wanneer de risicoplafonds worden 

overschreden ontstaat een verhoogd risico voor de (bebouwde) omgeving rondom het betreffende 

spoortraject. Overschrijding betekent dat (de risico’s van) het vervoer verminderd moet(en) worden. In 

2017 werd op 27 spoortrajecten het risicoplafond PR 10-6, 10-7 of 10-8 uit het Basisnet spoor overschreden. 

 

ProRail voert regelmatig tellingen uit van de daadwerkelijk gemaakte vervoersbewegingen van gevaarlijke 

stoffen over het spoor. Elk kwartaal worden deze realisatiecijfers in een openbare monitoringsrapportage 

bekendgemaakt. Deze rapportages vormen de input voor de evaluatie van het beleid omtrent vervoer van 

gevaarlijke stoffen over het Basisnet. 

 

In deze quick scan zijn de monitoringsrapportage en realisatiecijfers van 2017 gebruikt als primaire 

informatiebron voor de analyse van de aantallen transportbewegingen van gevaarlijke stoffen. 
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3 Methode 

3.1 Aanpak en gehanteerde documenten 

De aanpak van deze quick scan is weergegeven in het stappenplan in onderstaande tabel. 

 

Tabel 3.1 Stappenplan quick scan en gehanteerde documenten 

Stap Actie Bron 

1 Verkenning spooraansluitingen alle Brzo-bedrijven Google Maps en Cyclomedia 

Streetsmart satellietbeelden; 

Google Street View; Lijst 

Brzo-bedrijven 2018 

(BRZO+) 

2 Inventarisatie vervoersaantallen gevaarlijke 

stoffencategorieën op de trajecten naar de Brzo-

bedrijven 

Openbare 

monitoringsrapportage 

Basisnet spoor 2017 (AVIV, 

kenmerk: RO_17_K4 v1 van 

05-04-2018) 

3 Verdieping vervoersaantallen op GEVI-UN 

stofniveau 

Realisatiecijfers 2017 per 

GEVI-UN 

stofidentificatienummer 

(ProRail) 

4 Koppelen gevaarlijke stoffen aan individuele 

bedrijven binnen de clusters 

Expert judgement 

5 Inventarisatie mogelijke maatregelen ter beperking 

vervoersaantallen 

Expert judgement 

 

Het resultaat van deze stappen is een momentopname van de vervoersstromen van gevaarlijke stoffen 

rondom de chemische clusters in Nederland in 2017. Voor de belangrijkste stoffen is beredeneerd vanuit 

welke bedrijven binnen de clusters deze stoffen aan- en afgevoerd worden. Op basis van deze 

momentopname is geïnventariseerd welke vervoersstromen zich zouden lenen voor een clusteraanpak. 

3.1.1 Totstandkoming realisatiecijfers 

De realisatiecijfers van de transporten van gevaarlijke stoffen over spoor zijn gebaseerd op de 

wagenlijsten die bij ProRail bekend zijn. Voor vertrek van een trein stuurt de vervoerder een wagenlijst 

naar ProRail waarin onder andere staat wat er in welke wagen wordt vervoerd. ProRail stelt op basis van 

de wagenlijsten de realisatiecijfers op. Hierin is per traject beschreven hoeveel wagens er van elke 

stofcategorie over het traject hebben gereden. 

3.2 Methode 

Onderstaand wordt per stap de methode van deze quick scan nader toegelicht. 

3.2.1 Stap 1 – verkenning spooraansluitingen Brzo-bedrijven 

Voor de inventarisatie van bedrijven met een spooraansluiting is uitsluitend geselecteerd op bedrijven die 

een eigen raccordement binnen de inrichting hebben. Aangenomen is dat wanneer een spoorlijn over de 

inrichting loopt, maar geen eindstation (raccordement) aanwezig is, deze inrichting geen gebruik maakt 

van goederentransport via het spoorwegennet. 
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Om te beoordelen of de bestaande spooraansluiting binnen de inrichting (nog) bereikbaar is en gebruikt 

wordt, zijn Google Street View en satellietbeelden geraadpleegd (Staan er permanente blokkades op het 

spoor? Zijn de railgroeven afgedicht? Zijn er goederentreinen te zien op recente satellietbeelden?). 

Voor elk Brzo-bedrijf binnen de clusters is onderzocht op welk traject van het Basisnet spoor het bedrijf is 

aangesloten. Zo is bijvoorbeeld Kemira Rotterdam B.V. aangesloten op het traject met Basisnet-ID 201.5. 

3.2.2 Stap 2 en 3 – inventarisatie vervoersaantallen per traject 

Voor elk relevant traject, geïdentificeerd in stap 1, is per stofcategorie1 en daarna per GEVI-UN stofcode 

berekend hoeveel transportbewegingen er in 2017 op dit traject zijn afgesplitst en bijgekomen. Dit is 

berekend door de vervoersaantallen van het vervolgtraject af te trekken van het betreffende traject. 

Omdat in de realisatiecijfers geen onderscheid is gemaakt in heen- en terug-bewegingen, is dit alleen 

herleidbaar voor ‘doodlopende’ spoortrajecten die 1-op-1 aansluiten op het vervolgtraject (d.w.z. trajecten 

die niet in twee richtingen afsplitsen). Uitgangspunt is dat voor elk Basisnettraject is gemeten aan het 

uiteinde van het traject dat als laatst wordt bereikt wanneer de trein het cluster binnenrijdt. 

3.2.3 Stap 4 en 5 – koppeling aan de individuele bedrijven en inventarisatie mogelijke maatregelen 

Met de vervoersaantallen per traject en de daarbij behorende bedrijven is vervolgens onderzocht of de 

vervoersstromen gekoppeld konden worden aan specifieke (Brzo-)bedrijven in de chemieclusters. Deze 

analyse is gemaakt op basis van expert judgement van bedrijven, overheden en het projectteam van 

SPPS. Voor het cluster Amsterdam is deze verkenning gemaakt door de betreffende Brzo-bedrijven met 

een spooraansluiting telefonisch te consulteren. Voor overige clusters  heeft uitgebreide informatie-

uitwisseling  met specialisten van de omgevingsdiensten plaatsgevonden. 

 

Voor het achterhalen van de bedrijven behorende bij de vervoersstromen is prioriteit gegeven aan: 

 De grootste transporthoeveelheden (deze hebben de grootste impact) 

 Zeer bedrijfsspecifieke stoffen (deze zijn gemakkelijk te koppelen aan een bedrijf) 

 (Zeer) toxische gassen die een groot effectgebied hebben (bijv. ammoniak, chloor) 

 Brandbare gassen en (zeer) toxische vloeistoffen (deze geven veel overschrijdingen van het Basisnet: 

respectievelijk op 29 en 30 trajecten) 

  

                                                
1 A, brandbaar gas; B2, toxisch gas; B3, zeer toxisch gas; C3, brandbare vloeistof; D3, toxische vloeistof; 

D4, zeer toxische vloeistof. 
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4 Resultaten 

4.1 Rotterdam 

4.1.1 Transporthoeveelheden per traject 

De analyse van het aantal gevaarlijke stoffentransporten in Rotterdam is per traject weergegeven in 

bijlage 1. De meest voorkomende transporten met gevaarlijke stoffen vinden plaats met ethanol, 

ammoniak, acrylonitril en isobutyleen. 

 

Voor Pernis en de Waalhaven is geen verdieping mogelijk omdat hier splitsingen plaatsvinden van en naar 

het Rail Service Centrum (RSC). Hier worden treinen gerangeerd en omgekeerd, waardoor op basis van de 

realisatiecijfers niet meer herleidbaar is welke goederenstromen doorvoeren naar Pernis en de Waalhaven 

en welke omdraaien richting Dordrecht. 

4.1.2 Bedrijfsactiviteiten 

Algemeen 

Met de top-10 stoffen is de grootste bulk gedekt. Hierop is dan ook de aandacht gefocust. Daarnaast is 

gefocust op aandachtscategorieën zoals toxische gassen, (zeer) toxische vloeistoffen en brandbare gassen. 

LT4 stoffen worden niet over het spoor vervoerd 

 

Brandbaar gas (A) 

Binnen het cluster wordt isobutyleen zowel geproduceerd als verbruikt. Onduidelijk is of producenten en 

gebruikers binnen het cluster onderling isobutyleen uitwisselen. 

 

Toxisch gas (B2) 

Ammoniak wordt op- en overgeslagen in het cluster Rotterdam en wordt per spoor vervoerd naar onder 

andere bedrijven buiten het cluster. 

 

Brandbare vloeistof (C3) 

Ook ethanol, bioethanol, methanol en methyl methacrylaten worden met name op- en overgeslagen 

en worden niet direct gekoppeld aan productieactiviteiten. Methyl methacrylaten worden met name per 

container vervoerd. 

 

Toxische vloeistof (D3) 

Binnen het cluster Rotterdam zijn enkele gebruikers van acrylonitril gevestigd. 

 

Zeer toxische vloeistof (D4) 

Er zijn zowel producenten als gebruikers van allyl alcohol gevestigd binnen het cluster Rotterdam. 

Daarnaast wordt waterstoffluoride op- en overgeslagen en verbruikt. Fosfortrichloride en 

chlorosulfonzuur wordt relatief veel vervoerd van of naar het cluster, maar onbekend is naar welke 

bedrijven. 

4.1.3 Mogelijke oplossingen 

Omdat niet bekend is naar welke bedrijven buiten het cluster de stoffen worden vervoerd, is moeilijk in te 

schatten of deze goederenstromen zich lenen voor een modal shift of gecombineerd vervoer. Er zijn dus 

geen directe voor de hand liggende maatregelen gevonden. Toch is een aantal mogelijkheden denkbaar: 

 Mogelijk kan transport van isobutyleen worden gereduceerd door nauwere samenwerking tussen 

gebruikers en producenten binnen het cluster. Niet bekend is in hoeverre deze partijen al grondstoffen 

uitwisselen. 
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 Op eenzelfde manier is denkbaar dat allyl alcohol meer kan worden uitgewisseld tussen producenten 

en gebruikers binnen het Rotterdamse. 

 Er kan worden onderzocht naar welke gebruikers in het achterland ammoniak wordt vervoerd. 

Mogelijk lenen de transporten vanaf Europoort zich voor een clusteraanpak (modal shift al dan niet als 

samenwerking tussen verschillende bedrijven). 

 Voor stoffen die door meerdere bedrijven binnen het cluster worden gebruikt (bijv. (bio)ethanol) 

kunnen wellicht gezamenlijk mogelijkheden voor een modal shift worden onderzocht. 

 

Deze mogelijkheden zullen nader moeten worden getoetst op haalbaarheid in samenspraak met de 

betreffende bedrijven. 

4.2 Amsterdam 

4.2.1 Transporthoeveelheden per traject 

Voor de vervoersstromen naar Amsterdam is geen verdieping uitgevoerd op stofniveau, omdat niet tot in 

detail herleidbaar is hoe de vervoersbewegingen zich verhouden tot de verschillende delen van het 

Amsterdamse cluster. Dit komt door de verschillende aanvoerroutes en afsplitsingen. 

 

Wel zijn de vervoersstromen per categorie geïnventariseerd. Hierbij kunnen sommige goederenstromen 

worden uitgesloten. Zo worden bijvoorbeeld geen zeer toxische gassen en (zeer) toxische vloeistoffen 

vervoerd naar de Brzo-bedrijven in het cluster Amsterdam. Er worden met name toxische gassen en 

brandbare vloeistoffen vervoerd naar het cluster Amsterdam, onduidelijk is echter naar of van welke 

bedrijven deze goederenstromen gaan of afkomstig zijn. 

4.2.2 Bedrijfsactiviteiten 

Op basis van de stofcategorieën is met een drietal Brzo-bedrijven telefonisch contact gezocht om te 

brainstormen over mogelijke alternatieven. 

 

Algemeen 

In tegenstelling tot de realisatiecijfers variëren de vergunde goederenstromen van beperkt tot enkele 

categorieën (met name C3) tot alle gevaarlijke stoffen. 

 

Brandbaar gas (A) 

Hoewel volgens de analyse geen transport van brandbaar gas plaatsvindt op de trajecten naar de Brzo-

bedrijven in Amsterdam, wordt wel LPG, butaan en propaan op- en overgeslagen. Met via zeeschip vanuit 

het Verenigd Koninkrijk en per spoor, weg of binnenvaart naar het achterland in Zuid-Europa. Dit betreft 

met name tankcontainers en stukgoedcontainers, geen ketelwagens. 

 

Toxisch gas (B2) 

Het aantal vervoersbewegingen van toxische gassen bedraagt slechts 6 ketelwagenequivalenten per jaar. 

Nog niet bekend is welk bedrijf toxische gassen vervoert. 

 

Brandbare vloeistof (C3) 

Spoortransport naar en van het cluster Amsterdam is vrijwel alleen categorie C3, met name van op- en 

overslagbedrijven. Dit betreft met name (bio)ethanol en mogelijk op termijn ook benzine. 

4.2.3 Mogelijke oplossingen 

In het cluster Amsterdam hebben diverse bedrijven recent investeringen gedaan in hun 

spooraansluitingen, soms op aanmoediging van de overheid. Daarnaast zijn in dit cluster veel op- en 

overslagbedrijven gevestigd. Bij deze bedrijven is productie niet aan de orde. Bovendien zijn veel 

leveranciers of afnemers van de gevaarlijke stoffen ver in het achterland gevestigd op plekken die vooral 
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goed bereikbaar zijn per spoor. Hierdoor is een modal shift in vele gevallen niet haalbaar en zal dit op de 

nodige weerstand stuiten bij de bedrijven die onlangs hebben geïnvesteerd in hun spooraansluiting. 

 

In dit cluster vinden relatief weinig transportbewegingen van gevaarlijke stoffen per spoor plaats. Het gaat 

dan voornamelijk om spoorvervoer van brandbare vloeistoffen. 

 

In deze quick scan zijn geen vervoersstromen gevonden die zich lenen voor het verleggen of het 

voorkomen van vervoer per spoor. Wel zijn er voornemens bij één bedrijf om grote investeringen in 

spooraansluitingen te doen waardoor een forse toename zal ontstaan in het vervoer van brandbare 

vloeistoffen per spoor. 

4.3 Zeeland 

4.3.1 Transporthoeveelheden per traject 

De analyse van het aantal gevaarlijke stoffentransporten in Zeeland is per traject weergegeven in bijlage 

2. De meest voorkomende transporten zijn koolwaterstofgassen, butadieen en ammoniak.  

4.3.2 Ontwikkelingen 

Binnen het cluster Zeeland spelen enkele belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot het spoor: 

 Ontwikkelingen bij Chemelot zullen gaan leiden tot sterke verhoging van de vervoersbewegingen per 

spoor van Zeeland naar het cluster Chemelot (butadieen, LPG, koolwaterstoffen C4). Dit betreft 

hoofdzakelijk een toename van import LPG van buiten Nederland naar Chemelot en toenemende 

export van crude C4-koolwaterstoffen naar het Verenigd Koninkrijk. 

 

Dit gaat gepaard met een verwachte stijging van het aantal ketelwagentransporten tot 14.000 wagens 

per jaar. Hierdoor neemt de druk op Basisnet-traject 11.1 (Vlissingen – Bergen op Zoom) en verdere 

trajecten richting Chemelot significant toe met als gevolg een blijvende overschrijding van de 

risicoplafonds van het Basisnet spoor. 

 

IenW en de betreffende bedrijven onderzoeken daarom gezamenlijk of een modal shift mogelijk is naar  

binnenvaart of buisleiding (zie rapport ‘Vervoersbehoefte cluster Chemelot 2025 in relatie met het 

Basisnet – Eindrapportage’ van Buck Consultants & Movares, 11 mei 2018). 

 

 Per 2020 is een nieuw bedrijf voornemens zich te gaan vestigen in de Sloehaven, hetgeen vele nieuwe 

transporten over het spoor zal genereren. De bedrijfsactiviteiten omvatten op- en overslag van 

destillaten, fuel oil en petrochemische producten. De jaarlijkse doorzet wordt geschat op 5 tot 7 

miljoen ton gevaarlijke stoffen per jaar, waarvan 5 % per weg en spoor zal worden vervoerd. Dit komt 

overeen met 250.000 tot 350.000 ton, ofwel jaarlijks zo’n 10.000 ketelwagens of tankauto’s. 

4.3.3 Bedrijfsactiviteiten 

Algemeen 

Op het traject Terneuzen – Sluiskil – Sas van Gent – Zelzate (B) worden grondstoffen en producten 

vervoerd die worden verbruikt en geproduceerd binnen het cluster Zeeland. Naast productie worden hier 

ook enkele grondstoffen en producten op- en overgeslagen en afgevoerd per zeeschip, binnenvaart of weg. 

 

Brandbaar gas (A) 

Binnen het cluster Zeeland worden C4-koolwaterstofgassen, butadieen, LPG en propyleen op- en 

overgeslagen. Daarnaast worden butadieen, propyleen en ethyleenoxide geproduceerd en/of gebruikt als 

grondstoffen. 
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Toxisch gas (B2) 

Een bedrijf in het cluster Zeeland produceert ammoniak en gebruikt dit tevens als grondstof. Dit wordt 

deels over spoor vervoerd, maar grotendeels over water (zeeschepen en binnenvaart). 

 

Brandbare vloeistof (C3) 

Bijna alle brandbare vloeistoffen die van en naar het cluster Zeeland worden vervoerd zijn bestemd voor 

productie. Op- en overslag van brandbare vloeistoffen vindt niet of nauwelijks plaats. 

 

Toxische vloeistof (D3) 

Acrylonitril wordt gebruikt in het cluster Zeeland. Vermoedelijk wordt dit aangevoerd vanuit België. 

4.3.4 Mogelijke oplossingen 

Voor het cluster Zeeland is een aantal maatregelen denkbaar om de druk op het Basisnet spoor te 

verlichten: 

 Ammoniak wordt in grote hoeveelheden vervoerd tussen Terneuzen en Zelzate (België). Het gros van 

de ammoniaktransporten gaat echter per schip. Omdat binnen het cluster ammoniak zowel wordt 

geproduceerd als verbruikt, is de veronderstelling dat het overschot aan ammoniak per spoor of 

binnenvaart wordt afgevoerd naar klanten. 

o Afhankelijk van de locatie van de klanten waarnaar ammoniak wordt vervoerd, kan worden 

onderzocht of een modal shift mogelijk is zodat uitsluitend nog gebruik wordt gemaakt van 

transport per schip. De benodigde op- en overslag voorzieningen zijn immers al aanwezig binnen 

het cluster. 

o Indien ammoniak wordt aangevoerd vanuit buiten het cluster ten behoeve van een productieproces 

binnen het cluster, kan worden onderzocht of de ammoniakproductie kan worden uitgebreid zodat 

het cluster volledig kan voorzien in haar eigen ammoniakbehoefte. 

 Zoals benoemd bij de belangrijke ontwikkelingen dient voor de toekomstbestendigheid van het spoor 

een modal shift te worden overwogen voor transportbewegingen tussen Vlissingen en Chemelot. 

Omdat dit in een aparte studie nader wordt onderzocht, wordt hier niet verder op ingegaan met deze 

quick scan. Wel kan navraag worden gedaan bij de betreffende bedrijven naar overeenkomstige 

vervoersstromen van andere klanten die zich mogelijk lenen voor een modal shift. 

 Vanuit de RUD Zeeland is een onderzoek gaande naar de aanleg van een spoorweg aan de oostkant 

van het kanaal Gent Terneuzen. Hierdoor wordt de druk op het huidige spoor richting Sas van Gent en 

Zelzate verlicht en wordt bovendien het transport van gevaarlijke stoffen over de draaibrug Sluiskil 

drastisch beperkt. 

 Vanuit de Sloehaven Vlissingen gaan treinen met daarin ketelwagens met gevaarlijke stoffen voor 

diverse bestemmingen via Roosendaal en langs Dordrecht naar Kijfhoek, alwaar de ketelwagens naar 

bestemming worden gerangeerd en per bestemming nieuwe goederentreinen worden samengesteld. 

Hierna gaan de treinen met bestemming Antwerpen en verder weer terug over hetzelfde traject, langs 

Roosendaal, naar Antwerpen. De druk op het traject Kijfhoek – Roosendaal / Bergen op Zoom kan 

worden verlicht door het realiseren van een directe spooraansluiting tussen Zandvliet (België) en 

knooppunt Markiezaat. Deze oplossing staat ter discussie bij de regionale diensten en is tot op heden 

niet omarmd. Wellicht wordt de realisatie van deze aansluiting gunstiger wanneer de druk op het 

betreffende traject nog verder toeneemt door de komst van het nieuwe bedrijf, mits dit bedrijf veel 

transporten naar of via België verwacht. 

4.4 Moerdijk 

4.4.1 Transporthoeveelheden per traject 

In het cluster Moerdijk is slechts één Basisnet-traject aanwezig, waarop de raccordementen van de 

bedrijven zijn aangesloten (ID 220.1). De analyse van het aantal gevaarlijke stoffentransporten in Moerdijk 
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is per traject weergegeven in bijlage 3. De meest voorkomende transporten zijn ethyleenoxide en 

propyleenoxide. 

 

4.4.2 Bedrijfsactiviteiten 

Brandbaar gas (A) 

Moerdijk is als het ware een ‘landelijke hotspot’ van ethyleenoxide. Binnen het cluster zijn gebruikers, 

producenten en vervoerders van ethyleenoxide gevestigd. Ethyleenoxide wordt binnen het cluster ook al 

per buisleiding vervoerd tussen verschillende bedrijven. Daarnaast is er op het industrieterrein Moerdijk 

een emplacement en laadlosinstallatie (LALO) waar ethyleenoxide van het spoor op de vrachtwagen kan 

worden geplaatst waardoor het ook naar de bedrijven in Moerdijk kan worden vervoerd. 

 

Brandbare vloeistof (C3) 

Op het industrieterrein Moerdijk wordt propyleenoxide geproduceerd, maar niet bekend is of dat wordt 

vervoerd of voor intern gebruik is bestemd. 

 

4.4.3 Mogelijke oplossingen 

Voor het cluster Moerdijk is een maatregel denkbaar om de druk op het Basisnet spoor te verlichten: 

 Mogelijk ligt een modal shift in de rede voor het vervoer van ethyleenoxide buiten het cluster. 

Onderling wordt ethyleenoxide binnen het cluster al per buisleiding vervoerd. Voor een modal shift 

moet nader worden onderzocht welke bedrijven de afnemers zijn en of deze zich lenen voor een 

andere modaliteit. 

4.5 Delfzijl 

4.5.1 Transporthoeveelheden per traject 

In het cluster Delfzijl is slechts één Basisnet-traject aanwezig, waarop de raccordementen van de bedrijven 

zijn aangesloten (ID 40.7). De analyse van het aantal gevaarlijke stoffentransporten in Delfzijl is per 

traject weergegeven in bijlage 4. De transporten van en naar dit cluster zijn ammoniak en methanol. 

4.5.2 Bedrijfsactiviteiten 

Toxisch gas (B2) 

In het cluster Delfzijl wordt ammoniak gebruikt, hiervoor wordt het aangevoerd per spoor. Niet bekend is 

van welke leverancier dit afkomstig is. 

 

Brandbare vloeistof (C3) 

Op het industrieterrein wordt methanol verladen, onder andere per spoor. Delfzijl is in de markt bekend 

als een ‘methanol hub’. Er wordt wereldwijd methanol ingekocht, deze wordt vervolgens geleverd aan 

regionale verbruikers. Daarnaast wordt methanol ook binnen het cluster zelf verbruikt. 

4.5.3 Mogelijke oplossingen 

Voor het cluster Delfzijl zijn geen directe voor de hand liggende oplossingen denkbaar. Hiervoor is nog 

onvoldoende duidelijkheid over welke bedrijven de leveranciers en klanten zijn waar de vervoersstromen 

naartoe gaan buiten het cluster. Hiervoor zouden de betreffende bedrijven kunnen worden benaderd. 

4.6 Algemene knelpunten en bijvangst 

4.6.1 Uitgangspunten / aannames van deze quick scan 

 In deze quick scan is onder andere prioriteit gegeven aan de stoffen die het meest vervoerd worden. 

Hiermee raken kleine vervoersstromen onderbelicht, terwijl deze wel kunnen leiden tot een 
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overschrijding van het risicoplafond uit het Basisnet. Sommige stoffen worden wellicht niet in grote 

getale vervoerd, maar dreigen wel een overschrijding van het risicoplafond te veroorzaken of 

veroorzaken deze reeds. 

 In deze quick scan is gekeken naar de daadwerkelijk gerealiseerde vervoerscijfers in 2017. De meeste 

bedrijven gebruiken echter niet de gehele in hun Wabo-vergunning vastgelegde maximale doorzet voor 

spoortransport. Buiten de scope van deze quick scan is het raadzaam te onderzoeken wat de 

consequenties zijn als bedrijven hun maximaal vergunde ruimte gaan benutten. Dit zal naar 

verwachting een forse stijging teweegbrengen ten opzichte van de realisatiecijfers, met mogelijk een 

toename van overschrijdingen van de risicoplafonds Basisnet. 

4.6.2 Knelpunten en alternatieve oplossingsrichtingen 

 De meest nauwkeurige en betrouwbare informatie omtrent vervoersbewegingen ligt bij de bedrijven en 

bij de vervoerders. De vervoerders hebben geen belang bij het zoeken naar het voorkomen of 

verleggen van vervoersstromen. De bedrijven hebben dat belang vanuit continuïteitsoptiek wel. De 

bedrijven zijn in staat om goed in te schatten welke alternatieven er zijn en welke ontwikkelingen zij 

verwachten. Wel gaat het vaak om langdurige contracten met leveranciers en hoge investeringen die 

voor het realiseren van spooraansluitingen zijn gedaan (aan leverende en ontvangende kant). Ook de 

infrastructurele investeringen voor voorkomen of verleggen zijn hoog. Daarnaast voorzien enkele 

bedrijven ontwikkelingen met een significante toename van spoortransporten. 

 Bij het verlenen van een omgevingsvergunning is mogelijke overschrijding van het Basisnet geen 

toetsingscriterium waarop de vergunningaanvraag kan worden afgekeurd. Hoewel wel wordt gekeken 

naar de te verwachten gevolgen voor het Basisnet, kan dit door de vergunningverlener niet als 

wettelijke motivatie worden gebruikt om de vergunningaanvraag af te wijzen. Om overschrijdingen van 

de risicoplafonds van het Basisnet te voorkomen, kan worden overwogen om dit als toetsingscriterium 

te verankeren in de wetgeving. 
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5 Conclusies 

In deze studie is aan de hand van de realisatiecijfers uit 2017 onderzocht welke vervoersstromen zich 

mogelijk lenen voor het voorkomen of verleggen van het transport per spoor. Uit gesprekken met 

bedrijven en omgevingsdiensten zijn enkele mogelijke oplossingen naar voren gekomen. 

5.1 Mogelijke oplossingen 

Op basis van de in deze studie gehanteerde uitgangspunten is een aantal leads gevonden die kunnen 

worden overwogen om de druk op het Basisnet spoor van en naar de chemische clusters te verlagen:  

 Voor het cluster Rotterdam zijn geen direct voor de hand liggende oplossingen om de grote 

transportaantallen te voorkomen. Wel zijn enkele potentiële mogelijkheden geïdentificeerd: 

o Reductie van transport isobutyleen door nauwere samenwerking tussen gebruikers en 

producenten 

o Reductie van transport allyl alcohol door meer uitwisseling tussen producenten en gebruikers 

binnen het Rotterdamse 

o Mogelijk lenen de ammoniaktransporten vanaf Europoort zich voor een clusteraanpak (modal 

shift) 

o Stoffen die door meerdere bedrijven binnen het cluster worden gebruikt (bijv. (bio)ethanol) 

lenen zich mogelijk voor een ‘gezamenlijke’ modal shift. 

 

 Voor het cluster Zeeland is een aantal maatregelen denkbaar om de druk op het Basisnet spoor te 

verlichten: 

o Mogelijk leent het ammoniaktransport zich voor een modal shift, naar uitsluitend transport per 

schip 

o Onderzocht kan worden of het cluster volledig in haar eigen ammoniakbehoefte kan voorzien 

(niet bekend of dit al het geval is) 

o Modal shift voor transport LPG en C4 koolwaterstoffen Vlissingen – Chemelot, zie rapport Buck 

Consultants & Movares van 11 mei 2018 

o Aanleg van een extra spoor aan de oostkant van het kanaal Gent Terneuzen 

o Spooraansluiting knooppunt Markiezaat – Zandvliet (België) 

 

 Voor het cluster Amsterdam zijn geen direct bruikbare maatregelen gevonden. Misschien lenen 

sommige (bio)ethanoltransporten zich voor een modal shift. 

 

 Voor het cluster Moerdijk is mogelijk een modal shift mogelijk voor het vervoer van ethyleenoxide 

buiten het cluster. Onderling wordt ethyleenoxide binnen het cluster al per buisleiding vervoerd. 

 

Deze leads zijn slechts geïdentificeerd als mogelijke oplossingen, zonder in te gaan op de haalbaarheid 

hiervan. Omdat door deze quick scan wel inzichtelijk is gemaakt welke bedrijven deze grote 

stoffenhoeveelheden vervoeren, kan gericht het dialoog over deze mogelijkheden worden opgezocht met 

de betreffende bedrijven en overige betrokken partijen. 
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5.2 Conclusie 

Er zijn in deze quick scan enkele theoretische maar potentiële mogelijkheden geïdentificeerd om 

vervoersstromen te combineren, een modal shift te ondergaan of productie op locatie te realiseren. Om de 

praktische haalbaarheid te kunnen verkennen, zal een dialoog met de betrokken bedrijven moeten worden 

gestart. Als deze potentiële mogelijkheden te realiseren zijn, zal dat slechts op enkele trajecten tot 

risicoreductie leiden. Er zijn in deze quick scan geen potentiële mogelijkheden voor het verleggen of 

voorkomen van vervoersstromen gevonden waarmee belangrijke (meerdere, grotere) reducties van 

vervoersstromen kunnen worden gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage(n) 

Bijlage 1 – Rotterdam, transportaantallen per traject (GEVI-UN) 

Bijlage 2 – Zeeland, transportaantallen per traject (GEVI-UN) 

Bijlage 3 – Moerdijk, transportaantallen per traject (GEVI-UN) 

Bijlage 4 – Delfzijl, transportaantallen per traject (GEVI-UN)
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Bijlage 1 Rotterdam, transportaantallen per traject (GEVI-UN) 
Stof UN-code Stofcategorie Omschrijving Vondelingenplaat & Botlek oost van A15 (201.5)  Botlek west van A15 (201.6) Europoort - Europoort west (201.7a1) Europoort west - Maasvlakte aansluiting (201.7a2) Maasvlakte aansluiting - Maasvlakte (201.7b) Totaal 

Methanol C3-336-1230 C3 Brandbare vloeistof 2543 2094 24 4661 

Ethanol (Ethyl alcohol) or Ethanol solution (Ethyl alcohol solution) C3-33-1170 C3 Brandbare vloeistof 2331 59 76 2466 

Ammonia, anhydrous B2-268-1005 B2 Toxisch gas 61 2135  2196 

Acrylonitrile, stabilized D3-336-1093 D3 Toxische vloeistof 1853 6 11 1870 

Isobutylene see also Petroleum gases, liquefied A-23-1055 A Brandbaar gas 940   940 

Propylene oxide C3-33-1280 C3 Brandbare vloeistof 30  804 834 

Petroleum distillates, n.o.s. or petroleum products, n.o.s. C3-33-1268 C3 Brandbare vloeistof 801  9 810 

Ethylbenzene C3-33-1175 C3 Brandbare vloeistof 699  2 701 

Methyl methacrylate monomer, inhibited C3-339-1247 C3 Brandbare vloeistof 45  255 300 

Methyl chloride, or Refrigerant gas R 40 A-23-1063 A Brandbaar gas 11  240 251 

Resin solution, flammable C3-33-1866 C3 Brandbare vloeistof 4 10 182 196 

Paint-related materials including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler, C3-33-1263 C3 Brandbare vloeistof 50 35 84 168 

Hydrocarbon gas mixtures, liquefied, n.o.s. A-23-1965 A Brandbaar gas 52  95 146 

Corrosive liquids, toxic, n.o.s. D4-886-2922 D4 Zeer toxische vloeistof   146 146 

Tetrahydrofuran C3-33-2056 C3 Brandbare vloeistof 1 2 120 122 

Perfumery products with flammable solvents C3-33-1266 C3 Brandbare vloeistof 3 1 105 109 

Adhesives, containing a flammable liquid C3-33-1133 C3 Brandbare vloeistof 2 6 100 107 

Flammable liquids, (Diesel) n.o.s. C3-33-1993 C3 Brandbare vloeistof 2 10 88 99 

Valeraldehyde C3-33-2058 C3 Brandbare vloeistof   89 89 

Ethyl acetate C3-33-1173 C3 Brandbare vloeistof 35 9 41 84 

Allyl alcohol D4-663-1098 D4 Zeer toxische vloeistof 77   77 

Hydrocarbons, liquid, n.o.s. C3-33-3295 C3 Brandbare vloeistof 10  68 77 

Isoprene, inhibited C3-339-1218 C3 Brandbare vloeistof 73 1 2 76 

Isopropanol or isopropyl alcohol C3-33-1219 C3 Brandbare vloeistof 7 3 45 54 

Aerosols, corrosive, Packing Group II or III, (each not exceeding 1 L capacity) or Aerosols, flammable (each A-23-1950 A Brandbaar gas 4 12 38 54 

Cyclopentane C3-33-1146 C3 Brandbare vloeistof 1  49 49 

Carbon disulfide C3-336-1131 C3 Brandbare vloeistof 3  43 46 

Vinyl acetate, inhibited C3-339-1301 C3 Brandbare vloeistof 41  1 42 

Propionaldehyde C3-33-1275 C3 Brandbare vloeistof 1  41 41 

Methyl isobutyl ketone C3-33-1245 C3 Brandbare vloeistof 27 9 4 40 

Pentanes C3-33-1265 C3 Brandbare vloeistof 2  36 38 

Chloroacetyl chloride D4-668-1752 D4 Zeer toxische vloeistof 1  36 37 

Sodium methylate solutions in alcohol C3-338-1289 C3 Brandbare vloeistof 10  26 36 

Phosphorus trichloride D4-668-1809 D4 Zeer toxische vloeistof 5  31 36 

Octanes C3-33-1262 C3 Brandbare vloeistof   36 36 

Gasoline or petrol or motor spirit C3-33-1203 C3 Brandbare vloeistof 1 5 27 33 

Lighters containing flammable gas A-23-1057 A Brandbaar gas   31 31 

Chlorobutanes C3-33-1127 C3 Brandbare vloeistof 1  29 30 

Ethyl methyl ketone or Methyl ethyl ketone C3-33-1193 C3 Brandbare vloeistof 25  4 29 

Amyl chlorides C3-33-1107 C3 Brandbare vloeistof  28  28 

Heptanes C3-33-1206 C3 Brandbare vloeistof 17 2 8 26 

Acetonitrile C3-33-1648 C3 Brandbare vloeistof 7 2 17 26 

Acetone C3-33-1090 C3 Brandbare vloeistof 15 4 6 25 

Toxic liquids, organic, n.o.s. or Toxic, liquids, organic, n.o.s. Inhalation Hazard, Packing Group I, Zone A or D4-66-2810 D4 Zeer toxische vloeistof 2  20 23 

Hexanes C3-33-1208 C3 Brandbare vloeistof 14 1 8 23 

Coating solution (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehi C3-33-1139 C3 Brandbare vloeistof   20 20 

Methyl tert-butyl ether C3-33-2398 C3 Brandbare vloeistof 1 1 18 19 

Ethyl acrylate, inhibited C3-339-1917 C3 Brandbare vloeistof 17  1 18 

Chlorosulfonic acid (with or without sulfur trioxide) D4-X88-1754 D4 Zeer toxische vloeistof 4  13 17 

Flammable liquids, toxic, n.o.s. C3-336-1992 C3 Brandbare vloeistof 1 1 15 17 

Toxic solid, organic, n.o.s. D4-66-2811 D4 Zeer toxische vloeistof 1  15 16 

Alcohols, (Ethanol), n.o.s. C3-33-1987 C3 Brandbare vloeistof 9  5 14 

Diisopropyl ether C3-33-1159 C3 Brandbare vloeistof   12 12 

Thionyl chloride D4-X88-1836 D4 Zeer toxische vloeistof   12 12 

Printing ink, flammable or Printing ink related material (including printing ink thinning or reducing compoun C3-33-1210 C3 Brandbare vloeistof 1  11 12 

Isobutyraldehyde or Isobutyl aldehyde C3-33-2045 C3 Brandbare vloeistof   11 11 

Methyl formate C3-33-1243 C3 Brandbare vloeistof   11 11 

Esters, n.o.s. C3-33-3272 C3 Brandbare vloeistof   11 11 

Ethylene oxide or Ethylene oxide with nitrogen up to a total pressure of 1MPa (10 bar) at 50 °C A-263-1040 A Brandbaar gas 9  1 10 

Toxic solid, inorganic, n.o.s. D4-66-3288 D4 Zeer toxische vloeistof 5 1 4 10 

Xylenes C3-33-1307 C3 Brandbare vloeistof  1 9 10 

Diethyl ketone C3-33-1156 C3 Brandbare vloeistof   10 10 

Dimethyl ether A-23-1033 A Brandbaar gas 7  2 9 

Butanols C3-33-1120 C3 Brandbare vloeistof   9 9 

Flammable liquid, corrosive, n.o.s. C3-338-2924 C3 Brandbare vloeistof  1 8 9 

Nitriles, toxic, flammable, n.o.s. D4-663-3275 D4 Zeer toxische vloeistof   8 8 

Methanesulfonyl chloride D4-668-3246 D4 Zeer toxische vloeistof   8 8 

Pesticides, liquid, toxic, n.o.s. D4-66-2902 D4 Zeer toxische vloeistof   7 7 

Thiophene C3-33-2414 C3 Brandbare vloeistof 2  5 7 

n-Propyl acetate C3-33-1276 C3 Brandbare vloeistof 6  1 7 

Fusel oil C3-33-1201 C3 Brandbare vloeistof 5  1 6 

Dimethyl carbonate C3-33-1161 C3 Brandbare vloeistof 1  5 6 

Butyraldehyde C3-33-1129 C3 Brandbare vloeistof   6 6 

Extracts, aromatic, liquid C3-33-1169 C3 Brandbare vloeistof 3 1 2 6 

Pyridine C3-33-1282 C3 Brandbare vloeistof   6 6 

Toluene C3-33-1294 C3 Brandbare vloeistof 2 1 3 5 

Butyl acetates C3-33-1123 C3 Brandbare vloeistof 1  4 5 

n-Butylamine C3-338-1125 C3 Brandbare vloeistof   5 5 

Organometallic substance, liquid, pyrophoric, water-reactive C3-X333-3394 C3 Brandbare vloeistof 4  1 5 
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Diisobutylene, isomeric compounds C3-33-2050 C3 Brandbare vloeistof 1  4 5 

1,1-Difluoroethane or Refrigerant gas R 152a A-23-1030 A Brandbaar gas   5 5 

Methyl acetate C3-33-1231 C3 Brandbare vloeistof   5 5 

Paint, flammable, corrosive or Paint related material, flammable, corrosive C3-338-3469 C3 Brandbare vloeistof  5  5 

1,2-Dichloropropane C3-33-1279 C3 Brandbare vloeistof 4   4 

Dimethylamine solution C3-338-1160 C3 Brandbare vloeistof 1 2 2 4 

2-Methyl-2-butene C3-33-2460 C3 Brandbare vloeistof   4 4 

Alcoholic beverages C3-33-3065 C3 Brandbare vloeistof  1 3 4 

Corrosive solids, toxic, n.o.s. D4-886-2923 D4 Zeer toxische vloeistof   4 4 

Potassium cyanide D4-66-1680 D4 Zeer toxische vloeistof   3 3 

Hydrogen fluoride, anhydrous D4-886-1052 D4 Zeer toxische vloeistof 1 1 1  3 

Acetaldehyde C3-33-1089 C3 Brandbare vloeistof 3    3 

Pentanols C3-33-1105 C3 Brandbare vloeistof 1   3 3 

Benzene C3-33-1114 C3 Brandbare vloeistof    3 3 

Dioxane C3-33-1165 C3 Brandbare vloeistof    3 3 

Dipropylamine C3-338-2383 C3 Brandbare vloeistof    3 3 

Sulfur dioxide B2-268-1079 B2 Toxisch gas    3 3 

Pesticides, solid, toxic, not otherwise specified D4-66-2588 D4 Zeer toxische vloeistof    3 3 

n-Propanol or propyl alcohol, normal C3-33-1274 C3 Brandbare vloeistof 1   2 3 

1,2-Butylene oxide, stabilized C3-339-3022 C3 Brandbare vloeistof    3 3 

Cyclohexane C3-33-1145 C3 Brandbare vloeistof    3 3 

Polyester resin kit C3-33-3269 C3 Brandbare vloeistof  2  1 3 

Trichlorosilane C3-X338-1295 C3 Brandbare vloeistof    3 3 

Vinyl ethyl ether, inhibited C3-339-1302 C3 Brandbare vloeistof    3 3 

Isobutyl acetate C3-33-1213 C3 Brandbare vloeistof 2    2 

Diethylamine C3-338-1154 C3 Brandbare vloeistof 1   1 2 

Diisopropylamine C3-338-1158 C3 Brandbare vloeistof    2 2 

Ketones, liquid, n.o.s. C3-33-1224 C3 Brandbare vloeistof    2 2 

Propionyl chloride C3-338-1815 C3 Brandbare vloeistof    2 2 

Tars, liquid including road asphalt and oils, bitumen and cut backs C3-33-1999 C3 Brandbare vloeistof    2 2 

Tripropylene C3-33-2057 C3 Brandbare vloeistof    2 2 

Dimethyl sulfate D4-668-1595 D4 Zeer toxische vloeistof    2 2 

Difluoromethane or Refrigerant gas R 32 A-23-3252 A Brandbaar gas    2 2 

1,2-Di-(dimethylamino)ethane C3-33-2372 C3 Brandbare vloeistof    2 2 

Acetyl chloride C3-X338-1717 C3 Brandbare vloeistof    2 2 

Benzotrifluoride C3-33-2338 C3 Brandbare vloeistof    2 2 

Bicyclo [2,2,1] hepta-2, 5-diene, inhibited or 2,5-Norbornadiene, inhibited C3-339-2251 C3 Brandbare vloeistof    2 2 

Diethyl ether or Ethyl ether C3-33-1155 C3 Brandbare vloeistof  1  1 2 

Ethylene dichloride C3-336-1184 C3 Brandbare vloeistof    2 2 

Methylal C3-33-1234 C3 Brandbare vloeistof    2 2 

Crotonaldehyde, stabilized D4-663-1143 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 

Toxic liquid, inorganic, n.o.s. or Toxic liquid, inorganic, n.o.s. Inhalation Hazard, Packing Group I, Zone A o D4-66-3287 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 

1,2-Dichloroethylene C3-33-1150 C3 Brandbare vloeistof 1    1 

Methyl acrylate, inhibited C3-339-1919 C3 Brandbare vloeistof 1    1 

Tetrahydrothiophene C3-33-2412 C3 Brandbare vloeistof 1    1 

Diacetone alcohol C3-33-1148 C3 Brandbare vloeistof 1   1 1 

Acetylene, dissolved A-239-1001 A Brandbaar gas  1   1 

Propadiene, inhibited A-239-2200 A Brandbaar gas    1 1 

Trimethylamine, anhydrous A-23-1083 A Brandbaar gas    1 1 

Butyronitrile C3-336-2411 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Diallylamine C3-338-2359 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Ethyl mercaptan C3-33-2363 C3 Brandbare vloeistof  1  1 1 

Furan C3-33-2389 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Nitriles, flammable, toxic, n.o.s. C3-336-3273 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Octadiene C3-33-2309 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable C3-X323-3399 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Allylamine D4-663-2334 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 

Hydrofluoric acid, with more than 60 percent strength or Hydrofluoric acid, with not more than 60 percent st D4-886-1790 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 

Toxic liquid, corrosive, organic, n.o.s. or Toxic liquid, corrosive, organic, n.o.s. Inhalation Hazard, Packing G D4-668-2927 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 

Hydrogen chloride, anhydrous B2-268-1050 B2 Toxisch gas    1 1 

Dye, solid, toxic, n.o.s. or Dye intermediate, solid, toxic, n.o.s. D4-66-3143 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 

Mercury compounds, liquid, n.o.s. D4-66-2024 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 

Phenyl mercaptan D4-663-2337 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 

Sodium cyanide D4-66-1689 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 

Toxic by inhalation liquid, corrosive, n.o.s. with an inhalation toxicity lower than or equal to 1000ml/m3 and D4-668-3390 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 

Trimethylacetyl chloride D4-663-2438 D4 Zeer toxische vloeistof    1 1 

1-Hexene C3-33-2370 C3 Brandbare vloeistof 1    1 

2-Ethylbutyraldehyde C3-33-1178 C3 Brandbare vloeistof 1    1 

Turpentine substitute or mineral turpentine (Australia) C3-33-1300 C3 Brandbare vloeistof 1    1 

Butadienes, stabilized or Butadienes and Hydrocarbon mixture, stabilized containing more than 40% butadi A-239-1010 A Brandbaar gas    1 1 

Compressed gas, flammable, n.o.s. A-23-1954 A Brandbaar gas    1 1 

Devices, small, hydrocarbon gas powered or Hydrocarbon gas refills for small devices, with release device A-23-3150 A Brandbaar gas    1 1 

Hydrogen and Methane mixtures, compressed A-23-2034 A Brandbaar gas    1 1 

Methyl chloride and methylene chloride mixtures A-23-1912 A Brandbaar gas    1 1 

Propane see also Petroleum gases, liquefied A-23-1978 A Brandbaar gas    1 1 

Refrigerating machines, containing flammable, non-toxic, liquefied gas A-23-3358 A Brandbaar gas    1 1 

Alcohols, flammable, toxic, n.o.s. C3-336-1986 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Alkali metal dispersion, flammable or alkaline earth metal dispersion, flammable C3-X323-3482 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Allyl chloride C3-336-1100 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Amines, flammable, corrosive, n.o.s. or Polyamines, flammable, corrosive, n.o.s. C3-338-2733 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Amylamines C3-338-1106 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Bromopropanes C3-33-2344 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Butyryl chloride C3-338-2353 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Dimethylcyclohexanes C3-33-2263 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Ethers, n.o.s. C3-33-3271 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Ethylamine, aqueous solution with not less than 50 percent but not more than 70 percent ethylamine C3-338-2270 C3 Brandbare vloeistof    1 1 
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Extracts, flavoring, liquid C3-33-1197 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Isopropyl acetate C3-33-1220 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Isopropylamine C3-338-1221 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Methyl propyl ketone C3-33-1249 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Methyltetrahydrofuran C3-33-2536 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Nitromethane C3-33-1261 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Shale oil C3-33-1288 C3 Brandbare vloeistof    1 1 

Vinyl isobutyl ether, inhibited C3-339-1304 C3 Brandbare vloeistof    1 1  
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Bijlage 2 Zeeland, transportaantallen per traject (GEVI-UN) 
Stof UN code Stofcategorie Omschrijving Sloehaven / Vlissingen (11.1) Zelzate (BEL) - Sas van Gent (180.1) Sas van Gent - Sluiskil aansluiting (180.2) Sluiskil - DOW Chemical racc. (180.3) Terneuzen Zuid - Sluiskil Oost (310.1) Terneuzen (310.2) Totaal 

Hydrocarbon gas mixtures, liquefied, n.o.s. A-23-1965 A Brandbaar gas 5401 0 0 0 0  5401 

Butadienes, stabilized or Butadienes and Hydrocarbon mixture, stabilized containing more than 40% butad A-239-1010 A Brandbaar gas 1140 0 0 1686 0  2826 

Ammonia, anhydrous B2-268-1005 B2 Toxisch gas 0 428 0 218 1090 3 1739 

Propylene see also Petroleum gases, liquefied A-23-1077 A Brandbaar gas 37 0 0 845 0  882 

Ethylene dichloride C3-336-1184 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 811 0  811 

Ethylene oxide or Ethylene oxide with nitrogen up to a total pressure of 1MPa (10 bar) at 50 °C A-263-1040 A Brandbaar gas 0 0 0 731 0  731 

Acrylonitrile, stabilized D3-336-1093 D3 Toxische vloeistof 3 0 0 629 0  632 

Flammable liquids, toxic, n.o.s. C3-336-1992 C3 Brandbare vloeistof 0 166 83 142 0 83 474 

Butane see also Petroleum gases, liquefied A-23-1011 A Brandbaar gas 220 0 0 0 0  220 

Hydrocarbons, liquid, n.o.s. C3-33-3295 C3 Brandbare vloeistof 0 0 2 204 0 2 208 

Propylene oxide C3-33-1280 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 111 0  111 

Isobutane see also Petroleum gases, liquified A-23-1969 A Brandbaar gas 87 0 0 0 0  87 

Organometallic substance, liquid, pyrophoric, water-reactive C3-X333-3394 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 56 0  56 

Propane see also Petroleum gases, liquefied A-23-1978 A Brandbaar gas 22 0 0 0 0  22 

Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable C3-X323-3399 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 9 0  9 

Butyraldehyde C3-33-1129 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 9 0  9 

Isopropanol or isopropyl alcohol C3-33-1219 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 5 0  5 

Ethyl acetate C3-33-1173 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 3 0  3 

Acetone C3-33-1090 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 2 0  2 

Isobutyl acetate C3-33-1213 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 2 0  2 

Vinyl acetate, inhibited C3-339-1301 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 1 0  1 

Carbon disulfide C3-336-1131 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 1 0  1 

Ethyl methyl ketone or Methyl ethyl ketone C3-33-1193 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 1 0  1 

Hydrocarbon gas mixture, compressed, n.o.s. A-23-1964 A Brandbaar gas 1 0 0 0 0  1 

Methyl tert-butyl ether C3-33-2398 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 1 0  1 

Methyl isobutyl ketone C3-33-1245 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 1 0  1 

n-Propanol or propyl alcohol, normal C3-33-1274 C3 Brandbare vloeistof 0 0 0 1 0  1  
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Bijlage 3 Moerdijk, transportaantallen per traject (GEVI-UN) 

Stof UN code Stofcategorie Omschrijving Moerdijk - Moerdijk aansluiting (220.1) 

Ethylene oxide or Ethylene oxide with nitrogen up to a total pressure of 1MPa (10 bar) at 50 °C A-263-1040 A Brandbaar gas 863 

Propylene oxide C3-33-1280 C3 Brandbare vloeistof 98 

Methanol C3-336-1230 C3 Brandbare vloeistof 21 

Methyl acetate C3-33-1231 C3 Brandbare vloeistof 17 

Tetrahydrofuran C3-33-2056 C3 Brandbare vloeistof 12 

Vinyl acetate, inhibited C3-339-1301 C3 Brandbare vloeistof 10 

Resin solution, flammable C3-33-1866 C3 Brandbare vloeistof 8 

Flammable liquids, (Diesel) n.o.s. C3-33-1993 C3 Brandbare vloeistof 7 

Paint-related materials including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler, C3-33-1263 C3 Brandbare vloeistof 7 

Adhesives, containing a flammable liquid C3-33-1133 C3 Brandbare vloeistof 7 
     

Hydrocarbon gas mixtures, liquefied, n.o.s. A-23-1965 A Brandbaar gas 6 

Butylene see also Petroleum gases, liquefied A-23-1012 A Brandbaar gas 6 

Butadienes, stabilized or Butadienes and Hydrocarbon mixture, stabilized containing more than 40% butadi A-239-1010 A Brandbaar gas 5 

Printing ink, flammable or Printing ink related material (including printing ink thinning or reducing compound C3-33-1210 C3 Brandbare vloeistof 5 

Flammable liquids, toxic, n.o.s. C3-336-1992 C3 Brandbare vloeistof 3 
    

Aerosols, corrosive, Packing Group II or III, (each not exceeding 1 L capacity) or Aerosols, flammable (each A-23-1950 A Brandbaar gas 1 

Alcohols, (Ethanol), n.o.s. C3-33-1987 C3 Brandbare vloeistof 1 
     

Allyl alcohol D4-663-1098 D4 Zeer toxische vloeistof 1 

Butanols C3-33-1120 C3 Brandbare vloeistof 1 

Dipropylamine C3-338-2383 C3 Brandbare vloeistof 1 

Esters, n.o.s. C3-33-3272 C3 Brandbare vloeistof 1 

Ethylbenzene C3-33-1175 C3 Brandbare vloeistof 1 

Isobutane see also Petroleum gases, liquified A-23-1969 A Brandbaar gas 1 

Liquefied gas, flammable, n.o.s. A-23-3161 A Brandbaar gas 1 

Perfumery products with flammable solvents C3-33-1266 C3 Brandbare vloeistof 1 

Turpentine substitute or mineral turpentine (Australia) C3-33-1300 C3 Brandbare vloeistof 1 

Ethanol (Ethyl alcohol) or Ethanol solution (Ethyl alcohol solution) C3-33-1170 C3 Brandbare vloeistof 1 

Ethyl acetate C3-33-1173 C3 Brandbare vloeistof 1 

Methyl methacrylate monomer, inhibited C3-339-1247 C3 Brandbare vloeistof 1 

Ethers, n.o.s. C3-33-3271 C3 Brandbare vloeistof 1 
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Bijlage 4 Delfzijl, transportaantallen per traject (GEVI-UN) 

Stof UN code Stofcategorie Omschrijving Sauwerd - Delfzijl (40.7) 

Ammonia, anhydrous B2-268-1005 B2 Toxisch gas 343 

Methanol C3-336-1230 C3 Brandbare vloeistof 14 
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Onderzoeksresultaten Monitor Derde Spoor 
 

- Panteia onderzoek Monitor Derde spoor 2016 en 2017 
- Lo&3Co onderzoek Monitor Derde Spoor Q1 en Q2 2018 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Monitor Derde spoor 

Inleiding 

In Duitsland wordt het Derde spoor aangelegd. Tijdens de bouw van het Derde spoor kunnen 
goederentreinen niet altijd gebruik maken van de Betuweroute en worden treinen omgeleid via andere 
routes. De bouw van het Derde spoor is vertraagd. Op verzoek van de Tweede Kamer is een monitor 
ontwikkeld die inzichtelijk maakt wat de effecten van deze vertraging op de Nederlandse zeehavens en 
industrie zijn.  

Ook ProRail monitort de effecten van de omleidingen, maar op een technisch niveau, zie hiervoor 
ProRail Dashboard Derde spoor(https://prestaties.prorail.nl/derdespoor). De monitor Derde spoor 
gebruikt delen van dit dashboard als input en is bedoeld ter aanvulling op de vraag wat de gevolgen 
zijn van omleidingen voor de Nederlandse industrie en de Nederlandse zeehavens.  

Dit onderzoek kijkt naar de volgende indicatoren: vervoersvolumes, kosten, modal split en haven 
split, emissies en geluid. De monitor rekent per jaar uit wat de effecten op de indicatoren zijn ten 
gevolge van de werkzaamheden aan het Derde spoor. 

De monitor Derde spoor 2016 

Deze monitor gaat in op de algemene ontwikkelingen binnen de vervoersmarkt en de ontwikkelingen per 
indicator. Het begint met een schets van het algehele beeld over de omleidingen en de effecten daarvan. 

Het beeld 2016 
2016 werd gekenmerkt door economische groei; dit vertaalde zich in een stijging van het goederenvervoer. 
In de haven van Rotterdam daalde het overslagvolume, maar in de havens van Amsterdam en Antwerpen 
steeg het overslagvolume. Ook het spoorvervoer nam toe in 2016 (t.o.v. 2015); met name in de droge 
bulk en het vervoer van containers. Het vervoer van natte bulk (olieproducten en chemische producten, 
waar gevaarlijke stoffen onderdeel van zijn) steeg niet. In 2016 kende de binnenvaart fluctuaties van de 
waterstanden. Dit zorgde in 2016 voor meer volume per spoor. De omleidingen kenden een hoogtepunt in 
het tweede en derde kwartaal. De omleidingen hebben gevolgen gehad op de indicatoren van deze monitor.  

De waarden van de indicatoren geven aan dat de spoormarkt niet ernstig werd verstoord: 
• de gemiddelde meerkosten bleven deels dankzij de compensatieregeling beperkt; en  
• de modal split en haven split voor 2016 veranderden ook nauwelijks. 

  



 

 

Figuur1 Overzicht van de geplande werkzaamheden Derde spoor 2016. Bron: ProRail 

 
 

De indicatoren voor 2016 
De gevolgen worden per indicator besproken voor 2016. 

Figuur 2 Overzicht van indicator 1 voor 2016. 

 

De werkzaamheden Derde spoor begonnen in het tweede kwartaal en kenden een zwaartepunt in het derde 
kwartaal. Dit zorgde voor een afname van het aantal treinen over de Betuweroute. Het verkeer op de 
grensovergangen Bad-Bentheim en bij Venlo nam sterk toe in dezelfde periode. Zowel in absolute zin als 
in relatieve zin kreeg de grensovergang bij Venlo het hoogste aantal omleidingen te verwerken. 

Figuur 3 Overzicht van indicator 2 voor 2016. 

 
* Kosten op basis van berekeningen met het Panteia spoorkostenmodel 
 

De kosten per kwartaal zijn een weging van het aantal omleidingen per kwartaal en het effect per route 
(per reis). Voor de omleidingen via Bad-Bentheim zijn de kosten bijna altijd meer, voor omleidingen via 
de Brabantroute is dit niet altijd het geval. Erts- en Kolentreinen van Rotterdam naar het buitenland kenden 
hoge volumes in 2016, de kostenverschillen door omleidingen zijn echter klein gebleken. Op de 
totaalkosten vallen de effecten van de omleidingen mee. In het derde kwartaal 2016 was het maximum 
kostenverschil bereikt met een gemiddelde stijging van 1,68%. Voor individuele ritten waren de 
kostenverschillen wel duidelijk merkbaar. Ter vergelijking is ook de indicator meerkosten zonder 
compensatieregeling opgenomen.  



 

 

Figuur 4 Overzicht van indicator 3 en 4 voor 2016. 

 

* Op basis van berekeningen met het Panteia terminalmodel 

Doordat de kostenverschillen laag uitvielen in 2016, vielen de modal split effecten ook mee. Uit de monitor 
blijkt dat er 0,3% meer volume per spoor had kunnen worden vervoerd, dat nu als gevolg van omleidingen 
is uitgeweken naar weg of binnenvaart. In een aantal markten heeft spoorvervoer een specialistische 
positie (bijvoorbeeld vervoer van en naar Tsjechië), die moeilijk is te beconcurreren door weg of 
binnenvaart. Kostenverhoging door omleidingen heeft in deze situaties minder effect op de Modal Shift.  

De haven split indicator geeft aan dat 0,1% meer volume had kunnen worden vervoerd via Nederlandse 
zeehavens.  

Figuur 5 Overzicht van indicator 5 en 6 voor 2016. 

 

 
Het totale vervoer van gevaarlijke stoffen via de omleidingsroutes nam toe in 2016 t.o.v. 2015. Dit had 
gevolgen ten aanzien van de externe effecten. In 2016 vond het meeste vervoer van gevaarlijke stoffen 
oost-west plaats via de Betuweroute1. Het aandeel vervoer gevaarlijke stoffen van de Betuweroute was, 
respectievelijk in het tweede en derde kwartaal van 2016, 27% en 20% (bron: 
https://prestaties.prorail.nl/derdespoor/gevaarlijke-stoffen).  

Door de omleidingen nam op Nederlands grondgebied de uitstoot toe. Dit komt vooral doordat meer 
elektriciteit moet worden opgewekt voor het omrijden. Als puur wordt gekeken naar de effecten van de 
omleidingen zelf, nam de geluidsproductie op grensovergang Zevenaar af. Logischerwijs nam de 
geluidsproductie toe bij grensplaatsen Bad-Bentheim en Venlo.  

                                                 
1 Voor de gedetailleerde cijfers voor omleidingen vervoer gevaarlijke stoffen over de Betuweroute is gebruik gemaakt van 
onderzoek door ProRail. ProRail heeft voor 2015 en 2017 rapportages gemaakt maar niet voor 2016. Daarom staan hier geen 
cijfers, en in figuur 10 over 2017 wel.  



 

 

De monitor Derde spoor 2017 

Het beeld 2017 
In 2017 nam de overslag in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen toe. Het overslagvolume 
van kolen daalde en het overslagvolume van containers steeg. Met betrekking tot het spoorvervoer was er 
een daling van vervoerd volume in 2017 ten opzichte van 2016. Allereerst waren de gunstige 
omstandigheden voor het spoorvervoer in relatie tot de binnenvaart niet meer van toepassing (zie hiervoor 
de monitor 2016), het vervoer van kolen liep terug en als laatste was er de stremming bij Rastatt, waardoor 
vooral het spoorcontainervervoer in moeilijkheden raakte. 

In 2017 waren er minder werkzaamheden aan het Derde spoor en daardoor een beperkt aantal omleidingen 
in vergelijking tot 2016. Het is gebleken dat de monitor ook reageert op een klein aantal omleidingen. Dit 
was vooral bij de indicatoren kosten, modal split en emissies. Dit geeft vertrouwen dat de monitor tijdens 
zowel "rustige” als op “drukke" periodes kan worden toegepast.  

Figuur 6 Overzicht van de geplande werkzaamheden 3e spoor 2017, Bron: ProRail 

 
 

De indicatoren voor 2017 
De gevolgen worden per indicator besproken voor 2017. 

Figuur 7 Overzicht van indicator 1 voor 2017. 
 

 
 
  



 

 

Het aantal treinen dat op de Oost-West relatie reed, nam in 2017 af ten opzichte van 2016. Het aantal 
treinen over de Betuweroute nam toe. In geheel 2017 waren er 1245 omleidingen op een totaal aantal van 
42850 treinen (3% werd omgeleid). In het vierde kwartaal speelde de stremming bij Rastatt mee in de 
realisatiecijfers spoorvervoer. Het effect is een lager totaal volume voor dat kwartaal. 

Figuur 8 Overzicht van indicator 2 voor 2017. 
 

 
* Kosten op basis van berekeningen met het Panteia spoorkostenmodel 
 
De meerkosten door omleidingen vielen sterk mee doordat naar het gemiddelde wordt gekeken. In het 
vierde kwartaal 2017 was het effect het sterkste met 0,07% meerkosten door omleidingen (index 100,07). 
Dit kwam het sterkste tot uiting bij het vervoer van containers. De effecten van de compensatieregeling 
waren laag, omdat er sprake was van een klein aantal omleidingen. 

Figuur 9 Overzicht van indicator 3 en 4 voor 2017. 
 

 
* Op basis van berekeningen met het Panteia terminalmodel 
 

Door de lage omleidingskosten vallen de Modal Shift en haven shift effecten ook mee. De 
kostenconcurrentie is in de containermarkt het sterkst. Binnenvaart, wegvervoer en andere havens bieden 
veel concurrerende diensten aan op de containermarkt. Groei in de containermarkt, zoals te zien in 2017, 
zou hebben gezorgd voor een kleine verhoging van de potentiele ladingsvolumes bij afwezigheid van 
omleidingen. Dit verschilt echter per herkomst - bestemming. Zo heeft de containerverbinding tussen 
Rotterdam en Italië genoeg concurrentie (van Antwerpen of de Italiaanse zeehavens), maar zijn de 
meerkosten door omleidingen relatief laag. 

  



 

 

Figuur 10 Overzicht van indicator 5,6 en 7 voor 2017. 
 

 

 

 
 
Met betrekking tot de externe effecten nam het totale oost-west vervoer van gevaarlijke stoffen af in 2017 
t.o.v. 2016 (bron: https://prestaties.prorail.nl/derdespoor/gevaarlijke-stoffen). In 2017 werd het grootste 
aantal KWE gevaarlijke stoffen vervoerd via de Betuweroute, wat eenzelfde beeld gaf als in 2016. Er werden 
in 2017 1250 KWE omgeleid. 46 KWE kwamen op de Bad-Bentheim route terecht en 1199 de Brabantroute 
(het deel Breda-Eindhoven). Het omgeleide aantal KWE was in verhouding met het aantal omgeleide 
treinen voor 2017. Dit is te zien door indicator 1 te vergelijken met indicator 7 op jaarbasis.  

Door de omleidingen neemt op Nederlands grondgebied de uitstoot toe. Dit komt vooral doordat er meer 
elektriciteit moet worden opgewekt voor het omrijden. De veranderingen van geluid op de omleidingsroutes 
waren bijna nul op de grensovergang Bad-Bentheim, omdat de grensovergang Venlo het verkeer overnam 
van de Betuweroute met de daar bij behorende verschuiving van geluidsproductie. 



Lo&3Co 
Logistic Consulting, Coordination, Cooperation 
 

 

Monitor Derde spoor eerste half jaar 2018 

Op basis van het in 2018 ontwikkelde Monitor Model worden in deze rapportage de economische en 
milieueffecten geschetst welke optreden door omleidingen als gevolg van de bouw aan het Derde spoor 
in Duitsland. Deze monitor richt zich op de eerste twee kwartalen van 2018. 

Markt in het eerste half jaar 2018 

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is in het eerste half jaar 2018 gedaald met 2,2%. De 
daling werd vooral veroorzaakt door de daling van overslag van kolen, ruwe olie en minerale 
olieproducten. De overslag van containers groeide wel. Ook de overslag in de Amsterdamse haven is het 
eerste half jaar gedaald door de daling van de overslag van steenkool en olieproducten. Ditzelfde beeld is 
terug te zien in het aantal goederentreinen welke in deze periode gereden hebben.  

Het aantal geplande omleidingen in 2018 (zie figuur 11) liggen iets hoger dan die in 2017. Met name het 
aantal dubbelsporige buitendienststellingen lag in het eerste half jaar van 2018 hoger dan het eerste half 
jaar van 2017. 15 dagen in 2018 ten opzichte van 5 in het eerste half jaar 2017. In het eerste kwartaal 
2018 lag ook het aantal enkelsporige buitendienststellingen hoger dan Q1 van 2017 (21 versus 11 in Q1 
2017). 

Figuur 11: Overzicht werkzaamheden ten behoeve van 3e spoor Zevenaar – Emmerich – Oberhausen 2018, Bron ProRail. 
 

 

  



 

 

De indicatoren voor 2018 (Q1 en Q2) 

De gevolgen worden per indicator besproken. 

Figuur 12: Indicator 1: Vervoer Oost - West, voor de periode Q1 en Q2 2018. 

 

In figuur 12 is te zien dat over de eerste twee kwartalen van 2018 het aantal goederentreinen ten 
opzichte van dezelfde periode in 2017 is afgenomen. Door de toename in buitendienststellingen is te zien 
dat er wel meer treinen zijn omgeleid, zowel via de Bentheimroute als de Brabantroute. Over het eerste 
half jaar zijn 6% (1346 Treinen) van de treinen die op de Oost-West relatie reden omgeleid (20.900 
treinen). 

Doordat er in de eerste helft van 2018 meer omleidingen waren dan in 2017, zijn ook de meerkosten 
hoger dan in 2017 (zie figuur 13). Ze liggen op het niveau van het laatste kwartaal van 2016, maar nog 
wel lager dan het tweede en derde kwartaal van 2016. Voor de bulkgoederen lagen de meerkosten iets 
hoger dan die voor containertransporten (in Q1 bijvoorbeeld 0,29% versus 0,23%). De 
compensatieregeling vermindert wel de kostenstijging, maar door het beperkt aantal omleidingen zijn de 
effecten beperkt. 

  

INDICATOR 1  ||  Vervoer Oost - West

Periode

Totaal aantal 
gereden treinen 
internationaal

Waarvan via de 
grensovergang 

Zevenaar. Waarvan omgeleid aandeel omleidingen

omleiding bij 
grensplaats Bad-

Bentheim

omleiding bij 
grensplaats 

Venlo

q1 2017 11800 6800 415 4% 4 411

q2 2017 10400 5900 331 3% 17 314

q3 2017 10400 6300 51 0% 2 49

q4 2017 10250 5550 448 4% 23 425

q1 2018 10600 4700 666 6% 88 578

q2 2018 10300 4800 680 7% 88 592

q3 2018 prognose 10000 onbekend 908,2 9% 35,6 872,6

q4 2018 prognose 10000 onbekend 454,1 5% 23,3 430,8

Per kwartaal wordt gemeten hoeveel goederentreinen rijden over de grensovergangen. Het aantal treinen dat is omgeleid als gevolg van de 
werkzaamheden aan het derde spoor in Duitsland wordt bijgehouden per grensplaats.

Cijfers zijn in aantallen treinen. Voor de duidelijkheid zijn de berekende prognosecijfers niet afgerond.



 

 

Figuur 13: Kosten verschuivingen door omleidingen. 

 
* Kosten op basis van berekeningen met het Panteia spoorkostenmodel 
 

Figuur 14: Modal split en Haven split mogelijkheden (indicatoren 3 en 4). 

 
* Op basis van berekeningen met het Panteia terminalmodel 

 

In deze Monitor zijn de definitieve CBS cijfers voor 2017 meegenomen voor de Oost-West stromen van 
spoor, binnenvaart en weg. Bij de vorige Monitor waren dat nog de voorlopige cijfers. Doordat er meer 
omleidingen waren, is de modal split / haven split potentieel wel hoger dan in 2017, maar blijft het 
potentieel nog altijd zeer beperkt. Zie hiervoor figuur 14.  

INDICATOR 2 || Kosten verschuivingen

Periode

oorspronkelijke 
kosten zonder 
omleiding (als 
index)

meerkosten als index, 
van omleiding per 
gemiddelde Oost-
West rit*

meerkosten als 
index, voor 
Bulkgoederen

meerkosten als 
index, voor 
containers

meerkosten 
zonder 
compensatierege
ling

q1 2016 100 100,00 100,00 100,00

q2 2016 100 101,26 101,38 101,09 101,67

q3 2016 100 101,68 101,82 101,46 102,22

q4 2016 100 100,21 100,22 100,18 100,28

q1 2017 100 100,04 100,03 100,05 100,06

q2 2017 100 100,07 100,07 100,07 100,09

q3 2017 100 100,01 100,01 100,01 100,01

q4 2017 100 100,09 100,10 100,09 100,13

q1 2018 100 100,27 100,29 100,23 100,35

q2 2018 100 100,28 100,30 100,24 100,37

q3 2018 prognose 100 100,17 100,17 100,17 100,23

q4 2018 prognose 100 100,10 100,10 100,10 100,13

            

INDICATOR 3 || Modal split

Periode

spoorvervoer 
oost-west as 

in tonnen wegvervoer binnenvaart

berekend spoorvervoer 
potentieel zonder 

omleidingen in tonnen* aandeel
aandeel zonder 

compensatieregeling

2017 35.734.525    54.661.880         108.629.970  5.897                          0,02% 0,02%

2018 prognose 35.734.525    -                    -               21.541                        0,06% 0,09%

            

INDICATOR 4 || Haven split

Periode
Overslag NL 

havens.
Oost-West 

spoorvolume

berekend 
spoorvervoer 

potentieel havens 
zonder 

omleidingen in 
tonnen*

Spoorvolume wat 
beinvloed wordt in 

havenkeuze

aandeel 
zonder 

compensatie-
regeling

2017 595.810.000  35.734.525         2.037                0,006% 0,008%

2018 prognose 600.700.000  35.734.525         19.022               0,053% 0,071%

* Overslag volgens CBS-cijfers (inclusief Zee-Zee vervoer). De cijfers zijn op basis van berekeningen met het Panteia 
terminalmodel (zie de rapportage).



 

 

Figuur 15: Indicatoren 5 t/m 7 met betrekking tot externe effecten van de omleidingen. 

 

 

 

De uitstoot is in het eerste half jaar van 2018 iets lager uitgevallen dan was geprognosticeerd voor Q1 en 
Q2 2018. Wel was de uitstoot hoger dan in 2017. De jaarprognose voor 2018 voor de geluidproductie is 
aangepast op basis van de cijfers over het eerste half jaar. De prognose voor de afname van de 
geluidproductie in Zevenaar valt 0,1% lager uit (1,1% in plaats van 1,2%). De geluidsproductie in Bad 
Bentheim zal iets minder toenemen (0,2% t.o.v. 0,4%) ten laste van Venlo dan was geprognosticeerd 
(1,2% t.o.v. 1,0%). (De milieu indicatoren (5 t/m 7) zijn in figuur 15 te zien.). Het aantal vervoerde 
KWE’s ligt over het eerste half jaar in 2018 wat lager dan het eerste half jaar 2017. Doordat er meer 
omleidingen zijn, worden er waarschijnlijk wat meer KWE’s in 2018 omgeleid dan in 2017 (ca. 8% i.p.v. 
5%)2. Via de Betuweroute worden nog altijd de meeste KWE’s vervoerd. 

Conclusie Q1 en Q2 2018 
In het eerste half jaar van 2018 hebben er minder goederentreinen gereden dan in dezelfde periode in 
2017, maar waren er meer buitendienststellingen. Daardoor zijn er in totaal meer treinen omgeleid dan 
in het eerste half jaar van 2017. Dit is terug te zien in de economische en milieu effecten. Deze effecten 
zijn in 2018 wat hoger dan die in 2017, maar blijken de omleidingen als gevolg van de bouw aan het 
Derde spoor een beperkte invloed te hebben op de spoormarkt. 

                                                 
2 Voor deze inschatting is het totaal aantal KWE’s voor 2018 geëxtrapoleerd op basis gegevens over de eerste drie kwartalen 
van 2018. Het aantal omgeleide KWE’s is ingeschat op basis van het aantal geplande stremmingen voor het Derde spoor. 

INDICATOR 6 || Geluid omleidingen

Periode

Geluid zonder 
omleidingen, 

grensovergang 
Zevenaar

Geluid zonder 
omleidingen, 

grensovergang Bad-
Bentheim

Geluid zonder 
omleidingen, 

grensovergang 
Venlo

Geluid met 
omleidingen, 

grensovergang 
Zevenaar

Geluid met 
omleidingen, 

grensovergang 
Bad-Bentheim

Geluid met 
omleidingen, 

grensovergang 
Venlo

2016 100 100 100 -3,1% 1,0% 2,1%
2017 100 100 100 -0,5% 0,0% 0,5%
2018 prognose 100 100 100 -1,1% 0,2% 1,0%

INDICATOR 7 || Gevaarlijke stoffen omleidingen

Periode
Totaal aantal 

KWE Oost - West

Waarvan via de 
grensovergang 

Zevenaar. Waarvan omgeleid
aandeel KWE 
omleidingen

omleiding bij 
grensplaats Bad-

Bentheim

omleiding bij 
grensplaats 

Venlo
q1 2017 15.504            9.496                   440                      3% 4                    436               
q2 2017 9.680              5.238                   320                      3% 16                  304               
q3 2017 9.152              5.436                   50                        1% 2                    48                 
q4 2017 9.664              4.830                   440                      5% 23                  417               
q1 2018 12.701            5.998                   380                      3% 50                  329               
q2 2018 9.927              5.959                   445                      4% 58                  388               
q3 2018 prognose 10.000            484                     5% 19                  465               
q4 2018 prognose 10.000            223                     2% 11                  211               





 

 

Vienna Declaration 
Progress on boosting rail freight 

Statement of the Austrian Presidency  

as follow-up of the Ministerial Rotterdam Declaration 

6 December 2018 



 

Seizing the opportunity of the Presidency of the Council of the EU, Austria elaborates 

this statement to follow up the dynamic of the 2016 Ministerial Rotterdam 

Declaration (RD) “Rail Freight Corridors to boost international freight”, taking 

particularly account of the provision stating that “The Ministers will regularly monitor 

the effects of this Declaration on Rail Freight Corridors to boost international rail freight 

in Europe, in particular in the coming two years.” 

Under these auspices Austria proposes, in consultation with EU Member States participating 

in rail freight corridors plus Norway and Switzerland, an evaluation of the objectives and 

activities decided in the RD, promoting the first achievements accomplished since 2016 and 

invites the Member States, European Commission (EC) and sector stakeholders to work hand 

in hand to face and solve the challenges of the international rail freight transport. 

Considering 

• The Ministerial Rotterdam Declaration “Rail Freight Corridors to boost international 

freight” from 21 June 2016; 

• The Railway sector statement “Boosting international rail freight” from 20 May 2016; 

• The report of the European Commission on the application of Regulation (EU) 913/2010 

COM(2018) 189 final; 

• The establishment of the Network of Executive Boards of the EU Rail Freight Corridors, 

the Sector Statement Group and the cooperation with the European Commission; 

• The stability of priorities of the improvement program for international rail freight; 

• The consequences of the Rastatt incident in 2017 underlining the importance of 

achieving an harmonizing and interoperable European Rail network, and the related 

Ministers declaration of the Rhine Alpine and North Sea Mediterranean rail freight 

corridors from 23 May 2018; 

• The lability of the European rail freight market but as well its important market potential 

concerning EU internal market and the upcoming railway freight transport with Far East; 

• The need to make rail freight an attractive and reliable transport mode for the EU’s 

industry and making EU’s transport system sustainable. 



 

 

Vienna DeclarationProgress on boosting rail freight  3 

Austria emphasizes the importance of a close collaboration between the countries involved in 

rail freight corridors (RFC) and the relevant stakeholders and therefore: 

1. Welcomes the Policy Analysis and main results of RD; 

2. Acknowledges the Sector high-level statement plus the comprehensive progress report 

from the sector statement group; 

3. Acknowledges the statement of CEO Task Force of the High Level Freight Meeting of 

CER/UIC “30 by 2030 – Rail Freight strategy to boost modal shift”; 

4. Confirms the continued need of a follow -up of RD in close cooperation with EC and 

stakeholders and agrees to monitor its effects; 

5. Stresses the importance to continue to work together between the rail freight corridors 

in a Network of Executive Boards ; 

6. Underlines the importance of improving the competitiveness of international rail freight 

and thereby supporting it.  

Austria, in consultation with EU Member States participating in rail freight corridors plus 

Norway and Switzerland, welcomes the continuous work by the sector stakeholders and 

takes note of the following initiatives which support the objectives and activities as set out in 

the RD and in particular 

(1) Supports the objective set by the project of Timetable redesign, the implementation  

timeline, the relating pilots foreseen for 2019/2020 and the preparatory work at national 

level;  

(2) Underlines the need to analyse further this project and to enhance cooperation between 

EC and the Member States to prepare the framework conditions to allow its 

implementation by 2024; 

(3) Welcomes the ongoing sector’s work to strengthen the cooperation between the C-

OSS’s for capacity allocation; 

(4) Commits to support the National regulatory conditions to coordinate infrastructure 

works in line with renewed Annex VII from Directive 2012/34/EU which takes effect from 

December 2018 onwards; 
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(5) Welcomes the sector’s work on ICT and other developments to support the capacity 

allocation with view of sector’s ambition to substantially increase international capacity 

allocated by the European process operated by the collective C-OSS’s ; 

(6) Cooperates with the European Agency for Railways in making the 4th railway package 

work and in solving issues identified by the stakeholders jointly with the European 

Commission and Member States; 

(7) Encourages the connection of terminals to the rail freight corridors and the information 

systems for Estimated Time of Arrival (ETA) and at a European regulatory framework 

indicated by the TSI TAF that will match needs of the business sector including terminals 

and railway customers for the exchange of data on ETA by 2020;  

(8) Supports for each rail freight corridor, in consultation with stakeholders, the 

identification and implementation in the most cost-efficient way of the TEN-T 

parameters for the rail freight corridors, in between with the Member States concerned 

and the EU Coordinators; 

(9) Works together on a concrete and timely ERTMS implementation in each rail freight 

corridor on the basis of the 2017 European Deployment Plan and the derived National 

Implementation Plans; 

(10) Welcomes the sector’s continuous work regarding the Key Performance Indicators for 

the rail freight corridors, notably publishing the results in accordance with Article 19 of 

the Regulation (EU) 913/2010;  

(11) Supports each rail freight corridors in making its operations more robust in cases of 

mayor disturbances by applying the guideline on contingency management and asking 

the freight operating companies to ensure aligned contingency planning; 

(12) Encourages and supports the use of and sharing of best practices by asking the Network 

of Executive Boards of the EU Rail Freight Corridors to regularly publish empirical 

examples, which shows innovative business cases, where rail freight improve service or 

gains market share. This could include cases where services are redesigned to better 

meet the needs of the users/market or enable more efficient working practices; 

(13) Recognizes the need of further work to develop procedure for solving cross -borders 

issues such as waiting times, and encourage initiatives both at EU level and bilaterally 

between Member States. 
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Therefore Austria strongly encourages the Member States, the European Commission and 

the Sector to continue the work mentioned above. Austria underlines the importance of 

further coordination and monitoring of the process. As a path forward Austria would 

highlight the following steps:  

(1) To continue the cooperation at Network of Executive Boards  

(2) To strengthen the efforts of monitoring concrete success in the rail sector by straight 

implementation of a KPI based monitoring system 

(3) To implement a periodic monitoring of the Rotterdam Declaration, preferably within 2 

years period. 
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Annex 

Main results of the cooperation between Member States, as follow-up of the 

Ministerial Rotterdam Declaration 

1. Member States strengthened their cooperation by setting up in April 2017 a permanent 

Network of Executive Boards of the EU Rail Freight Corridors (NexBo) which coordinates 

activities with European Commission; 

2. The NexBo has issued recommendations on: 

a) Update of harmonized text of Framework for Capacity Allocation (FCA) for the rail 

freight corridors (December 2016). A further update of the harmonized text of FCA is 

foreseen (December 2018) to facilitate the pilot projects for Time Table Redesign; 

b) Exchange of data concerning Estimated Time of Arrival in the logistic chain (February 

2018); 

c) Harmonised set of Key Performance Indicators (February 2018); 

3. The NexBo started up common analysis on: 

a) Common approach regarding implementation of TEN T parameters such as 740m 

long train length on the rail freight corridors; 

b) Further development of policy and market oriented KPIs; 

4. NexBo supporting the work of the sector statement group 

5. At individual RFC level, several key initiatives were taken in the follow-up of the RD,  

such as: 

a) Cooperation with European TEN-T coordinators (RFC Orient / East-Mediterranean) 

and with European ERTMS coordinators (RFC North Sea / Mediterranean); 

b) Representatives of the European Coordinators (TEN-T CNC and ERTMS) are invited 

to the NexBo meetings to enhance coordination between the TEN-T Core network 

corridors’ initiatives and the role of RFCs; 
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c) The adoption of the Ministers’ declaration of the Rhine Alpine and North Sea 

Mediterranean RFCs from 23 May 2018 on contingency management and taking 

further the RD commitments;  

d) The adoption of the Joint Ministerial Declaration (8 Ministers of Transport of AT, BG, 

CZ, DE, GR, HU, RO,SK) on effective improvement to eliminate bottlenecks and 

facilitate international traffic on the Orient / East-Mediterranean RFC, from 21 June 

2016 and the related Action programme to achieve a 2 hours goal until 2018;  

e) Improved customer orientation through regular strategic dialogue with stakeholders, 

such as “Operations” working group at RFC Scandinavian-Mediterranean (with final 

customers) and similar workshops at RFC Rhine-Alpine (July 2017), at RFC Czech-

Slovak as well as at RFC Orient/East-Med; 

f) Offer of Short term capacity (RFC Baltic Adriatic, RFC Mediterranean); 

g) Performance of RFC User satisfaction surveys at all RFCs (incl. the Atlantic Rail 

Freight Corridor Observatory); 

h) Conduct of an Operational bottleneck analysis (RFC Baltic-Adriatic, RFC North 

Seam-Mediterranean, RFC OEM); 

i) Conduct of Interconnections working group between FR and ES under both Atlantic 

and Mediterranean RFCs; 

j) Implementing a Train Performance Management project identifying reasons for 

delay (RFC ATL, RFC MED, RFC NSB); 

k) Conduct of Interoperability improvement workshops (Train length 740m, 

Structure/Loading gauge (RFC NSM, RFC ATL); 

l) English language training for operational control centre staff (RFC ATL); 

m) Extensions of RFCs (RFC MED to Croatia, RFC NSB to Medyka (Poland), RFC OEM to 

Germany); 

n) Last-mile study on improvement of Terminal accessibility (RFC MED); 

6. At global RFC level, 11 RFC’s are operational in 2018, compared to 9 in 2016 by the time 

of RD, stating the positive dynamic raised by RFC 

7. At European level several legislative developments took place, in line with the overall 

objectives of RD, such as: 

a) Revision of Annex VII 2012/34/EU to ensure timely coordination of works on the 

infrastructure; 

b) Adoption of implementing act on access to Services with solid obligations to ensure 

exchange of ETA data between railway undertakings, infrastructure managers and 

terminals; 

c) Adoption of the European Deployment Plan ERTMS 2017/6/EU; 
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8. At European level several initiatives were set up reinforcing the follow -up of RD and the 

essential role of RFCs such as: 

a) Program Support Actions providing EU funding for the rail freight corridors were 

decided by European Commission in 2017; 

b) The report of the European Commission on the application of Regulation (EU) 

913/2010 COM (2018) 189 final, noting RD is giving the development of the rail 

freight corridor a new momentum; 

c) An ERTMS action plan was adopted in November 2017 recognizing the role of RFCs; 

d) In April 2018 the European Coordinator launched the ERTMS Third Work Plan 

following consultation with the Member States. The ERTMS Third Work Plan further 

highlights the role of RFCs; 

e) European Commission initiative to structure work on removing cross border 

bottlenecks by setting up the issue log and identifying 3 key priority issues for follow-

up while engaging the ERA. 

The overall conclusion is that the objectives and activities [A – D] as identified in the 

Rotterdam Ministerial Declaration are well underway and have led to positive effects. 

However, improving the performance and interoperability of rail freight corridors especially 

in terms of creating a more market orientated approach remains a strategic objective, 

needing further involvement of stakeholders and clients in the sector, including the 

infrastructure managers. 

As noted in the Rotterdam Ministerial Declaration “… Still a substantial decisive part of the 

success of the Rail Freight Corridors lies in the hands of the sector itself.”  

Therefore, Austria observes the support of the Member states regarding the continuous work 

made by the sector stakeholders, considering the objectives and activities as identified in the 

Rotterdam Ministerial Declaration, and their encouragement to set high and concerted 

ambitions in this regard. 
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Management summary 

The Chinese Belt and Road Initiative (BRI), also referred to as the ‘New Silk Road’, comprises two 

key elements. On the one hand, development of the ‘Maritime Silk Road’ is aimed at maritime 

connectivity between coastal regions and their hinterlands in Southeast Asia and the Middle East. 

The ‘Silk Road Economic Belt’, on the other hand, is to bring about economic integration and 

remove infrastructure bottlenecks in Central Asia and Southeast Asia. This includes expansion of 

rail freight connections between China and Europe. From 2015 onwards, a substantial increase in 

rail freight flows between China and Europe has been witnessed. 

 

The potential of intercontinental rail freight lies in its middle position between ocean and air. Other 

important factors are large-scale Chinese government subsidies, occasional capacity shortages in 

the other modalities, ongoing economic development in the Chinese hinterland, a global trend of 

curbing costs for capital use, and the availability of an alternative and flexible modality. However, 

important challenges remain. These include infrastructure shortfalls, inefficient customs and 

transhipment procedures at border crossings and brake-of-gauge, delays and congestion at arrival 

terminals in the EU, and the accompanying uncertainties and planning issues. Also, impediments 

for the use of temperature-controlled containers, import sanctions in place between the EU and 

Russia, free-trade limitations vis-à-vis China, and a lack of control over the transport process are 

seen as obstacles for European shippers. 

 

The most important railway corridor between China and Western Europe, now and in the 

foreseeable future, runs through Poland, Belarus, Russia and Kazakhstan. Under normal 

circumstances, lead times from inland China to Western Europe stand at 15 to 16 days, which 

would allow for a time saving of some 14 days compared to ocean. However, currently experienced 

delays are seen to increase lead times to 18 to 19 days or even more. Brake of gauge takes place 

on the Polish-Belarusian border (typically Malaszewicze/Brest) and on the Kazakh-Chinese border 

(typically Dostyk/Alashankou; Khorgos). Customs procedures also take place on these border 

crossings, with Russia, Belarus and Kazakhstan being members of the Eurasian Economic Union 

(EAEU) customs area. The Malaszewicze/Brest border crossing is identified by all stakeholders as 

the most pressing bottleneck, notably for westbound transport. 

 

The organisation and planning of rail freight transport between China and Europe is carried out 

by Chinese intermodal operators, who act by order of city or regional authorities. Competition for 

subsidies and freight between Chinese cities and regions from which the trains depart is intense. 

Although economic rationality is certainly the foremost guide in establishing new services, other 

factors such as networking contacts (government to government, business to government), city 

bonds and operational circumstances also come into play. Chinese decision makers are well aware 

of the practicalities of rail freight transport to and from Europe and the positioning of end terminals 

in the European hinterland. However, specific knowledge of the Netherlands and its leading 

position in infrastructure and transport, including the extensive distribution centres in the 

country’s southeast and the high-capacity dedicated rail freight infrastructure between the ports 

of Rotterdam and Amsterdam and the German hinterland (Betuweroute), is less apparent. 

 

Essential points of departure and arrival for containers from and to the Netherlands are Duisburg 

and Tilburg. Duisburg has myriad connections with Chinese destinations, such as Chongqing, 

Beijing, Dalian, Harbin, Qingdao, Shenyang, Shilong, Tianjin, Wuhan, Yingkou and Yiwu. Tilburg 

currently offers triweekly services to and from Chengdu, with expansion of the rail terminal 

creating capacity for greater numbers of trains and destinations. A Nunner Logistics run shuttle 

linking the port of Amsterdam to Yiwu (via Duisburg) is being started, aiming for several services 

per week. 

 



 

 

 

6 
 
 

 

 C12084 

 

Rail freight volumes between China and the Netherlands have strongly increased over the past 

years and are estimated at some 25.000 TEU for import and export in 2018, with the inland 

provinces of Jiangsu, Chongqing and Yunnan being the top 3 Chinese origins and Sichuan province 

(Chengdu) the vital destination. Towards 2030, rail freight potential for import from China to the 

Netherlands stands at some 297.000 TEU per annum (making up for 10 to 15 trains per day). 

Potential for export equals some 28.000 TEU per annum (roughly 7 trains per week). Impact on 

the Dutch transport economy is mild but significant. Distribution centres in the southeast of the 

country will become modestly more competitive, whereas the port of Rotterdam will likely see a 

limited share of its future growth in container turnover curbed. 

 

So far, European countries have reacted to BRI in different ways. Generally, Central, Eastern and 

Southeast European countries, some of them struggling with high unemployment and limited 

financial means for infrastructure development, appear to have embraced the initiative. To be 

sure, Chinese infrastructure investments in European countries generally appear to process slow, 

with some countries only moderately interested in attracting financing. Also, EU internal market 

rules as well as rules and funds associated with European TEN-T policy seem to put a brake on 

Chinese investments. Western and Northern European countries, on the other hand, have been 

more reticent although not dismissive.  

 

At the European level a discussion is taking place concerning BRI’s wider strategic implications 

and Chinese infrastructure investments in the EU and its neighbourhood. A communication from 

the European Commission detailing infrastructure investment options in the EU and Eastern 

Partnership countries, with the aim of improving transport connections between TEN-T and 

countries to the East, is expected in summer 2018. Stakeholders indicate that actively taking 

stock in BRI is in the interest of the Netherlands and other European countries. Being involved in 

upgraded and new infrastructure and services in the EU and beyond, including on government 

level, brings a measure of shared control, whereas the opposite leaves the risk of loss of influence. 

 

An active role for the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management brings a number of 

important advantages. The Netherlands has a clear interest in furthering the quality and efficiency 

of rail freight connections to the EU-EAEU border and beyond, whilst simultaneously addressing 

strategic challenges in a European context – both matters requiring ministerial involvement. In 

addition, coordinating and consolidating promotional actions towards Chinese stakeholders with 

regard to the Dutch leading position in transport would allow for an effective approach, both in 

terms of concrete actions and in terms of attaining access to the appropriate levels of decision 

making. As mentioned already, on the Chinese side BRI is ultimately managed at the governmental 

level, thus requiring involvement from the Dutch government as counterpart. 

 

 Improve corridor quality  

 Emphasise the importance of the continuing development of unified railway law for 

intercontinental rail freight transport at EU and CIT level 

 Include BRI connectivity as one of the Dutch priorities with regard to TEN-T Rail Freight 

Corridors, particularly RFC North Sea-Baltic 

 Establish platform with the BRI states 

 Ensure that the Netherlands is represented in multilateral meetings where BRI is discussed 

 Establish contacts with respective Chinese counterparts in the Ministry of Transport, 

important cities and regions, and intermodal operators 

 Address strategic challenges coming from BRI in a European context. 

 Promote the Netherlands as integral part of BRI, including its leading position in transport 

 Support Dutch companies and regions that are interested in BRI 

 The ministry should be represented when Chinese delegations visit the Netherlands, in order to 

support the relevant Dutch companies and regions and to ensure that the Chinese visitors meet 

with the right counterpart and recognise the government supports the sector 
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1 Introduction 

The Chinese ‘Belt and Road Initiative’ (BRI) is seen as an important driver to foster economic and 

trade growth by improving the transport and logistics network between China and the larger 

Eurasian hemisphere. Among other implications, the large-scale initiative is expected to affect 

freight transport to and from Europe. 

 

Announced in 2013 by Chinese president Xi Jinping, the BRI initiative – also referred to as the 

‘New Silk Road’ – comprises two key elements. On the one hand, development of the ‘Maritime 

Silk Road’ is aimed at maritime connectivity between coastal regions and their hinterlands in 

Southeast Asia and the Middle East. The ‘Silk Road Economic Belt’, on the other hand, is to bring 

about economic integration and remove infrastructural bottlenecks in Central and Southeast Asia. 

This includes expansion of rail freight connections between China and Europe. 

 

From 2015 onwards, a substantial increase in rail freight flows between China and Europe has 

been witnessed. Most trains from China to Europe, some 50 per week at the moment, are block 

trains with a single customer. However, recently added services offer smaller transports as well, 

including full container (FCL) and less-than-container (LCL) loads. The predominant departure 

point is the city of Chongqing (some 10-15 trains per week), whereas the most important 

destination in Europe is Duisburg (around 25 trains per week). Often regarded as key drivers are 

the demand for time-sensitive transport, with rail being considerably faster than ocean freight 

and less expensive than air freight, and the relocation of certain manufacturing industries into the 

Chinese hinterland.  

The BRI initiative and the recent increase of intercontinental rail freight transport give rise to a 

number of questions for the Ministry of Intrastructure and Water Management, especially 

regarding if specific steps should be taken. What is the current market situation and how will it 

develop over the next years? What business opportunities arise from the initiative and which 

barriers could they face? Which are the vital destinations and regions of origin in China and 

Europe? Are distribution centres being shifted eastward? What opportunities and/or threats 

present themselves to Dutch mainports? And in what way should the Ministry of Infrastructure 

Figure 1-1. The main land and ocean corridors advanced by the Belt and Road Initiative. ©Province of Gelderland 
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and Water Management anticipate on these developments? This study answers these questions 

by examining rail freight transport from China to the Netherlands and vice versa, by analysing the 

implications for the Netherlands and, based on its findings, by making recommendations.  

 

1.1 Reader’s guide 

This study starts with an assessment of the railway corridor in terms of infrastructure, legal 

frameworks, organisation, and rail freight services (Chapter 3), followed by an analysis of current 

and future rail freight flows between China and the Netherlands (Chapter 4). The implications for 

the Netherlands are identified and assessed, focusing on the Dutch transport economy (freight 

distribution centres and seaports – Chapter 5) as well as on wider strategic considerations 

(Chapter 6). Finally, a grounded set of practicable policy options for the Ministry of Infrastructure 

and Water Management is developed (Chapter 7).   
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2 Why rail? 

As already hinted on, intercontinental rail freight’s potential first of all seems to lie in its middle 

position between ocean and air freight in terms of cost and lead time. Being faster but more 

expensive than ocean, and less expensive but slower than air, rail is thought capable of offering 

competitive transport for time-sensitive and/or high-value goods (estimated to account for some 

65% of the total rail value between China and the EU), especially for Chinese imports into the EU. 

The modality has thus been coined ‘fast ocean’ but might as well be labelled ‘cheap air.’  

 

However, with rail between Europe and China being a relatively new modality, other factors are 

seen to contribute to an altering playing field, too. Ocean freight’s capacity has occasionally fallen 

short over the previous years and is not without congestions and delays either. Indeed, 2017 not 

only brought the insolvency of one of the major container lines, causing significant damage to 

shippers, but also saw the formation of new alliances in the branch. Air freight, usually regarded 

an expensive modality used for time-sensitive transport and as an alternative for ocean in cases 

of delay, has at times also been struggling to meet demand. Seen from this perspective, the 

alternative offered by rail seems to have seized the right moment.  

 

Doubtless, large Chinese government subsidies on intercontinental rail freight services, have been 

a vital driver behind the uptake of the China-Europe connection. Indeed, multiple sources with 

different backgrounds lead us to a cost indication ranging from $300.000 to $450.000 and a 

subsidy indication ranging from $100.000 to $200.000 per roundtrip, with differences between 

Chinese cities in terms of amount and way of disbursement. Chinese decision-makers hint on an 

intention to cut subsidies from 2020 on, but without being specific. However, given the levels of 

subsidies it seems questionable that rail freight services between China and Europe will become 

economically self-supporting in the short to medium term. 

 

 

 

 

Figure 2-1. Rail freight volumes (TEUs) between China and the Netherlands 2014-2018. Volumes for 2017 and 2018 derived 

from growth estimations by Belarusian Railways. ©Panteia 
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Other factors are the ongoing economic and industrial development in landlocked regions in both 

China and Central and Eastern Europe (CEE) and a global trend of curbing costs of capital use. 

Increasing freight flows from and between inland regions, at distance from deep-sea ports, can 

be expected to enhance the case for rail freight links. Indeed, stakeholders expect that further 

growth of intercontinental rail freight services will involve multiple origins and destinations in the 

European and Asian hinterland rather than a limited number of departure and arrival points. The 

new modality allows for savings on capital costs, as it limits the transport time – in which capital 

is ‘frozen’ – for greater numbers of commodities and for greater volumes. Shippers depending on 

external funding can thus reduce costs of credit, whereas capital-rich companies are able to use 

greater parts of their financial capital for other purposes. A value proposition is shown in Table 2-

1. 

 

 

Most stakeholders experience the rail connection as a relatively flexible modality, albeit with 

significant differences between westbound and eastbound services. Contrary to eastbound trains, 

westbound trains usually have load factors of 90% or higher and therefore offer less flexibility. A 

commodity for which flexibility is of particular importance is E-commerce, a fast-growing trade 

between Europe and China and expected by many to play a role in further growth. As we will see, 

E-commerce could greatly benefit from improved customs procedures. 

 

A potential future factor, anticipated by some, are possible cost increases in air and ocean freight 

due to internalisation of external costs (emission of greenhouse gases, SOx, NOx, particulate 

matter as well as noise) and perhaps rising fuel prices, from which rail could surface as a winner. 

Northwestern European deep-sea ports, on the other hand, could attract certain additional freight 

flows through transfer to and from shortsea connections, rather than seeing their overall turnover 

decrease. On balance, the majority of stakeholders expect intercontinental rail freight to constitute 

mild competition for both ocean and air freight. 

 

Table 2-1. Value proposition of intercontinental rail freight versus ocean for high-value goods, taking into account capital 

costs. ©OSW/Centre for Eastern Studies 
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Seen from the above perspective, the stage might appear to be set for significant growth of rail 

freight transport between Europe and China over the coming years. Nevertheless, important 

challenges remain, some of which interact. Infrastructure shortfalls, combined with inefficient 

customs procedures, are seen to considerably increase lead times, whilst accompanying 

uncertainties could thwart rail’s credentials as a flexible, alternative modality. A significant number 

of stakeholders indicate not to recognise flexibility of booking, nor reliability of the services, 

especially for temperature-conditioned (refrigerated or heated) cargo.  

 

A somewhat related issue concerns the trade sanctions set by the Russian authorities and free-

trade limitations vis-à-vis China with regard to a number of commodities (particularly agrofood). 

Both factors are experienced as impediments. Also, most chemical products are not transported 

by intercontinental rail due to safety restrictions, particularly in China. Finally, both near-exclusive 

control over the transport process by Chinese operators and the dependency of price setting on 

Chinese government subsidies are regarded by stakeholders as causes for uncertainty. The next 

paragraphs will outline the aforementioned bottlenecks in more detail.

Figure 2-2. The main Eurasian East-West rail corridors. ©Panteia 
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3 The intercontinental rail freight corridor 

3.1 Routes, capacity, bottlenecks and investments 

As set forth already, by far the most important railway corridor between Western Europe and 

China, now and in the foreseeable future, runs through Poland, Belarus, Russia and Kazakhstan. 

Trains typically carry up to 41 high-cube containers of 40 ft., making up for trains of approximately 

565 m. As a rule, the trains do not exceed the total number of 41 containers, of any type or size, 

due to Chinese government subsidy regulations in conjunction with infrastructure capacity in the 

EU. However, for the long haul through the Eurasian Economic Union (EAEU) countries – in effect 

Belarus, Russia and Kazakhstan – where freight trains often exceed 1.000 m, combining trains is 

common use. 

 

Under normal circumstances, lead times from terminals in inland China to Duisburg stand at 15 

to 16 days or slightly less, which would allow for a time saving of some 14 days compared to 

ocean for the overall transport. However, currently experienced delays are seen to increase lead 

times to 18 to 19 days or even more. These partially capacity-related issues are a driver towards 

considering and testing possibilities for using alternative stretches. In the next sections, this is 

examined in more detail. 

 

3.1.1  The main corridor 

From the Polish-Belarusian border, two routes are available. The first proceeds to Moscow and 

from there to Yekaterinburg, where the corridor is split up with the most important leg transiting 

Kazakhstan towards the Chinese border, and an alternative leg transiting Siberia and reaching 

China either via Mongolia or via the Russo-Chinese border. The second route diverts at Minsk, 

transits Southern Russia and then crosses into Western Kazakhstan, from where it also proceeds 

to the Chinese border. Over two thirds of rail freight between China and Europe is shipped via the 

Russia-Kazakhstan route, with only small portions via alternative routes.  

 

Figure 3-1. The main Europe-China railway corridor. ©Panteia 
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Brake of gauge takes place on the Polish-Belarusian border (Malaszewicze/Brest or alternative EU-

EAEU border crossings) and on the Kazakh-Chinese border (Dostyk/Alashankou; Khorgos) or, for 

the Trans-Siberian route, the Russo-Chinese (Zabaykalsk/Manzhouli) or Mongolian-Chinese border 

(Erenhot). Customs procedures also take place on these border crossings, with Russia, Belarus 

and Kazakhstan being members of the Eurasian Economic Union (EAEU) customs area and 

Mongolia being aligned to it. 

 

The essential milestones are thus: 

 Assembly/arrival of the transports at European rail terminals, such as Duisburg, Hamburg 

or Tilburg 

 Brake of gauge, transhipment and customs procedures at Malaszewicze/Brest 

 Brake of gauge, transhipment and customs procedures at Dostyk/Alashankou or Khorgos 

 Arrival/assembly of the transports at Chinese rail terminals, such as Chongqing, Chengdu, 

Wuhan, Xi’an or Yiwu. 

 

 

European sections, terminals and transhipment points 

 

The most important start and end point for trains to and from China is the inland port of Duisburg, 

which now handles some 120 trains per month in either direction, and in the same area the inland 

port of Neuss. Other important departure and arrival points include the port of Hamburg, Railport 

Brabant (Tilburg) and, in Central Europe, Łódź (Łódź Special Economic Zone) and Budapest. Apart 

from the logistic rationale, not all European rail terminals are able to handle trains to and from 

China due to the requirement to be capable of communicating with information control systems 

used by the Chinese intermodal operators who organise the transport process (see paragraph 

The Eurasian Economic Union 

 

The Eurasian Economic Union (EAEU) is an economic union in the Northern Eurasian 

hemisphere, which entered into force in 2015. It currently consists of Russia, Kazakhstan, 

Belarus, Armenia and Kyrgyzstan, with possible prospects for deeper cooperation or 

accession for others. Notably, this may concern Tajikistan, Azerbaijan, Mongolia, Moldova 

and Turkmenistan.  

 

The EAEU has an integrated market of some 183 million people, with considerable combined 

economic output. It features free movement of goods and people and envisages gradual 

integration of markets, although the process seems to have slowed down. Common policies 

are in place in a number of fields – including customs, transport and foreign trade and 

investment. Free trade agreements exist with a number of countries, including Moldova, 

Uzbekistan and Vietnam.  

 

As the Chinese BRI initiative is expected to bring considerable investments to the Central 

Asian region, the EAEU is regarded by some observers as an unfortunate – or even inferior 

– competitor. However, from a transport perspective, the Eurasian customs union removes 

a number of technical and customs obstacles for the Silk Road Economic Belt, and can thus 

be regarded complementary to Chinese aims. In May 2018, a Free Trade Agreement (FTA) 

was signed between the EAEU and China. 

 

 

thediplomat.com/2018/01/remember-the-eurasian-economic-union/ 

www.cer.eu/sites/default/files/pb_eurasian_IB_16.3.17_0.pdf 
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3.3). A number of Western European destinations, including the port of Amsterdam as of March 

2018, are serviced through Duisburg rather than directly.  

 

The trains reach the Polish-Belarus border at Malaszewicze/Brest, where brake-of-gauge 

transhipment and customs procedures take place. Traditionally, westbound trains were 

transhipped in Malascewicze, whereas eastbound trains were transhipped at Brest. However, 

nowadays operators can decide on which side of the border the transhipment takes place.  

 

The Malaszewicze/Brest border crossing is identified by all stakeholders as the first and foremost 

bottleneck, notably for westbound transport. Ideally, transhipment and customs procedures would 

take some 18 hours for an entire train (this is the official aim of the Belarus Railways), but in 

practice this may last for 2 to 3 days or even longer. This, combined with the notorious difficulties 

of the busy European railway network, causes many trains to arrive with serious delay at their 

Western European destinations and leads to rescheduling issues and congestion at the most 

important arrival terminals. 

 

Estimations of current infrastructure capacity at the border crossing (e.g. availability of cranes 

and tracks at the terminals) stand at some 10 trains per day (loaded with 80 TEU). Also, current 

regulations between Poland and Belarus allow for a maximum of 12 border crossings per day. 

Thus, in terms of infrastructure, the border crossing may already be operating at its maximum 

capacity1.  

 

 

As will be detailed in the next paragraph, border procedures are generally very time-consuming. 

Also, the time needed for border procedures can deviate due to logistics processes of operators 

(choice of terminal, trucking operations between terminals, loading and unloading in addition to 

transhipment, storages, train composition) or incorrect documents. It therefore seems fair to 

conclude that infrastructure limitations coincide with suboptimal administrative procedures and 

organisation. 

 

                                                 
1  www.belint.de/material/belintpresentation.pdf 

The Malaszewicze/Brest border crossing: essential logistic procedures 

 

For westbound trains, handling procedures typically resemble the following path: 

1. Belarusian railways run the train to a Belarusian railway terminal 

2. Belarusian customs control 

3. Border control on two sides of the border  

4. Shunting across the border to Polish customs – typically carried out by Belarusian 

railways 

5. Shunting to Polish terminal for transhipment – carried out by one of two Polish 

shunting operators 

6. Operator picks up train 

 

For eastbound trains, procedures are slightly different: 

1. Rail operator runs the train to a Polish terminal 

2. Shunting to Polish customs station 

3. Border control on two sides of the border 

4. Shunting by Polish operator across the border to Belarusian terminal 

5. Transhipment and customs at Belarusian terminal 

6. Taking over by Belarusian railways 
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Poland intends to invest some 55 million euros in the facilities on the Polish side of the border 

over the coming years, aiming to increase capacity and enable the use of 750m trains and higher 

axle loads. Another 40 million of investment is depending on the construction of a third railway 

bridge (broad gauge only) and additional tracks across the border jointly with Belarus. Terminals 

on the Polish side are privately owned, whereas Belarusian facilities belong to Belarusian Railway. 

Ideally, infrastructure investments would be accompanied by optimisation of procedural 

management and communication between parties on both sides of the border, initiatives for which 

are being started as well. Options for improvement are being considered by multiple stakeholders, 

but, as we will see, partially depend on customs regulations. One possible option could be a 

limitation of loading and unloading operations at the border terminals, in order to focus on 

essential border handling (transhipment and legal procedures). Also, optimising shunting 

procedures of empty wagons in the border area is considered.  

 

Obviously, another option might be bypassing Malaszewicze/Brest altogether, possibilities for 

which are being examined by a number of market parties. One such possible option would run 

from Poland through Lithuania, entering the broad-gauge system at Šeštokai, and rejoin the main 

corridor at Minsk. Infrastructure capacity on this route is relatively limited, however, thus 

rendering it unsuitable for large numbers of trains in the foreseeable future. Currently the Polish 

and Belarus governments are also considering a second border crossing north of Malaszewicze 

(Czeremcha/Vysokolitovsk) for border crossing. Another potential bypass transits Ukraine, 

possibly departing from Budapest or Bratislava and changing to broad gauge at Dobrá/Chop. 

Recently a plan was conceived by the Austrian, Slovak and Russian railways to construct a broad-

gauge freight railway line from nearby Košice to Vienna. According to the plan, construction would 

start in 2024 with operational status to be reached in 20332. 

 

Brest-Dostyk sections, terminals and transhipment points 

 

The route from Poland, via Belarus and to Moscow has well-developed (electrified) infrastructure, 

albeit with different systems and the aforementioned brake of gauge. Belarus and the Russian 

Federation are parts of the EAEU customs union and apply the same standards for rail operations. 

Therefore, border procedures at the Russian-Belarusian border are driven by technical and staff 

management matters rather than by cargo clearance.  

 

An upcoming cargo hub is Minsk, where considerable investments are seen to take place in i.a. 

the China-Belarus Industrial Park, which is expected to increase and diversify the country’s 

production output. The hub’s connection to the intercontinental corridor will be improved 

simultaneously, with among others Duisport investing in rail freight facilities3. As such, Minsk 

could become an example of creating added value along the corridor. 

 

Moscow, next to being a central hinge for intercontinental rail freight, is of increasing importance 

as a destination – and to a lesser extent point of departure – for rail freight from China. For certain 

commodities this may cause a slight loss for Northwest European deep-sea ports, as cargo to and 

from the Russian market may otherwise be transhipped there, onto and from shortsea services 

connecting with Baltic ports. The number of rail freight services from China to Moscow now stands 

at over 10 trains per week and is seen growing, with tariffs at around $4.000 per forty feet unit. 

 

Trains from Western China into Kazakhstan can use two border crossings. First, the traditional 

border and transhipment facility at Dostyk/Alashankou is handling the vast bulk of intercontinental 

trains, with procedures being led by Chinese operators. Second, the new facilities at Khorgos are 

                                                 
2  www.railjournal.com/index.php/freight/austria-backs-broad-gauge-extension-to- 

vienna.html?channel=527&utm_source=Email_marketing&utm_campaign=IRJ_Rail_Brief_Feb_28_2018&cmp=1&u

tm_medium=HTMLEmail 

 

www.wiwo.de/unternehmen/handel/neue-seidenstrasse-duisburger-hafen-will-china-geschaefte-

ausbauen/21125382.html 
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projected to handle increasing volumes, especially for trade to and from Central Asia, the Caucasus 

and Turkey. From the Chinese-Kazakh border, lead times to Brest/Malaszewicze are stable at 8 to 

10 days, covering between 1.000 and 1.100 kilometers per day. The busiest station of departure 

in China is Chongqing, with over 10 trains per week, followed by Chengdu, Wuhan, Yiwu and 

others. 

 

Freight trains destined for the EU typically carry 41 forty feet units, making up for trains of 

approximately 565 m. Although in both the EAEU countries and China longer trains of over 1.000 

m are operated, the European railway system, including the Malaszewicze/Brest border crossing 

are equipped for trains <750 m. According to stakeholders, both lead time and border handling 

might be improved by bundling all shipments on shuttle trains between Dostyk and Brest, rather 

than handling all trains from Chinese and European points of departure on an ad-hoc basis. This, 

however, would have to be administrated by the Chinese intermodal operators. 

 

Between Moscow and China, parts of the route are single-track. Although the use of very long 

trains is common, and two parallel routes are available, future bottlenecks on these stretches 

cannot be excluded. The Russian and Kazakh railway authorities have indicated to the researchers 

that upgrades are being considered, but no decisions have been taken yet. According to the 

stakeholders, however, particularly Kazakhstan is keen to play an active role in further 

implementation of BRI. 

3.1.2  Alternative corridors 

Routes that are complementary to the one described above are still being used primarily for 

domestic and intra-continental transport between China, Russia, Central Asia and the Middle East. 

As already noted, for the main corridor an alternative for traversing Kazakhstan is the Trans-

Siberian route, starting at Yekaterinburg and reaching Northeast China over Russian territory at 

the Manzhouli/Zabaykalsk border facilities, or via Mongolia at Erenhot. A parallel route to the 

Trans-Siberian railway is the Baikal-Amur line, which is primarily used for domestic freight 

transport. In 2017 it was announced that the Russian Federation plans to invest $43 billion over 

the next five years to upgrade its railway infrastructure. This includes the Baikal-Amur and Trans-

Siberian routes, and connectivity projects to the Baltic and Black seas4. Apart from improving 

domestic rail freight and passenger transport, it is unclear what the effects on intercontinental 

rail freight will be. 

 

A completely different corridor is seen running through Kazakhstan and other Central Asian 

countries and connecting Western China to the Caucasus region, Turkey, and ultimately Central 

Europe. A central connecting hub is the port of Baku (Azerbaijan), from where rail ferries reach 

the ports of Aktau (Kazakhstan) and Turkmenbashi (Turkmenistan). Considerable infrastructure 

investment takes place on either side of the Caspian Sea. On the Caucasus side, the newly 

constructed Kars (Turkey)-Tiflis (Georgia)-Baku (Azerbaijan) Railway extends the corridor into 

Turkey. The line then connects to the Trans-Anatolian railway, running from Eastern Turkey to 

Istanbul, where the double track Marmaray rail tunnel links Asia to Europe. However, the ferry 

connection over the Caspian Sea and the relatively poor rail infrastructure in Southeast Europe 

continue to constitute a bottleneck. 

 

Potential advantages of the southern route are the availability of an alternative corridor in 

conjunction with bypassing Russia. The latter is considered beneficial from a perspective of 

international interdependency, and avoids the trade sanctions in place between the European 

Union and the Russian government. However, a considerable number of stakeholders believe both 

the longer lead time compared to the northern route and the additional costs of the 

aforementioned rail ferries will forbid economic feasibility of the route in the foreseeable future. 

Also, political stability along the southern route has been questioned (see 6.4). According to a 

                                                 
4  www.rbth.com/business/2017/03/02/russia-europe-asia-transport-corridor-712173 
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number of stakeholders, disadvantages of the southern corridor add to the case for using ocean 

freight between this part of the world and China. Notwithstanding these considerations, Chinese 

decision-makers have indicated to the researchers that the southern route is primarily regarded 

in strategic rather than commercial terms and has their attention. 

 

 

Daily services exist between Western Europe (i.a. Duisburg, Rotterdam) and Istanbul, some of 

which call at Budapest5, with lead times of around 5 days. Alternatively, part of the route from 

Western Europe to Istanbul may be covered by road. Services to Teheran are offered, too. A first 

service to China via Turkey and the Caspian is under consideration, and might grow to 3 services 

per week. However, large-scale uptake of the southern route has not been witnessed so far. 

 

3.2 The legal framework: customs procedures 

The legal procedures for rail freight transport between China and the EU are set by the frameworks 

applied in Western Europe on the one hand, and the Eurasian countries on the other. The Europe-

based International Rail Transport Committee (CIT), based on the Convention concerning 

International Carriage by Rail (COTIF), uses the Uniform Rules concerning the Contract of 

International Carriage of Goods by Rail (CIM) consignment note. The Eurasian Organisation for 

Cooperation on Railways (OSJD) uses the SMGS consignment note.  

 

Ideally, for freight transport crossing the EU-EAEU border, the common CIM-SMGS consignment 

note is used. However, in many cases CIM and SMGS appear to be used separately as the common 

CIM-SMGS document may entail complicated contractual relationships. Legally, CIM-SMGS applies 

as transit document for the EAEU, as well as Mongolia, in the same way as CIM applies for transport 

through the EU. CIM-SMGS can also be used without official status for the rail leg between the 

Chinese border and the Chinese points of arrival and departure, where official clearance is carried 

out. The official formats are often accompanied by attached documents in different formats, 

including World Customs Organisation (WCO) notices.  

                                                 
5  www.railcargo.nl/railscout 

Figure 3-2. The southern corridor (Kazakhstan route). ©Trans-Caspian International Transport Route 
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The EU-EAEU border is recognised by all stakeholders as a bottleneck in terms of customs 

procedures. As noted, a number of operators do not use the joint CIM-SMGS customs document, 

but have to clear goods from one customs system to the other (CIM to SMGS or vice versa). This 

is a time-consuming process, as details might be missing or have to be translated into the 

appropriate format, and trains may arrive in a different order.  

 

A significant discrepancy between theory and operational practicalities seems to exist. For import 

flows from China to the EU, information exchange between China and the Polish customs 

authorities is an inefficient process, regardless the ample time between departure from 

Dostyk/Alashankou and arrival at Brest/Malaszewicze. Translation between the electronic EDI 

format used in the EU and the paper format used elsewhere is not fine-tuned in terms of 

information required. Also, language difficulties persist, including for WCO and other attachments 

(at Dostyk/Alashankou the language issue is tackled by Chinese Railways translation staff). In 

case of freight for which non-fiscal obligations apply (veterinary and phytosanitary control), 

formalities are often unclear, thus making up for much administration. Another problem 

experienced is that information for rail freight differs from information for other modes, whereas 

customs formats tend to be harmonised for all modes. As a consequence, and also hampering a 

level playing field, most operators try to maintain their own exceptional modus operandi with 

customs authorities. 

 

For less-than-container loads (LCLs), all parcels and pallets are required to be registered and 

checked at the customs station separately. This causes serious delays, even for trains with only a 

small number of LCL containers. For E-commerce, specifically, the procedure implies that all such 

containers are offloaded at Malaszewicze and hauled by road to a dedicated facility at Lublin. For 

this part of the transport a level playing field is lacking: both the road haulage and customs 

handling station fall under Polish jurisdiction and are run by Polish (state) companies. Moreover, 

as reloading the cargo on the trains after clearance is inefficient, road transport is also used for 

dispersal to the end destinations. A possible improvement would be to keep the sealed LCL 

containers on the trains and carry out clearance at dedicated customs stations close to the end 

terminals (proposed amongst others by CER). However, this would require a change in EU customs 

law as well as the cooperation of the Polish customs authorities. 

 

Another impediment, especially for westbound transport, are the high customs guarantees for 

transit through the EU (between Malaszewicze and the end destinations), which may run into 

hundreds of thousands of euros per container, depending on the type of cargo and the destination 

country. This implies that large amounts of capital are being frozen during the transport time 

between the EU border and the end stations, thus increasing the cost for using the rail connection. 

Also, containers are seen to pile up at Malaszewicze as the shipments can proceed only when 

sufficient capital is freed through clearance of earlier shipments. Possible improvements could be 

the setting of uniform tariffs for customs guarantees throughout the EU, and the standard 

involvement of specialised customs brokers with Authorised Economic Operator (AEO) status who 

are subject to lower tariffs. 

 

Improving customs procedures would involve close cooperation between regulators (the EU, EAEU 

and the Chinese government), as well as between national customs authorities. Procedures could 

be addressed by creating a rail-dedicated, electronic format with harmonised information between 

CIM and SMGS, including fiscal and non-fiscal requirements (unified railway law). Clearance would 

ideally take place at the end destinations, and information shared in advance, thus strongly 

simplifying procedures at the border crossings. For the EU, implementation of customs regulations 

by the member states should be carried out in a uniform way, so as to coordinate procedures for 

all EU-EAEU border crossings. 
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3.3 Running the trains: Chinese decision makers 

The organisation and planning of rail freight transport between China and Europe involves the 

active cooperation of multiple states, railway and terminal operators and market parties. As we 

have seen, different customs regimes and technical systems are in use along the route, with the 

EU-EAEU and EAEU-China borders implying customs clearance and transhipment between different 

rolling stock (wagons and locomotives).  

 

Figure 3-3 shows the relations between the main parties involved in organising and carrying out 

the rail freight services. Chinese intermodal operators are the central players, closing contractual 

relations with clients (shippers and forwarders) and operators along the rail corridor (state railway 

operators, terminal and shunting operators, customs brokers). The intermodal operators are 

usually seen to act by order of the city and/or regional authorities, who are permitted to run the 

services by the Central Authorities in Beijing. Government subsidies are usually disbursed by the 

city and/or regional authorities to the respective intermodal operators. A joint working group 

between the German, Polish, Belarusian, Russian, Kazakh, Ulaanbaatar and Chinese (state) 

railways was instated in 2017, aiming to deepen cooperation and increasing the market share of 

intercontinental rail freight6. 

 

Competition for subsidies and freight between Chinese cities and regions from which the trains 

depart is intense. After the announcement of BRI, some 60 services were started between 2013 

and 2017, linking inland as well as coastal provinces of China to the EU. The different points of 

departure are seen to further their own interest wherever they can, and may even hinder each 

other. Thus, although economic rationality is certainly the foremost guide in establishing services, 

other factors such as networking contacts (government to government, business to government), 

city bonds and operational circumstances also come into play. Overall, from the Chinese 

perspective, catchment areas of terminals of origin and destination are regarded to be far more 

extensive than their immediate vicinity, with medium-distance (up to 1.000 km) pre and end 

haulage by other modalities being a natural part of the transport process.   

Chinese decision-makers generally seem well aware of the practicalities and challenges of rail 

freight transport to and from Europe, and the positioning of end terminals in the European 

hinterland. However, specific knowledge of the Netherlands and its leading position in 

                                                 
6 http://www.railwaygazette.com/news/freight/single-view/view/seven-railways-sign-china-europe-container-agreement.html 

Figure 3-3. The organisational chart for rail freight services between China and Europe ©Panteia 
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infrastructure and transport, including the extensive distribution centres in the country’s southeast 

and the high-capacity, dedicated rail freight infrastructure between the seaports of Rotterdam and 

Amsterdam and the German hinterland (the so-called Betuweroute), is less apparent.  

 

In order to increase the efficiency of the transport process, and therefore to be able to curb 

government subsidies (estimated at $100.000-$200.000 per roundtrip), the Central Authorities 

intend to strengthen internal coordination and possibly limit the number of departure points. 

Bringing the locations of the terminals more into line with those of the main production centres, 

thereby potentially cutting out inefficient long-distance pre and end haulage, may significantly 

reduce the cost of using the rail connection. 

 

3.4 Rail freight services between China and the Netherlands 

Essential points of departure and arrival for containers from and to the Netherlands are Duisburg 

and Tilburg. Duisburg has myriad connections with Chinese destinations, such as Chongqing, 

Beijing, Dalian, Harbin, Qingdao, Shenyang, Shilong, Tianjin, Wuhan, Yingkou and Yiwu 7. Tilburg 

currently offers triweekly services to and from Chengdu8, while the expansion of the rail terminal 

creates capacity for greater numbers of trains and destinations in the future. 

 

Both New Silkway Logistics (a combination of KLG, Essers and Wagenborg) and Nunner Logistics 

are using Duisburg as their starting point, whereas GVT Logistics uses Tilburg. Also, a number of 

smaller service providers either directly or indirectly book slots on the trains. Both Tilburg and 

Duisburg have highly frequent connections to the ports of Rotterdam and Antwerp. Rail freight 

from China proceeding to the European seaports is still limited, however, now standing at some 

20 TEU per week for the Tilburg-Rotterdam leg. A Nunner Logistics run shuttle linking the port of 

Amsterdam to Yiwu (via Duisburg) is being started, with an aim for several services per week.  

 

The vast bulk of containers used are 40 ft. high cube (HC), typically loaded in pairs on 80 ft. 

wagons. The use of 20 ft. units is far less common, whereas the use of 45 ft. containers is limited, 

in part due to irregular availability of 90 and 60 ft. wagons in the EU. Stakeholders, including 

Chinese decision makers, indicate that 20 ft. containers are commonly used for urgent shipments, 

whereas 45 ft. could help facilitate larger volumes.  

 

Moreover, 45 ft. is the standard for temperature conditioned (reefer) containers. Temperature-

controlled containers are not only used for typical refrigerated cargo such as agrofood and 

medicines, but also for all products that cannot withstand the extreme temperatures (–40/+40°C) 

that may occur in Russia and Central Asia. Next to difficulties in fitting the reefers onto the trains, 

stakeholders emphasize reliability is an obstacle. Although it is generally possible to monitor the 

climate inside the reefer along the route, organising timely emergency repairs is an uncertain 

affair and entails high additional costs. Also, the required facilities at the transhipment terminals 

are limited. These issues concerning the ‘cold chain’ appear to withhold considerable numbers of 

shippers from using the rail connection. 

 

As mentioned already, official tariffs generally range from $2.500-3.000 to $4.000-5.000 per 

standard 40 ft. container for westbound shipments, and from $2.500 to $3.500 per 40 ft. container 

for eastbound shipments. Exact prices depend on the points of departure and destinations as well 

as on the type of container and cargo. In most cases, pre and/or end haulage need to be taken 

into account too, such as in so-called ‘free on rail’ or ‘door to port’ arrangements in which end 

haulage is not included in the tariff. Prices may decrease with a further uptake in volumes, 

especially considering the relatively low load factors of eastbound trains (only gradually increasing 

over the past years and now standing at some 60% – as opposed to >90% for westbound trains). 

                                                 
7  www.duisport.de/en/port-information/services/ship-rail-destinations.html 
8  www.gvtintermodal.com/verbinding/chengdu-tilburg-rotterdam 
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Flexibility of booking, as a competitive advantage combined with short lead time, is generally 

recognised by stakeholders, but not by all. Closure of the booking may be as short as two days 

before departure, although capacity on the trains is destination-specific. On balance, most services 

can be booked within one week before departure or shorter, particularly eastbound. A question 

outside the scope of this study, however, is how well-spread this knowledge is in the sector. 

Indeed, some stakeholders indicate a perceived lack of flexibility of the rail services is a reason 

for shippers to rely on air freight in cases of time pressure. 

 

Finally, time-sensitive and relatively expensive transport may require high levels of reliability and 

visibility of the process, which seems to be sometimes lacking in intercontinental rail freight. Fast 

and efficient delivery of shipments, as well as accurate status information towards the client, are 

prerequisites for justifying the relatively high transport costs. The aforementioned lack of reliable 

lead times and status visibility appear to distort the logic of using rail services instead of ocean 

or air for a substantial part of the market. 
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4 Current and future freight flows 

4.1 Overview 

Rail freight volumes between China and the Netherlands have strongly increased over the past 

years. Year-on-year growth amounted to 20% and 78% in 2015 and 2016, and is estimated at 

60% and 30% for 2017 and 2018. Rail freight values demonstrated a somewhat lighter increase 

of 11% and 63% for 2015 and 2016. As already noted, intercontinental rail freight may well 

constitute competition, to an extent, for air freight as well as for ocean freight. A comparison 

between rail freight tonnage and air freight tonnage seems to support this expectation. Rail freight 

tonnage between China and the Netherlands stood at some 120.000 tonnes in 2016, whereas air 

freight tonnage in the same year was 150.000 tonnes (import)9.  

                                                 
9  Centraal Bureau voor de Statistiek (2016) 

Figure 4-1.  Rail freight volumes between China and the Netherlands 2014-2016, TEU. ©Panteia 

Figure 4-2.  Rail freight values between China and the Netherlands 2014-2016, euro. ©Panteia 
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The most prominent commodity type is machinery and mechanical appliances, with electrical 

machinery and parts and car (parts), manufactures and miscellaneous articles coming second and 

third. Apart from coffee, tea and spices these are also the commodities showing the fastest growth. 

 

4.2 Import from China to the Netherlands 

Our analysis, seen in Figure 4-4, shows the inland provinces of Jiangsu, Chongqing and Yunnan 

as the top 3 Chinese origins for rail freight from China to the Netherlands. Consistent with 

information received from stakeholders, significant volumes come from coastal areas as well, with 

Guangdong and Shanghai provinces taking the fourth and fifth positions.  

 

Figure 4-3.  Rail freight tonnage between China and the Netherlands 2014-2016, tonnes. ©Panteia 

Figure 4-4. Import commodities from Chinese provinces to the Netherlands 2016, TEU. ©Panteia 
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Figuur 4-5. The provinces of the People’s Republic of China ©GettyImages 

 

4.3 Export from the Netherlands to China 

Our analysis, as depicted in Figure 4-5, shows that the first and foremost Chinese destination for 

Dutch railbourne exports to China is Sichuan province, with flows to other destinations still very 

limited. The only other significant destinations are Shandong, albeit with relatively low-value 

goods, and Chongqing. Especially with regard to export, it would be useful to study the 

development of volumes, destinations and commodities for the years after 2016 when more recent 

data becomes available. 

Figure 4-6. Export commodities to Chinses provinces from the Netherlands 2016, TEU. ©Panteia 
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4.4 2030 Forecast: import from China to the Netherlands 

For import from China to the Netherlands, the total volume with the potential to shift from current 

modalities (ocean and air freight) to rail equals some 297.000 TEU towards 2030 – making up for 

between 10 and 15 trains per day to different terminals in the Netherlands and Germany from 

where pre and end haulage is carried out. This is demonstrated in Figure 4-6, with a +/- margin 

of 10% (low, average, high scenarios).  

 

Figure 4-8 shows an overview of the expected transport flows by rail from the 28 provinces of 

China to the Netherlands by 2030. Volumes are expected to originate from coastal as well as 

inland provinces, with the former served either by direct (or connecting) rail services or by pre 

and end haulage to and from inland rail terminals by other modalities (road or inland waterway).  

 

4.5 2030 Forecast: export from the Netherlands to China 

For export from the Netherlands to China, the total volume with the potential to shift from current 

modalities to rail equals some 28.000 TEU towards 2030 – making up for some 7 trains per week. 

This is demonstrated in Figure 4-7, with a +/- margin of 10% (low, average and high scenarios). 

Figure 4-9 shows an overview of the expected rail freight flows from the Netherlands to the 28 

provinces of China by 2030. 

Figure 4-7. High, average and low scenarios for railborne import from China to the Netherlands towards 2030. ©Panteia 

Figure 4-8. High, average and low scenarios for railborne export from the Netherlands to China towards 2030. ©Panteia 
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Figure 4-9. Regions of origin for rail freight from China to the Netherlands, 2030. ©Panteia 
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Figure 4-10.  Regions of destination for rail freight from the Netherlands to China, 2030. ©Panteia 
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5 Impact on the Netherlands 

5.1 Impact on the Netherlands: distribution centres  

Another key research question concerns the effects on the Dutch transport economy, in particular 

the port of Rotterdam. In order to answer this question, we have started with establishing the 

optimal locations of European distribution centres in the Netherlands for containerised import. 

Figure 5-1 shows the optimal locations in the base scenario (without availability of the China-

Netherlands rail connection) are in the middle and southeast of the country, with centres such as 

Tilburg and Venlo already being competitive. 

 

Figure 5-1. Optimal locations for European distribution centres in the Netherlands for containerised 

import, base scenario. ©Panteia 
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Next, the potential for modal shift to the rail connection for China-Europe trade is included in the 

equation. In Figure 5-2 the competitive distribution centres are depicted for railbourne import 

from China. The optimal European distribution centres for intercontinental rail freight are in the 

south and southeast of the country. We can therefore expect the new modality to bring about a 

shift of optimal locations towards the south-east of the country. However, it is important to 

emphasise that the effect is relevant for specific commodities only, and will be small when 

expressed in absolute numbers. Therefore, it is fair to conclude that as far as the location of 

distribution centres is concerned, noticeable effects will remain limited to mild regional 

advantages, even when the full modal-shift potential materialises. 

 

 

 

 

Figure 5-2. Optimal locations for European distribution centres in the Netherlands for containerised 
import by intercontinental rail freight. ©Panteia 
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5.2 Impact on the Netherlands: mainports 

Port of Rotterdam 

For the port of Rotterdam, a noticeable but mild competition is to be expected. For the most 

relevant European deep-sea ports, the modal-shift potential for ocean freight to intercontinental 

rail was established, based on transport costs including a value/time function. The modal-shift 

potential is shown in Figures 5-3 and 5-4, together with 2015 turnover figures. The list is topped 

by the port of Rotterdam, but with comparable modal-shift potential as a share of total turnover 

demonstrated by Antwerp and the German ports. Interestingly, the Polish port of Gdańsk, 

geographically relatively close to the Eurasian land route, is seen to experience relatively fierce 

competition. 

 

The modal-shift potential for the port of Rotterdam of 368.000 TEU (import and export) is limited 

when compared to total container throughput, standing at well over 12 million TEU in 2015 and 

seen increasing since. Compared to the port’s container turnover originating from and destined 

for China, surpassing 3 million TEU or roughly a quarter of total turnover, the modal-shift potental 

of some 10% is more significant10. The cargo value per container is not expected to specifically 

affect the seaport’s competitive position. 

 

 

With regard to Southern European seaports, the almost negligible impact corresponds to findings 

from Panteia’s earlier studies11, in which it was demonstrated that catchment areas of the 

                                                 
10  www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/rotterdam-remains-the-largest-european-port- 

serving-china 

www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/china-accounts-for-25-of-all-discharged-containers 
11  E.g. Sustainable Logistics for Europe: The Role of Ports (2016); Natuurlijk Achterland Rotterdam: Input voor  

Bepaling Relevante Geografische Markt en Productmarkt voor Overslag van Containers (2015). 

Figure 5-3. Potential for modal shift from ocean to rail per sea port (1.000s TEU). ©Panteia 
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respective Northern and Southern European seaports only marginally overlap, with a 

‘battleground’ extending to parts of the German southeast, Austrian north and Czech south. The 

intercontinental rail freight corridor is arguably out of range for destinations in the Southern 

European port areas, which is unlikely to change in the foreseeable future. This is elaborated in 

paragraph 6.3. 

 

For the port of Rotterdam, we have plotted the modal shift potential set off against ocean freight 

baseline scenarios. Also, we included the aforementioned additional shortsea potential stemming 

from the intercontinental rail freight connection. The results for the port of Rotterdam are shown 

in Figure 5-5. In the base scenario, turnover is projected to increase to over 17 million TEU. Taking 

Figure 5-4. Port of Rotterdam modal shift 2030 scenario including additional shortsea potential. ©Panteia 

Table 5-1. Potential for modal shift from ocean to rail, per seaport. Turnover 2015 from Eurostat/ESPO. ©Panteia 
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into account modal shift potential from ocean to intercontinental rail freight, turnover growth may 

be curbed to just under 16,8 million TEU. When intercontinental rail related shortsea potential is 

added to the equation, turnover growth is somewhat higher: although the relative effect on 

throughput is expected to be limited, added shortsea potential is unlikely to compensate for loss 

of cargo entirely. 

 

Schiphol Airport 

 

As we have seen, both intercontinental rail freight and air freight are primarily used by shippers 

for high-value and time sensitive transport. Rail freight tonnage between China and the 

Netherlands stood at some 120.000 tonnes in 2016, whereas air freight tonnage in the same year 

was 150.000 tonnes (import), the vast bulk of which is handled through Schiphol Airport. Although 

air freight volumes are relatively small and impact from intercontinental rail experienced by the 

air freight market is therefore difficult to assess, the two modalities can therefore be expected to 

increasingly compete. 

 

However, with air freight demand predicted to roughly double over the next 20 years12, and 

capacity shortage on Schiphol Airport looming, it must be considered unlikely that future growth 

of rail freight transport between China and Europe will significantly affect the airport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/about-our-market/cargo-market-detail-wacf/download-

report/assets/pdfs/wacf.pdf 
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6 Strategic considerations 

6.1 Long-term implications 

Although much can and should be said about the China-Europe rail freight connection in terms of 

logistics, the BRI initiative is a strategic drive and therefore more encompassing. This is not the 

occasion for an extensive assessment of the wider strategic implications of BRI; however, some 

transport and infrastructure-related considerations cannot be absent in this report. The next 

paragraphs will elaborate on possible implications of (Chinese) infrastructure investments in the 

intercontinental rail corridor as well as in Europe, international interdependency, and the case for 

a common European strategy. 

 

The BRI initiative, and the recent uptake of rail freight transport between China and Europe, is 

seen being driven by multiple developments and economic and political forces. From a Chinese 

perspective, increasing freight flows over land augments economic development in the country’s 

landlocked western regions, as well as economic diversification. It also coincides with geopolitical 

goals, such as expanding spheres of influence, furthering security in adjacent territories and 

helping safeguard access to raw materials. 

It has been asserted that Chinese infrastructure investments in the EU appear primarily aimed at 

the EU member states in Central and Southeastern Europe, which are economically weaker than 

other member states. Specifically, talks in the so-called ‘16+1’ format13 have been promoted by 

the Chinese government and accompanied by significant investments as well as an increase in 

trade between these countries and China. Some stakeholders point to the size difference between 

China and the 16 European countries involved, especially when one questions the political 

coherence among them. This might entail a risk of uneven control over future infrastructure, even 

as added value may not always come to the benefit of the countries concerned. Another point of 

concern expressed by stakeholders is the relatively closed Chinese domestic infrastructure market, 

implying an uneven playing field for European market parties. 

 

 

 

                                                 
13  Consisting of Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia,  

Lithuania, Macedonia, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, and China. 

BRI investment mechanisms 

With Asia’s infrastructure investment needs - mostly through debt instruments - estimated at 

thousands of billions US Dollars, the Belt and Road Initiative is spearheaded by the Chinese-

led Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Some sixty countries in the planned BRI zone, 

including the major European economies, have acceded to the bank. AIIB’s capital stands at 

100 billion US Dollars, approximately half of the World Bank’s.  

Other investment facilities include the $40 billion Silk Road Fund primarily aimed at business 

investment, a $38 billion scheme at the China Development Bank, and some $20 billion 

dedicated to the Export-Import Bank of China. In all, BRI comprises over $900 billion of 

projected investments, with the private sector expected to make large investments too. 

 

www.ft.com/content/e83ced94-0bd8-11e6-9456-444ab5211a2f 

www.wsj.com/articles/china-to-contribute-40-billion-to-silk-road-fund-1415454995 
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So far, European countries have anticipated to BRI in different ways, with a number of EU 

governments assuming a relatively passive role. Generally, Central, Eastern and Southeast 

European countries, some of them struggling with high unemployment and limited financial means 

for infrastructure development, appear to have embraced the initiative. To be sure, Chinese 

infrastructure investments in European countries generally appear to process slow, with some 

countries only moderately interested in attracting financing. Also, EU internal market rules as well 

as rules and funds associated with the European TEN-T infrastructure policy seem to put a brake 

on Chinese investments. Indeed, these activities have so far been particularly apparent in the 

Western Balkans, countries that are not part of the EU and therefore less bound to EU rules, while 

having less access to EU funds. A Chinese-financed project that stands out is the projected 

upgrade of the Belgrade-Budapest railway, which would enable fast transport into Central 

Europe14.  

 

Western and Northern European countries, on the other hand, have been more reticent although 

not dismissive. Thus, Germany has shown interest in BRI in various ways, including at high political 

level. As already set forth, some of its actors, such as Duisport, the Hamburg Port Authority (HPA) 

and Deutsche Bahn (DB Cargo), are actively taking stock through logistics processes as well as 

infrastructure investments on the intercontinental corridor. This also applies to Belgium, although 

to a lesser extent, with the Antwerp Port Authority having assumed a bystander role so far. Other 

Western European countries expressing an ambition to participate in rail freight connections 

between China and Europe include Austria and Italy. 

 

At the same time, a discussion at the European level is taking place concerning BRI’s wider 

strategic implications and Chinese infrastructure investments in the EU and its neighbourhood15. 

An EU-China ‘Connectivity Platform’ was established in 2015, with biannual meetings between the 

European Commission (DG MOVE, DG TAXUD) and the Chinese government. Guiding principles for 

the Commission are inclusiveness (all countries involved are to benefit), respecting trade rules, 

sustainability, localisation of infrastructure construction (i.e. use of local companies), and f iscal 

sustainability for countries involved. The mutual aim is to create synergies between both sides, 

with possible mutual funding of infrastructure projects in Europe as well as China. However, 

reported progress has been limited so far. A communication from the European Commission 

detailing infrastructure investment options in the EU and Eastern Partnership countries, with the 

aim of improving transport connections between TEN-T and its eastern neighbourhood, is expected 

over the summer. 

 

Stakeholders also express the need for an intensified discussion of BRI between themselves, 

among European governments, and at the European level. According to them, defining a common 

strategy could include monitoring compliance with and functioning of the internal market rules 

with regard to Chinese investments, as well as a consolidated set of infrastructure funding 

guidelines that, where appropriate, helps to look beyond TEN-T. Stakeholders indicate that 

actively taking stock in BRI is in the interest of the Netherlands and other European countries, 

too. Being involved in upgraded and new infrastructure and services in the EU and beyond, 

including on government level, brings a measure of shared control, whereas the opposite leaves 

the risk of a relative loss of influence. In the next paragraphs, possible future implications of 

(Chinese) infrastructure investments are further detailed. 

 

 

                                                 
14  www.politico.eu/article/china-hits-roadblocks-in-central-europe/ 
15  https://thediplomat.com/2017/10/belt-and-road-initiative-eu-strategic-interests-in-asia/ 

 

https://fd.nl/opinie/1248410/handelsmissie-china-moet-stevig-aan-de-bak 

 

www.ft.com/content/3e79ae14-0681-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 
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6.2 Scenario 1 – Corridor investments 

As we have seen, the intercontinental rail corridor is now seen to be operating close to its 

maximum capacity within existing infrastructure and organisational boundaries. The border 

crossing at Malaszewicze/Brest may already be operating at its maximum capacity, whereas other 

bottlenecks, such as on the crowded European railway system or Eurasian single-track sections, 

can be expected to present themselves when the number of trains crossing the border between 

the EU and the EAEU is further increased. This leads to an infrastructure gap between current 

capacity and future demand, as seen in the chart below. 

 

 

 

The aformentioned options for infrastructure investments and alternative routes (either bypassing 

congestive points on the Russia-Kazakhstan route or using the southern corridor when it becomes 

economically feasible) can be expected to at least partially close the infrastructure gap. However, 

as can be easily derived from the above chart, reaching the full potential for modal shift would 

require a tripling or even quadrupling of infrastructure boundaries. To say the least, it will be a 

large enough challenge for all parties concerned to create the conditions necessary for 

accommodating the potential of intercontinental rail freight. 

 

Conclusion: Extensive infrastructure investments and corridor improvement are a 

prerequisite for further growth of intercontinental rail freight  

 

  

Figure 6-1. The infrastructure gap for the Russia-Kazakhstan corridor. 2017-2018 TEUs are based on growth estimations of Belarusian and Russian 

Railways. 2019-2030 TEUs are derived from seaport modal-shift potential (see Chapter 5). ©Panteia 
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6.3 Scenario 2 – Investments in South European seaports 

 

As set forth in previous chapters, a significant potential exists for modal shift of freight flows from 

ocean to rail. Although a large infrastructure gap continues to stand in its way, intercontinental 

rail freight is expected to constitute mild but noticeable competition for Northwest European deep-

sea ports. However, Chinese infrastructure investments that affect Europe are seen to be aimed 

not only at railway connections, but also at seaports and some of their hinterland connections. 

Examples are the Greek port of Piraeus, a controlling stake of which is now owned by Chinese 

state-owned COSCO, and plans for upgrading the Belgrade-Budapest railway16. For some, this 

raises the question as to whether improved capacity and hinterland connections of Southern 

European ports might significantly add to the aforementioned competition to Northwest European 

ports, or affect intra-European rail freight flows between Northwest ports and Southern Europe 

(e.g. between Rotterdam and Italy). 

 

 

Figure 6-2 shows the competitive hinterlands, or ‘catchment areas’, of the European seaport 

regions. The Dutch, Belgian and German ports first and foremost serve the markets of those three 

countries and parts of France, Italy, Austria and the Czech Republic. Competition with the 

Mediterranean ports is seen in a limited area where, after possible internalisation of external costs, 

the Northwest European ports are expected to surface as relative winners, provided they stay as 

competitive as they can be. This division is augmented by intra-European rail freight flows from 

Northwest European ports to Southern Europe. 

 

                                                 
16  www.bbc.com/news/world-europe-41654346 

 

Figure 6-2. Catchment areas in the European hinterland arranged by port region. ©Panteia 
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For an understanding of the main economic zones in the Northwest European hinterland in which 

the Dutch, Belgian and German seaports compete for ocean freight, we can suffice with charting 

the concentrations of economic activity in the German regions. From Figure 6-3 it follows that the 

main concentration of economic output is located in the western part of Germany, around Duisburg 

(Ruhrgebiet), with a large number of lesser concentrations to the south and southeast along the 

main river basins.   

Figure 6-3.  Concentration of economic activity (GDP per area) in the German hinterland. ©Panteia 

 

Zooming in on the port of Rotterdam’s catchment area, Figures 6-4 and 6-5 show the importance 

of the aforementioned locations of economic activity. The first chart depicts the competitive 

position of the port in its hinterland for all transport modes (rail, barge and road). We can see the 

main catchment area extends from the largest part of the Netherlands to the Western German 

industrial zone, with fierce competition with Belgian and German ports towards the south of 

Germany. The second chart demonstrates the competitive hinterlands for the different seaports.  
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We can conclude that even extensive investments in Mediterranean seaports and hinterland 

connections have limited potential to affect either ocean freight flows or intra-European rail freight 

through Northwest European seaports. Expansion of Southern European ports is expected to 

primarily come with economic growth within their natural hinterlands. 

 

Conclusion: Investments in Southern European ports have limited potential to affect 

Northwest European ports. 

 

6.4 Scenario 3 – International interdependency 

As described already, a considerable freight flow – in absolute numbers – between Europe and 

China is already handled by rail, with a market potential for further growth. Next to advantages, 

the question might be raised whether the alternative modality offered by rail entails  risks for 

freight flows and industries that come to (partially) depend on it. A conceivable risk is associated 

with international interdependency, taking into account the interests and political stability of 

countries along the intercontinental rail route. 

 

As can be seen from Figure 6-6, a number of transit countries for rail freight between China and 

Europe experience a higher-than-moderate/low risk of political instability. Although this is 

especially the case along the southern corridor, the northern corridor cannot be excluded from 

risk either. One such risk is that transit countries might set out to use the threat of closure, or 

maintain legal uncertainties, as a means for exerting political pressure. Conversely, financial and 

other interests that transit countries have in the rail link must not be exaggerated – indeed, 

estimations of incoming rail infrastructure charges from transport between China and Europe 

amount to several hundreds of millions of euros, which must be regarded as relatively minor. In 

conclusion, even as ocean and air freight routes cannot be seen as entirely risk-free either, 

international interdependency constitutes a moderate risk for intercontinental rail freight.  

 

Competitiveness 

Figure 6-4.  Competitive hinterland port of Rotterdam. ©Panteia Figure 6-5. Hinterland competition seaports. ©Panteia 
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Conclusion: International interdependency along the intercontinental rail freight 

corridor constitutes a moderate risk for freight flows. 

 

6.5 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

As we have seen, the continuing implementation of BRI and the simultaneous growth in rail freight 

transport between China and Europe can be expected to entail multiple implications for the 

Netherlands in the short, medium and long term. For transport flows, the availability of rail as an 

alternative or complementary modality to ocean and air freight in principle represents an 

advantage in terms of flexibility and reliability. When the required conditions are met, 

intercontinental rail freight has the potential to take in a middle position between the two other 

modalities, and therefore to provide shippers with additional choice and efficiency.  Compared to 

air freight, specifically, rail may well offer benefits in terms of greenhouse gas emissions.   

 

With the intercontinental rail connection, particular logistics centres are seen to become 

significantly more competitive, especially for transport and distribution of high-value goods. 

Although neither rail freight’s capacity nor its costs compared to other modes carry a potential for 

bringing about a wholesale pattern shift in the European transport economy, significant regional 

effects are to be expected.  

 

For the Netherlands the modal shift potential from ocean and air to the rail connection as 

established in Chapter 4, if fully exploited, would amount to 10 to 15 trains per day to different 

terminals in both the Netherlands and Germany. Set off against freight flows on the dedicated rail 

freight line between the port of Rotterdam and the German hinterland (Betuweroute), currently 

standing at some 500 trains per week and projected to increase, intercontinental rail’s potential 

is certainly substantial. 

 

 

 

 

Figure 6-6.  Country risk map of Eurasia, Q4 2017. ©Atradius 
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A number of impediments for utilising rail freight’s potential were identified. First and foremost, 

severe infrastructure limitations coincide with inefficient procedures at the border between the EU 

and EAEU, where both customs and transhipment procedures between the European standard 

gauge and Russian broad gauge take place. For the transport sector as a whole, reliability of lead 

times as well as visibility of the shipment status are seen as major obstacles, whereas the 

transport of reefer containers, especially loaded with high-value cargo, is often seen as risky. For 

a considerable part of the sector, these matters seem to make the relatively high transport costs 

associated with intercontinental rail hard to justify. Of particular importance for the Netherlands  

is how import sanctions introduced by Russia and free-trade limitations vis-à-vis China regarding 

agrofood commodities limit railborne export, whereas many chemical products are not yet being 

transported via the rail connection due to safety concerns. 

 

 

 

 

 

Finally, near-exclusive control over both tariffs (through large-scale government subsidies) and 

the transport process, as well as international interdependency, can be regarded as risks for 

freight flows that come to rely on the rail connection between China and Europe. In the wider 

strategic context, Chinese infrastructure investments in both the EU and beyond might entail a 

risk of uneven control. The next chapter formulates policy recommendations for the Dutch 

government, taking into account the insights discussed above. 
 

 

Strength Weakness 

• Availability of alternative modality 

• Faster than ocean, cheaper than air 

• Border and legal procedures 

• Infrastructure gap 

• Trade limitations 

• Visibility of the transport process 

• Refrigerated cargo (cold chain) 

Opportunity Threat 

• Economic benefits for specific regions 

• Competitive advantage specific industries 

• CO2 savings compared to air 

 

• Uncertainty Chinese government subsidies 

• Political stability along corridor 

• Share of control of transport process 

• Uneven control of European infrastructure 

Table 6-1.  Strengths, Opportunities, Weaknesses, Threats. ©Panteia 
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7 Policy options 

7.1 Active role for Ministry of Infrastructure and Water Management 

As noted in previous chapters, on balance a considerable potential exists for rail freight between 

China and the Netherlands. Potential economic advantages for the Dutch transport economy 

(shippers, forwarders, service providers, distributers, operators) are expected to affect specific 

regions, especially in the southeast of the Netherlands. However, these benefits can only be 

expected to materialise when the required conditions in terms of infrastructure, border 

procedures, quality of services, and free trade are met. In addition, Chinese decision makers 

should be well aware of the Netherlands’ leading position in logistics and infrastructure.  

 

An active role for the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management brings a number of 

important advantages. The Netherlands has a clear interest in furthering the quality and efficiency 

of rail freight connections to the EU-EAEU border and beyond, whilst simultaneously addressing 

strategic challenges in a European context – both matters requiring ministerial involvement. In 

addition, coordinating and consolidating promotional actions towards Chinese stakeholders with 

regard to the Dutch leading position in transport would allow for an effective approach, both in 

terms of concrete actions and in terms of attaining access to the appropriate levels of decision 

making. As mentioned already, on the Chinese side BRI is ultimately managed at the governmental 

level, thus requiring involvement from the Dutch ministry as counterpart. 

 

Actions to be started by the Ministry of Infrastructure and Water Management could thus include: 

 Improve corridor quality  

 Emphasise the importance of the continuing development of unified railway law for 

intercontinental rail freight transport at EU and CIT level 

 Include BRI connectivity as one of the Dutch priorities with regard to TEN-T Rail Freight 

Corridors, particularly RFC North Sea-Baltic 

 Establish platform with the BRI states 

 Ensure that the Netherlands is represented in multilateral meetings where BRI is discussed 

 Establish contacts with respective Chinese counterparts in the Ministry of Transport, 

important cities and regions, and intermodal operators 

 Address strategic challenges coming from BRI in a European context. 

 Promote the Netherlands as an integral part of BRI, capitalising on the country’s leading 

position in transport and extensive land, shortsea and ocean connections 

 Support Dutch companies and regions that are interested in BRI, including through trade 

missions 

 The ministry should be represented when Chinese delegations visit the Netherlands, in order to 

support the relevant Dutch companies and regions and to ensure that the Chinese visitors meet 

with the right counterpart and recognise the government supports the sector 

 

In the next paragraphs, the above actions are further elaborated on. 

 

7.2 Improve corridor quality  

The European part of the corridor has still many bottlenecks, especially compared to the rest of 

the route. These bottlenecks do not only include the border crossing at Malaszewicze, but also the 

relatively short train length (640m), the closed stretches in Poland due to maintenance over the 

coming 3 years, and reduced capacity in The Netherlands and the Ruhr area during construction 

of the third track. 

 

The Ministry of Infrastructure and Water Management should aim to enhance the corridor quality 

in the several gremia the Netherlands is already participating in: 
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 The RFC North Sea-Baltic – the RFC is responsible for improving the quality and quantity 

of the corridor in The Netherlands, Germany and Poland up to the Belarus border. The 

Ministry is part of the RFC’s Management Board, and from this position the Ministry could 

support further quality actions. 

 The bilateral cooperation between the Netherlands and Poland – since many years the 

Netherlands and Poland are cooperating on railways, especially to improve the quality of 

the corridor between the two countries. Topics which hinder railway transport between 

the two countries should be tackled. 

 The recently proposed trilateral cooperation between the Netherlands, Poland and Belarus 

– in the context of this cooperation, the quality of the railway transport is discussed. 

Topics which hinder railway transport should be tackled. 

 The European Commission – the Ministry could liaise with the Commission in order to 

prioritise actions that improve the quality of the corridor (primarily within the EU) by 

allocating TEN-T and/or EIB budget, focus on border issues with third countries (and 

allocating budget to improve borders), and connecting TEN-T corridors and RFCs to third 

countries. The aforementioned pending communication from the Commission is to serve 

as a basis. 

 

 

Soft  infrastructure measures 

• Establish and use platforms with countries concerned 

• Improve corridor procedures 

• Improve border procedures 

• Unified railway law 

• Compliance with single-market rules 

 

Hard infrastructure measures 

• Consolidated set of infrastructure funding guidelines beyond TEN-T 

• Funding infrastructure projects (TEN-T, EIB) 

 

Table 7-1. Soft and hard infrastructure measures to improve corridor quality. ©Panteia 

7.3 Unified railway law 

Within UN ECE, more than 30 ministers (including those of the Netherlands and other EU Member 

States) signed the ministerial declaration to develop a unified railway law in 2013. The declaration 

underlines the importance of working towards a unified legal system for framework conditions for 

transport crossing Europe on its way to Asia. As we have seen, the transport conditions and 

liability clauses are regulated in COTIF (more than 20 EU Member States members including the 

Netherlands) and OSJD (Members include China, Russia, and 8 EU Member States including 

Poland). The COTIF and OSJD have both regulated conditions of carriage between railway 

undertaking and shipper (CIM versus SMGS). In practice, this leads to 2 transport contracts for 

transport from the COTIF-CIM area (e.g. the Netherlands, Germany) till the OSJD-SMGS area. 

 

The UN ECE initiative for unified railway laws has developed common transport conditions between 

shippers and railway undertakings for Euro-Asian transports, and in February 2018 the UN Inland 

Transport Committee decided to launch pilots to test the common conditions. The common 

transport conditions are compatible with COTIF-CIM. In addition, on the basis of the UN ECE/ITC 
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decision, a legal framework (a separate UN ECE convention or other legal form) is now being 

developed to apply the unified railway law and its common transport conditions in practice. The 

UN ECE/ITC mandate to develop the pilots and the legal framework is applicable for the years 

2019 and 2020. 

 

The unified railway law initiative has the potential to achieve one legal system for railway transport 

conditions from Europe to China, to the advantage of shippers who are contracting the railways. 

It will enable single transport contracts and create a common liability regime for such transports, 

potentially also reducing border crossing procedures at the COTIF-OSJD borders (such as the 

Polish-Belarusian border). In parallel to the unified railway law initiatives, market parties (such 

as the sector association CIT) are working on a common consignment note to achieve a single set 

of documents for Euro-Asian transport. The common consignment note may still take account of 

2 legal regimes (COTIF and OSJD) and may be accepted by customs authorities. The unified 

railway law initiative has the potential to further facilitate Euro-Asian railway freight transport and 

provide railway customers with better and more transparent conditions, also in cases of delays, 

damage or loss of goods. 

 

As set forth already, improving customs procedures would involve close cooperation between 

regulators at EU and EAEU level, CIT and OSJD, as well as between national customs authorities. 

The Dutch ministry of Infrastructure and Water Management should continuously emphasize the 

importance of improving unified railway law and uniform implementation of customs regulations 

at EU and CIT level. Concrete goals should be: 

 Border procedures could be addressed by creating a rail-dedicated, electronic format with 

harmonised information between CIM and SMGS, including fiscal and non-fiscal 

requirements (unified railway law). Clearance would ideally take place at the end 

destinations, and information shared in advance, thus strongly simplifying procedures at 

the border crossings. 

 For the EU, implementation of customs regulations by the member states should be carried 

out in a uniform way, so as to coordinate procedures for all EU-EAEU border crossings.  

 The setting of uniform tariffs for customs guarantees throughout the EU, and the standard 

involvement of specialised customs brokers with Authorised Economic Operator (AEO) 

status who are subject to lower tariffs. 

 For Malaszewicze/Brest, keeping the sealed LCL containers on the trains and carrying out 

clearance at dedicated customs stations close to the end terminals 

7.4 Establish Platform with the BRI states 

As we know from experiences with the TEN-T RFCs, improving the quality and quantity of rail 

freight operations heavily depends on government actions. Currently, no ministerial-level platform 

exists for BRI. To be sure, the EU part of the China-Europe rail corridor coincides with RFC North 

Sea-Baltic in which the Netherlands actively participates. Also, for the intercontinental corridor a 

platform exists in which the incumbent railway companies of the countries involved meet; 

however, the Netherlands has no incumbent railway company for freight transport and thus would 

not be able to participate. 

 

Initiating a ministerial-level platform involving the countries on the route would automatically 

place the Netherlands on the ‘BRI map’. Taking the initiative would be recognised as a welcome 

instrument and enhance the Dutch position. Possibly, the Netherlands could do so in cooperation 

with the German Federal Government and/or the governments of North Rhine-Westphalia, Poland 

and Belarus. Deep cooperation already exists between the Netherlands and these countries/states 

(RFC, Linked by Rail Netherlands-Poland/Belarus) which is an asset for establishing such a 

ministerial platform. This topic could simultaneously be presented to the Chinese government, 

and included in the implementation of the Netherlands-China MoU chapter on rail transport. 
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7.5 European policy towards BRI  

As noted already, a discussion at the European level is taking place concerning BRI’s wider 

strategic implications and Chinese infrastructure investments in the EU and its neighbourhood17. 

An EU-China ‘Connectivity Platform’ was established in 2015, with biannual meetings between the 

European Commission (DG MOVE, DG TAXUD) and the Chinese government. A communication 

from the European Commission detailing infrastructure investment options in the EU and Eastern 

Partnership countries, with the aim of improving transport connections between TEN-T and its 

eastern neighborhood, is expected over the summer. 

 

Simultaneously, it has been asserted that Chinese infrastructure investments in the EU appear 

primarily aimed at the economically weaker member states in Central and Southeastern Europe 

(e.g. via the 16+1’ format). This might entail a risk of uneven control over future infrastructure, 

especially as added value may not always come to the benefit of the countries concerned. Another 

point of concern expressed by stakeholders is the relatively closed Chinese domestic infrastructure 

market, implying an uneven playing field for European market parties. 

 

The Dutch government could play an active role in helping to forge a common European strategy 

that combines awareness with an open hand to the Chinese initiative. Awareness should involve 

monitoring compliance with and functioning of the internal market rules with regard to Chinese 

investments in the EU. An open hand may aim for improved connectivity between TEN-T and the 

Eastern Neighbourhood and the wider Eurasian continent. A consolidated set of infrastructure 

funding guidelines that helps to look beyond TEN-T, however, should certainly include the 

possibility for the EU for making strategic infrastructure investments without the involvement of 

third countries. 

 

7.6 The Road to Holland: the Netherlands as an integral part of BRI 

As already hinted on, it is the predominant perception of Chinese decision makers (intermodal 

operators, city and regional authorities) that Duisburg is the terminus of BRI in Western Europe. 

This clearly follows from our stakeholder consultation. However, the extensively developed 

infrastructure and logistics centres and highly competitive transport sector of the Netherlands 

could well compete for the increasing number of services. This comparative advantage is further 

augmented by the aforementioned congestion issues at terminals further east. The competitive 

position of the Dutch logistics sector, together with the intense competition between Chinese 

points of departure, can certainly be regarded as an opportunity for the Netherlands. 

 

Regions in the Netherlands with an interest in BRI are too small to have an impact on their own. 

In order to compete, the Ministry of Infrastructure and Water Management should support Dutch 

BRI services and brand the Netherlands in a unified way. A message shared among the parties 

involved should be consistently brought forward during government-level encounters as well as 

seminars and workshops.  

 

Promoting the Netherlands as the natural End Station of BRI could include: 

 The Ministry liaising with the most interested regions, such as Tilburg and Venlo, the ports of 

Rotterdam and Amsterdam and relevant other entities, in order to develop a common strategy. 

The regions and port authorities are important as they are in direct contact with interested 

companies, and have an interest in, or are already, promoting themselves in China 

 Agreeing with the aforementioned parties that they all bring forward the shared message 

                                                 
17  https://thediplomat.com/2017/10/belt-and-road-initiative-eu-strategic-interests-in-asia/ 

 

https://fd.nl/opinie/1248410/handelsmissie-china-moet-stevig-aan-de-bak 

 

www.ft.com/content/3e79ae14-0681-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 
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 Representatives from the Netherlands being present in seminars and workshops to promote this 

message, not only in a participant’s role but also as speaker. 

 

7.7 Support Dutch businesses and regions that are interested in BRI  

In various ways, the Ministry of Infrastructure and Water Management should support businesses 

and regions that express an interest in BRI. The Ministry should establish contacts with respective 

Chinese counterparts in the Ministry of Transport, important cities, regions and intermodal 

operators. Also, being represented when Chinese delegations visit the Netherlands is paramount 

in order to support the relevant Dutch companies and regions and ensure that the Chinese visitors 

meet with the right counterpart and are aware that the government supports the sector. 

 

 

Ministry-led actions should be accompanied by trade facilitation via the RVO Agency, involving the 

interested businesses and creating opportunities for business-to-government encounters. 

Especially the Partners in Business (PIB) programme fits well, as it integrates both marketing and 

governmental actions. An application for this programme has to come from a consortium of 

interested companies, thus ensuring active involvement of market parties whilst creating the right 

meeting sphere between government and businesses. The Ministry of Infrastructure and Water 

Management should support such initiative. Moreover, once a possible grant is approved the 

Ministry can cooperate with the companies to promote their interests towards Chinese 

stakeholders. Equally important, funding from this programme can be used to cooperate with the 

targeted country (in this case China) to improve business opportunities. 

 

 

Figure 7-1.  During the recent economic mission to China, in the presence of the Prime Minister of the Netherlands Mr. Mark 

Rutte, a strategic framework cooperation agreement was signed between Dutch GVT Group of Logistics and 

Chengdu International Railway Port Investment Co.  
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8 Methodological note 

8.1 China-Europe trade relations 

Our partner from China, the China Waterborne Transport Research Institute (WTI), provided us 

with trade data based upon the HS-2 goods classification for all Chinese custom areas (prefecture 

level with a special distinction to Free Trade Zones if applicable) to the Netherlands. Data output 

is given in US Dollars, per mode of transport, per direction of transport (import and export), for 

the years 2014-2016. translate translation from trade value (given in US dollars) to trade volume 

(tonnes or kg) was needed. In order to this, we estimated the trade value per kg by making use 

of the EU Comtrade table for transport between the Netherlands and China. The translation from 

HS to NST/R was made given the correspondence table available through Eurostat. 

 

In order to estimate the potential for rail transport, we made an estimation of the transport costs 

by maritime transport, rail transport and air transport. We made use of the ‘Kostenbarometer’ 

data and adapted costs components to the price levels in China, Kazakhstan and Russia for the 

parts of the journey that took place in these countries. For maritime transport, we made use of 

the costs per TEU as elaborated in the “Sustainability and the role of ports” study by Panteia 

(2015). For intra-China costs, we have calculated the pre-haulage costs by truck to the nearest 

international seaport, airport of railyard. 

 

In order to account for shorter lead times, we have added a costs representing the value of time 

for goods. This has been done on a NST/R second digit level. 

 

Trade volumes for the future are estimated based upon the Rijkswaterstaat BASGOED prognosis 

for maritime transport between the Netherlands and China. We have further specified this data to 

province level in China, taking into account the economic growth of the provinces concerned as 

compared to the overall country performance.  

 

In the next paragraphs a more detailed description is given of the Panteia Terminal Model, 

databases used for examining transport flows, and research steps required for determining 

transport flows fit for modal shift.  

 

8.2 Database transport flows 

Panteia makes use of public documents for road transport combined with databases from private 

companies. This enables us to link transport movements to municipalities and, therefore, private 

entities. The most recent version of public documents for road transport known to us 

(Publicatiebestanden wegvervoer) have been published in 2014. 

 

Freight transport flows are classified according to NST/R 1967 standards, second digit level. This 

provides a workable level of detail that can be properly linked to region-specific company 

specifications, based on SBI categorization. Thus, specific transports can be distinguished and 

associated with private entities in a particular region. 

 

An example: the main category “Miscellaneous food stuffs and cattle feed” is differentiated into 

e.g. “sugar” and “beverages”.Also, the public documents describe the specific configuration of the 

vehicle (container, dry or liquid bulk, conditioned transport) and the distance covered (within and 

outside of the Netherlands). 
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8.3 Panteia Terminal Model  

In answering the aforementioned research questions, the Panteia Terminal Model plays a central 

part. A detailed and flexible system, it model offers extensive policy and scenario evaluation 

options. The model has been applied in numerous studies, such as: 

 

 Macro-level model for estimation of potential continental container transport (under 

PLATINA 2) 

 Study of sustainable logistics chains and the role played by sea ports (Port of Rotterdam 

Authority) 

 Several studies concerning logistics relationships between sea ports and inland terminals.  

 Study of transport flows between China and the Dutch province of Gelderland (Province of 

Gelderland). 

 

With the Terminal Model we can establish transport costs from a particular location within the 

study area (municipality level) to any other area within Europe (NUTS-3 level). 

 

Integrating terminals in the transport chain enables us to model the transfer of cargo between 

modalities. This may often concern transfer between barge or rail on the one hand and road on 

the other. Barge and rail offer a lower cost per km compared to road, however this is (partially) 

offset by transhipment and pre and end haulage (between terminal and loading/offloading 

location) costs. Thus, cost advantages from shift to barge or rail increase with transport distance.  

 

Identification potential modal shift 

In the first step, we carried out model calculations, through which we identify transport flows that 

may lend themselves for modal shift. This is done by reckoning with intermodal services with a 

standardized filling rate. 

 

Therefore, the analysis is divided into the following steps: 

 

1. Flows of goods currently handled by road are taken as a starting point. This study identifies 

maritime transport flows with potential for modal shift. In order to filter these from total 

numbers a correction factor is applied. 

2. For locations in the Netherlands, origin and destination are given at municipality level.  

3. For all origin-destination combinations – with subcategories for types of goods – we 

examine whether or not transport by rail or barge brings a cost benefit. This is done 

through an algorithm in which the lowest cost option is determined for both road and 

multimodal transport. For cost data, the aforementioned Panteia cost models are used. 

 

 Also, the following assumptions are made: 

 Costs for rail transport are taken from Cost Barometer on Rijkswaterstaat website. 

 Maximum train length taken from data collection in ETISplus and TENtec. 

 Infrastructure charges and personnel costs differentiated to number of kilometres for one 

train in a particular country. 

 Calculations based on a 90% load of container capacity, with 2/3 of containers loaded.  

 

Concerning all intermodal transport: 

 Charter costs per container are included in our calculations. Differentiations are made for 

the number of days of the charter, as well as for the container type (20 ft., 40 ft., 45 ft., 

30 ft. tank container or reefer). 

 

Comparison with road transport: 
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 Comparison with single modal road transport is made based on vehicle type (non-

specialised general cargo; dry bulk; liquid bulk tanker; refrigerated/conditioned).  

 Trucks are assumed to operate cross-border.  

 For personnel costs, Bulgarian driver costs are used. 

 For Germany and France, minimum wages for operations within these countries are 

included. 

 

Toll costs in several European countries, such as Germany, Belgium and France, are included.  

 

4. Transport via road and/or inland waterway generally also requires pre and end haulage 

via road (last mile). Also, terminal handling costs are encountered. 

 

Last mile costs are included in multimodal/modal shift solutions, based on Panteia’s cost models 

and distances from road network information in NRM or ETISplus. Terminal handling costs are 

derived from recent studies. 

 

5. In cases where, for a particular origin/destination combination, at least one node is 

determined at which road or rail offers lower costs than road, we conclude there is 

potential for modal shift. 

6. All combinations are calculated through the model. The total set of options is assembled 

in order to provide for an oversight of modal shift options. 

7. Ultimately, two terminal-to-terminal matrices are delivered, in which total freight flows 

per direction is shown for each origin-destination combination.  

 

The result is a list of transport flows with potential for modal shift based on cost benefit. Here, we 

distinguish different types of containerised goods. The forecast includes shift to rail from ocean 

as well as air transport, and takes into account the potential increase of total freight volumes 

towards 2030. An evaluation was made of transport costs for the respective modes, combined 

with commodity time value cost. After calculating the potential modal shift for 6 provinces, we 

evaluated the other provinces data through a regression distribution model. Potential increase of 

total freight flows until 2030 was derived from the BASGOED model for trade between China and 

the Netherlands. The number of TEU was calculated using data on container truck weights, types 

of container and commodity in the container. An average lead time of 12 days was assumed for 

2030. 

 

8.4 Stakeholder-based research 

Next to data analysis, this report draws heavily on stakeholder-based research, both in the 

Netherlands (in-depth interviews and interactive stakeholder meeting) and abroad (Germany, 

Poland, Belgium, Belarus, Russia, Kazakhstan and China). The stakeholders involved are listed 

below. 

 

The Netherlands 

KNV 

Wilderbrook Consulting 

Nunner Logistics 

KLG Europe / New Silkway Logistics 

Seacon Logistics 

MUAN Consulting 

Dynasty Shipping Europe 

GVT Group of Logistics 

Port of Amsterdam Authority  

Port of Rotterdam Authority 
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EWD Compass 

Jonhnson & Johnson 

Combiterminal Twente 

DB Cargo 

LTE Netherlands 

Province of Gelderland 

Embassy of the People’s Republic of China to the Kingdom of the Netherlands  

Embassy of the Republic of Belarus to the Kingdom of the Netherlands 

Embassy of the Republic of Poland to the Kingdom of the Netherlands 

Rotterdam Partners 

Instituut Clingendael 

Trancept Groningen/NSWL-Friesland Campina 

Rail Bridge Cargo 

 

Germany 

Duisburger Hafen 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

 

Belgium 

Port of Antwerp Authority 

European Commission – DG MOVE 

 

Poland 

Ministry of Infrastructure 

Polish Railways (PKP) 

Embassy of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of Poland 

DHL 

 

Belarus 

Ministry of Transport and Communications 

Belarusian Railway (BZD) 

 

Russia 

Coordinating Council on Trans-Siberian Transportation (CCTT) 

Russian Railways (RZD) 

 

Kazakhstan 

Kazakhstan Temir Zholy (KZC) 

Trans-Caspian International Transport Route 

 

China 

Consulate-General of the Kingdom of the Netherlands in Chongqing 

Netherlands Business Support Office Chengdu 

New Silkway Logistics/InterMax Logistics Solutions 

Chengdu International Rail Port Investment & Development Group (CIPI) 

Administrative Committee of Chengdu International Railway Port 

Logistics Council of Chongqing Municipal Government 

Yuxinou Logistics 

Chongqing Xiyong Comprehensive Bonded Zone Administrative Commission 

Chengdu Southwest JiaoTong University 

Administrative Commission of Chengdu Qingbaijiang District 

Wuhan Asia Europe (WAE) 

Wuhan Transport Bureau (Intermodal Transport) 
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