
Van: Frank Menger
Aan: SG. Groningen; Statengriffie; SG. Fryslan
Cc: griffie@groningen.nl; griffie@leeuwarden.nl; Griffier Assen
Onderwerp: Wunderline en Friesenbrücke sneller denken in HSL
Datum: dinsdag 22 maart 2016 11:18:55
Bijlagen: Startnotitie-Amsterdam-St.Petersburg-ExpressMaart2014.doc

Geachte leden van Staten en Raden,

graag wil ik u wijzen op een document dat men in de Noordoospolder wel de urgentie ziet
 om te handelen. Dit ook met een hogesnelheidslijn erbij. Tot op heden mis ik voldoende
 politieke druk vanuit zowel Staten als raden op de betrokken bestuurders bij het SNN en
 binnen de regio Groningen - Assen.

Dit document hoort ook onderdeel te worden van de nieuwe omgevingsvisies en de
 positionering van de regio in de nieuwe nationale Omgevingsvisie. Stel daarbij feitelijk
 vast dat onze belangrijkste ambtenaren permanent ontbreken in de nationale netwerken die
 van belang zijn.

Eind juni is de "Dag van de rail" in Utrecht juist een gelegenheid om eens de Noordelijke
 lijn te pitchen. Wij zijn totaal afwezig en Brabant pakt paar momenten om haar project te
 promoten. Zie de link:  http://www.bouw-
instituut.nl/media/filer_public/2016/03/14/69505_download_1.pdf

Uit alles blijkt dat het Team Wunderline onderbemand is om effectief een deuk in een
 pakje boter te kunnen slaan. Dit project heeft een Noord-Nederlandse impact; waarom
 moet de Provincie Groningen alleen die kar trekken? het kan heel simpel door ambtenaren
 te detacheren in het projectteam. Gezien het probleem Friesenbrücke hoort er een apart
 team te komen dat zich daar puur mee bezig houdt. Met de actuele bezetting gaat Team
 Wunderline dit niet redden. Ook gezien de complexe bestuurlijke structuur in Duitsland.

Hoop dat u actief met deze informatie omgaat.

Met vriendelijke groet,

Frank Menger
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Amsterdam-St. Petersburg Express


Startnotitie PvdA-GroenLinks Flevoland-Groningen-Friesland-Drenthe maart 2014




Hermitage St. Petersburg




Hermitage Amsterdam




Kaart met traject Amsterdam-Lelystad-Emmeloord-Drachten-Groningen-Bremen-Hamburg-Szczecin-Gdansk-Kalingrad-Riga-St.Petersburg


Amsterdam-St.Petersburg Express


Startnotitie

Czaar Peter de Grote reisde in 1697 vanuit Rusland naar Amsterdam met tientallen rijtuigen en een gevolg van 250 mensen. Naar analogie van de Amsterdamse grachtengordel liet hij het nieuwe St. Petersburg bouwen met daarin het immense Winterpaleis, de Hermitage. Dat is nu een museum met een gigantische kunstcollectie. In 2011 werd in Amsterdam de dependance van de Hermitage geopend. De historische banden tussen Amsterdam en St. Petersburg zijn hecht. Alleen de verbindingen, zowel via de weg als het spoor, zijn onvolkomen. Zeker nu de economieën in Polen en de Baltische staten sinds hun intrede in de Europese Unie booming zijn is het van belang deze gebrekkige infrastructuur in Europees perspectief te bezien.

In studies voor de aanleg van de zogeheten Zuiderzeelijn is reeds gewezen op het belang van een nieuwe spoorverbinding met Noord- Duitsland, - Polen, de Baltische staten en St. Petersburg. Zij vormen van oudsher ook de Scandinavië-connectie. Reeds in de Hanzetijd lagen deze handelsroutes open. De noordelijke provincies realiseren zich ook vandaag het belang van de relatie met de stevige economieën in het noorden. 

Het kernbelang van de Zuiderzeelijn was drieledig: betere en minder kwetsbare bereikbaarheid  van de noordelijke Randstad met openbaar vervoer; economische versterking van het Noorden van Nederland en aansluiting op het Europees net van hogesnelheidslijnen in Noord- Duitsland.

Eind 2007 blies de Tweede Kamer de Zuiderzeelijn af. Vooral naar aanleiding van het rapport Duyvestein over grootschalige infrastructurele projecten. Gevreesd werd dat de kosten vele malen hoger zouden uitvallen. 

De betrokken provincies kregen ter compensatie ruim 3 miljard euro voor de verbetering van de (rijks)infrastructuur. De Groningse Commissaris van de Koning, Max van den Berg sprak in 2007 de verwachting uit dat over tien jaar de aanleg van de Zuiderzeelijn weer op de agenda kon worden gezet. De belangengroepen VNO- NCW, vakbonden en vervoerders als Arriva ondersteunden het pleidooi deze verbinding serieus in studie te blijven houden. Daarom nu deze startnotitie.

Immers met de sociaal-economische situatie in Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe is het niet best gesteld. Krimp, verlies van werkgelegenheid
  het toenemend forensisme ( met bijbehorende congestie) gericht op de Randstad en de noodzaak ook internationaal sterker in te zetten op de  Noordelijke economieën maken de investeringen in een nieuwe rail-infrastructuur  noodzakelijk. De nodige gelden zullen niet alleen van betrokken overheden moeten komen, maar ook en vooral van de Europese Unie 
 en het (inter)nationale bedrijfsleven en particuliere investeringsmaatschappijen. Ook zal met betrokken overheden in Duitsland, de Baltische staten en Rusland overleg geopend moeten worden om de mogelijkheden voor de aanleg van de Amsterdam-St. Petersburg Express te bespreken.

De beoogde uitbreiding van Lelystad Airport maakt een snelle railverbinding tussen Schiphol-Amsterdam-Lelystad-Drachten-Groningen nodig. Immers het Noorden zal ook moeten kunnen profiteren van de vernieuwde luchthaven Lelystad.

Noordoostpolder heeft door haar ligging een schakelfunctie tussen de noordelijke randstad, de regio Zwolle, het noorden van Nederland en is gebaat bij het versterken van de verbanden met deze gebieden. Een veranderende economische oriëntatie, vernieuwde samenwerking gericht op internationale verbindingen en de unieke mogelijkheden in ruimte die het gebied heeft voor ondermeer overslag op weg- en waterverbindingen maken voor Noordoostpolder het initiëren van de Amsterdam- Amsterdam-St.Petersburg Express een buitengewoon belangrijke en interessante ontwikkeling. 

Het zou van het allergrootste belang kunnen blijken als juist vanuit die schakelfunctie in Noordoostpolder de eerste stappen worden gezet in een nieuwe innovatieve visie op de manier waarop Nederland in Europa haar positie kan versterken en uitbreiden op een manier die niet slechts de bestaande stedelijke agglomeraties nog intensiever belast. De Amsterdam-St.Petersburg Express wordt niet met een startnotitie gerealiseerd. Maar zonder startmotor begint de machine niet te draaien. En die aftrap tot denken, afwegen en plannen zou zeer goed in Emmeloord kunnen (her)starten. 

Belang ontstaat ook niet zonder dat er daadwerkelijk wordt gebouwd aan draagvlak, soms vrijwel letterlijk. In dat proces kan Noordoostpolder ruimte bieden en meedoen op weg naar een nieuwe route Noord-Oostwaarts. 

De PvdA-GroenLinks daagt ondernemend Noordoostpolder, Noord-Nederland en de internationale connecties uit in beweging te komen. Wie helpt ons de Amsterdam-St.Petersburg Express starten?

Verdere procedure

De PvdA-GroenLinks Noordoostpolder stellen voor een internationale studiegroep te benoemen, die een haalbaarheidsstudie opstelt voor de Amsterdam-St. Petersburg Express. In deze studiegroep zijn EU, rijk, provincies, grote steden, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen vertegenwoordigd. Voor de eerste fase van deze haalbaarheidsstudie is een bedrag van € 85.000,- nodig. Dit kan gefinancierd worden uit bestaande budgetten.

Bijlagen: 

1. sociaal-economische ontwikkeling Nederland- Rusland-Polen en 

     Baltische Staten

2. Beoogd tracé Amsterdam-St.Petersburg Express

3. MIRT- 2014 en verder (o.a. visie Noord-Nederland

bijlage 1: sociaal-economische ontwikkeling Nederland- Rusland-Polen en 

     Baltische Staten

Nederland-Rusland

Handel, investeringen en samenwerking

Rusland is voor Nederland een belangrijke economische partner. De Russische economie blijft naar verwachting de komende jaren aanzienlijk groeien. Aanjagers van deze groei zijn (overheids)investeringen in nieuwe infrastructuur en modernisering van diverse economische sectoren. De Russische consument krijgt ook steeds meer te besteden. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven (multinationals én MKB).

Nederland heeft een sterke internationale economische positie en een toppositie als handels- en investeringspartner van Rusland. In 2012 bedroeg de Nederlandse goederenimport uit Rusland 20,3 miljard euro (+ 19,7% ten opzichte van 2011, vooral olie/gas) en de export naar Rusland had een waarde van 7,1 miljard euro (+ 10,9% ten opzichte van 2011). Daarmee was Rusland voor Nederland, na de VS en China, de derde handelspartner buiten de EU, zowel qua import als qua export.

Mede door het Nederlandse fiscale regime behoort ons land tot de top-drie buitenlandse investeerders in Rusland. Bovendien zet de Nederlandse overheid zich in om hoogwaardige Russische investeringen in Nederland aan te trekken.

Het Nederlandse topsectorenbeleid heeft interessante raakvlakken met de economische thema’s waar in Rusland belangstelling voor is. Denk aan die Nederlandse sectoren die al sinds lang een goede reputatie in Rusland hebben, zoals agrofood, tuinbouw en water (maritieme expertise en waterbouw). Op andere gebieden, zoals life sciences & health of de creatieve industrie, is het Nederlandse bedrijfsleven zijn positie in Rusland juist aan het opbouwen.

Daarnaast bereidt Rusland zich voor op grote infrastructurele projecten. De voorbereidingen voor het WK voetbal in Rusland in 2018 zijn hiervan een goed voorbeeld. Het Nederlandse bedrijfsleven kan zich op uiteenlopende terreinen manifesteren bij dit soort ‘nationale projecten’.

Handel met de Baltische staten

In de loop van 1992 is de Sovjet-Unie uiteengevallen in een groot aantal onafhankelijke republieken. Op 1 januari van dat jaar werden Estland, Letland en Litouwen als eersten onafhankelijk. Nederland is sinds hun onafhankelijkheid een vrij belangrijke handelspartner voor deze drie Baltische staten. Alleen met Rusland, Finland, Zweden en Duitsland drijven zij duidelijk meer handel.

Sinds 1993 is de totale waarde van de Nederlandse handel met Estland, Letland en Litouwen bijna verdubbeld. Vooral onze uitvoer groeide sterk. De waarde van de invoer uit deze drie staten daarentegen liep de laatste twee jaar licht terug, al is dit voornamelijk het gevolg van prijsdalingen.

Waarde invoer loopt licht terug

De Nederlandse invoer uit de Baltische staten bestaat voor het overgrote deel uit aardolie. De waarde ervan is de laatste 2 jaren teruggelopen. Weliswaar bevindt het huidige niveau van de invoer zich nog boven dat van 1993, maar deze stijging komt volledig doordat de invoer uit Estland in de periode 1993-1997 sterk is gestegen.

Invoer uit Baltische staten



Uitvoer blijft stijgen

De Nederlandse uitvoer naar Estland, Letland en Litouwen blijft gestaag groeien. Sinds 1993 is onze uitvoer naar elk van de drie landen jaarlijks gegroeid. Vooral computers, auto’s, groenten en fruit vinden gemakkelijk hun weg naar de Baltische staten.

Uitvoer naar Baltische staten



Relatief belangrijk

Ondanks hun geringe aantal inwoners (Estland 1,5 mln; Letland 2,5 mln.; Litouwen 3,7 mln.) zijn de Baltische staten samen voor onze handel net zo belangrijk als bijvoorbeeld Australië of India. Zouden we Estland, Letland en Litouwen als één land beschouwen, dan was het onze achtendertigste handelspartner. De Baltische staten zijn daarmee belangrijker voor onze handel dan landen als de Oekraïne of Roemenië, landen met veel meer inwoners.

Noud Philippens

Bijlage 3 Trace Amsterdam-St. Petersburg Express

zie: http://infrastruct.wordpress.com/page/4/

bijlage 5. MIRT 2014 visie Noord-Nederland

Visie

Noord-Nederland omvat de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en is een gebied met een grote landschappelijke diversiteit. De steden spelen in Noord-Nederland een belangrijke rol. Meer dan tweederde van de ruim 1,7 miljoen inwoners in dit gebied woont en werkt in één van de stedelijke netwerken Groningen-Assen, Fryslân en Zuid-Drenthe. De stedelijke netwerken zijn van groot belang voor het aanbieden en in stand houden van een hoog voorzieningenniveau (onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, etc.). Het havencomplex in de Eemsdelta fungeert als internationale toegangspoort voor Noord-Nederland. De economische kracht van Noord-Nederland ligt in de (inter)nationale positie van een aantal economische topsectoren: Energie, Chemie, Water-(technologie), High Tech (sensortechnologie), Agro & Food en Life Sciences & Health (healthy ageing). Het samenspel van en de samenhang tussen deze sectoren vormen een goede basis voor de transitie naar een biobased economy. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor het versterken van de economische potentie van de regio en vergt de inzet van alle modaliteiten (weg, spoor, binnen-, zee- en luchtvaart). De belangrijkste transportassen zijn de A6/A7, de A28/ A37, de spoordriehoek Zwolle-Groningen-Leeuwarden, de spoorlijn Zwolle-Emmen, de spoorlijn Groningen-Bremen, de vaarweg Lemmer-Delfzijl en de zeeverbinding Eemshaven-Noordzee. De inzet is gericht op het ontwikkelen van een robuust mobiliteitssysteem tussen de stedelijke regio’s en economische kernzones in (Noord-)Nederland met de (inter)nationale kerngebieden in Noord-Oost Europa.

In Noord-Nederland wordt gewerkt aan de actualisatie van de Gebiedsagenda. De basis hiervoor is gelegd in de Noordervisie2040, een nieuwe ruimtelijk-economische visie voor Noord-Nederland, die in co-creatie met de noordelijke samenleving tot stand is gekomen. Dit past bij de vernieuwing van het MIRT waarbij nog meer dan voorheen met alle betrokken partijen aan de gezamenlijke opgaven in een gebied wordt gewerkt.

� Het CBS heeft deze eind februari nieuwe werkloosheidcijfers gepubliceerd. Flevoland met de      hoogste werkloosheid gevolgd door Groningen en Fryslan.


� Eind 2013 heeft de EC nog een oproep geplaatst tot indiening  van voorstellen ter waarde van €. 350 mln. ter financiering van Europese vervoerinfrastructuur in alle EU lidstaten en voor alle vervoersmodaliteiten: lucht-, spoor-, weg-, zee- en binnenvaart (programma periode 2007 – 2013). Het is goed om de mogelijkeheden voor 2014 – 2020 te analyseren  op dit punt.
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29 juni 2016 > Media Plaza | Jaarbeurs > Utrecht

Ambities op het spoor

met o.a. 

Eric van Eijndhoven

Emile Broersma

Trein en rail 

>  Investeringsagenda

>  Duurzaamheid

met o.a. 

Patrick van der Broeck

Korte termijn toekomstvisie

> operationeel vraagstuk - komende 2 jaar

KEYNOTE: 

Roger van Boxtel

Toekomst van ERTMS

Wim Fabries

Lange termijnvisie: 

kansen voor spoorproduct

met o.a. 

Rene van de Plas 

Maurits Schaafsma

Parallellen tussen watersector en 

railsector? Met lesson’s learned.

David van Raalten

Transportation goes digital & predictable

KEYNOTE: 

Richard van Hooijdonk 

De mobiliteit verder ontwricht

KEYNOTE: 

Carlo van de Weijer

#DAGVDRAIL
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Confer
entie
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Introductie door 
de dagvoorzitter
Marc Maartens 

adviseur en publicist

TREIN 
EN RAIL

BETAAL-
MIDDEL

Parallellen tussen 
de watersector en de 
railsector: wat kunnen 
we van elkaar leren?
David van Raalten 

European Director 

Watermanagement, 

Arcadis

10.10 12.30

CO-
CREATIE

10.30

NETWERKMOMENT: 

ko"  e- en theepauze

11.10

Integratie ticketing
> Trends en ontwikkelingen

> Naar een grenzeloos systeem

> Internationale blik naar o.a. Londen en Kopenhagen 

> Wat kan er bestuurlijk gedaan worden?

Tim Bork 

beleidsmedewerker, reizigersvereniging Rover

Jasper van Kuijk 

universitair docent, Faculteit Industrieel Ontwerpen, 

TU Del# 

Bas van Os 

Directeur, Stichting Open Ticketing 

Wisselwerking, aansluitingen en samenwerking tussen 
hoofdrailnet, regionaal vervoer en stadsvervoer
Met o.a. 

Emile Broersma, adjunct-directeur Operations, Syntus

Bas van Weele, Directeur Externe Betrekkingen, Arriva Nederland

Roger van Boxtel, CEO, N.V. Nederlandse Spoorwegen

Henk Don, bestuurslid, ACM 

Eric van Eijndhoven , Directeur Openbaar Vervoer, 

Transdev  

09.45

Debat: Investeringsagenda
> Juiste investeringen in snel  

 veranderende wereld -> slimmer   

 benutten

> Herijking van fi nanciën en middelen.

> Duurzaamheid -> Waar ligt de sleutel  

 naar CO2 reductie (COP21)

Paul Kleyn 

Directeur Eigendom en Beheer, Gemeente 

Amsterdam 

Europese Commissie

Patrick van der Broeck 

gedeputeerde, provincie Limburg  

11.40

AMBITIES OP
HET SPOOR

De toekomst is nu

Het spoor is van essentieel belang.

De mobiliteitsbehoe# e van personen en goederen blij#  het komende 

decennium toenemen. Grensoverschrijdend vervoer zal ook sterk 

moeten worden verbeterd. We streven naar een meer duurzaam, 

betrouwbaar, veilig en grensoverschrijdend product. We zullen onze 

grenzen moeten verleggen, zowel letterlijk al fi guurlijk.

> Waar staat de spoorsector over 20 jaar? 

> Welke mobiliteiten worden verbonden aan de railsector?

Ambities op het spoor

De klant staat centraal. Samenwerking tussen streekvervoer, 

hoofdrailnet en regionaal stadsvervoer is van cruciaal belang.

> Waar ligt die samenwerking?

> Wat is het toekomstperspectief van het betaalmiddel?

> Hoe kunnen we naar een gebruiksvriendelijk, grenzeloos systeem?

> We geven een kijkje in de internationale keuken.

09.30

Korte termijn toekomstvisie 
> Komende 2 jaar – 

 het operationeel vraagstuk

> Governance en transparantie

> Waar liggen de groeipotenties?

> Hoe om te gaan met 

 investeringsvoorstel tot 2028?

KEYNOTE SPREKER 

Roger van Boxtel 

president-directeur, 

NS 

De mobiliteit verder ontwricht
> Vordering naar aanleiding van lezing 

 ‘De mobiliteit ontwricht’ in 2015

> Biedt een geasfalteerd spoor een beter product?

> Gaan nieuwe mobiliteits-systemen de bestaande  

 vervangen of juist versterken?

Carlo van de Weijer 

director, Strategy area Smart Mobility, 

TU Eindhoven   

WWW.BOUW-INSTITUUT.NL/RAIL#DAGVDRAIL

Naar huis met concrete praktijkplannen

Gedurende de dag gaat u samen met tafelleiders en 

vakgenotenkennis er ervaringen delen, discussiëren, 

oplossingen genereren en nieuwe ideeën opdoen. Inspiratie 

en praktijk zijn hierbij gegarandeerd.

Het jaarlijks platform voor en over de toekomst van Rail met 

meer dan 200 bezoekers.

12.05

Ontvangst SPOORPRODUCT

09.00



CO-
CREATIE

Transportation goes 
digital & predictable
KEYNOTE SPREKER 

Richard van Hooijdonk 

STRATEGISCH BELEID

 TOEKOMSTIGE VEILIGHEID
& ONDERHOUD

Toekomst ERTMS
> Uitrol ERTMS en   

 ontwikkelingen n.a.v. LTSA

> Rol van aannemers

> Rol van industrie

Wim Fabries 

Programmadirecteur 

ERTMS, Ministerie 

IenM  

Onderhoudscontracten (Asset 
Management)
> Contracteringsbeleid 

> Takenverdeling opdrachtgever en opdrachtnemer

> Slim inzet Assetmanagement, 55000 cycli   

> Verdeling/positionering verantwoordelijkheden 

> Relatie met BIM en Big Data (trendanalyse)

Erik Bijlsma 

Asset Owner “Nieuwe Railinfrastructuur”, 

Gemeente Amsterdam 

SPOORPRODUCT

Lange termijnvisie: Wat moet er 
geleverd worden als product?
> Kansen voor het spoor gelet op ruimtelijk   

 en economische ontwikkelingen

> Toekomstige ontwikkelingen van het spoor   

 (toekomstig spoorproduct)

Met o.a. 

Maurits Schaafsma

Senior Urban Planner, Schiphol Group 

Gosse Veenstra

directeur Public A7 airs, Transdev / secretaris, FMN

Bas van Weele

Directeur Externe Betrekkingen, Arriva Nederland

Willem Benschop 

directie-adviseur MRDH, Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag

René van de Plas 

Directeur Spoor en Voorzitter 

Spoorgoederentafel, Havenbedrijf 

Rotterdam N.V. 

14.00

Toekomstbeelden OV -> bouwsteen voor nationale Omgevingsvisie
> Opbrengsten Moreelse tafel en relevantie daarvan voor Toekomstbeeld OV

> Toekomst van het railvervoer in en naar Nederland

> Veranderingen in de OV-markt door nieuwe aanbieders

Gerard Snel 

programmamanager Toekomstbeeld OV, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Maurits Schaafsma 

Senior Urban Planner, Schiphol Group 

14.25 14.45

14.25 14.45

13.00

NETWERKMOMENT: 

lunchpauze

16.35

15.35

15.05

NETWERKMOMENT: 

ko"  e- en theepauze

TRENDS EN 
TOEKOMSTBEELDEN

Hoe om te gaan met de bestuurlijke 
uitdagingen in de rail?
> Verhogen aantrekkingskracht als werkgever 

> Snelheid en slagvaardigheid en Europese   

 aanbestedingseisen 

> Koersbehoud en stakeholdermanagement 

Engbert Verkoren

Directeur Conclusion IT, Conclusion

16.15

Grensoverschrijdend vervoer
> Waar moet grensoverschrijdend vervoer naar toe?

> Wat staat er te gebeuren?

> Kwaliteit van grensoverschrijdende verbindingen

Monique Quint

Reizigers Overleg Limburg

Jannie Visscher

Wethouder, Gemeente Eindhoven

Jeroen Alting von Geusau

Regio directeur, NS 

17.00

Afsluiting 
met aansluitend 
NIB-netwerkborrel



CO-CREATIES

Ricardo 
Rail
Formerly  
Lloyd’s Register Rail

InTra"  c werkt aan slimme ICT-oplossingen om een betere bereikbaarheid te realiseren: personen en goederen 

komen sneller, veiliger, goedkoper, duurzamer en voorspelbaar op de plaats van bestemming. InTra"   c richt zich 

hierbij op de keten van vervoersmodaliteiten en helpt deze optimaal in te zetten. Het leveren van continu hoge 

kwaliteit ten behoeve van veilige en betrouwbare systemen is hierbij onmisbaar. En daar maakt InTra"  c het verschil.

Vanaf volgend jaar rijden er meer dan 200 Stadler-treinen op het Nederlandse spoor. Een prachtig vooruitzicht 

voor Stadler Service Nederland, dat het onderhoud van Stadler-treinen ondersteunt met e"  ciënte en veelzijdige 

dienstverlening. Al tien jaar onderhoudt Stadler Service Nederland het rollend materieel van de regionale 

spoorvervoerders in Nederland.

Wij werken met trots aan impactvolle spoorprojecten zoals: Amsterdam Centraal, EUStates2cross 

Grensoverschrijdend vervoer Limburg, Crossrail 2, Grand Metro Paris, Doha Gold Line en het orkaan-proof maken 

van New Yorkse Metrostations. Onze expertise in verbetering, optimalisatie, ontwerp en asset management van 

railnetwerken zetten we in Nederland en daarbuiten met passie in. Arcadis. Improving quality of life. 

Conclusion is de veelzijdige zakelijke dienstverlener die het anders doet. We zijn creatief en positief, waardoor 

we antwoorden vinden op de IT- en organisatievraagstukken van vandaag én die van morgen. We helpen klanten 

vooruit, delen onze kennis en bundelen onze talenten. Ons vakmanschap zorgt voor beweging en nieuwe energie. 

Zo transformeren we organisaties.Conclusion. Business Done Di7 erently

Wilt u met uw organisatie deel uitmaken van dit unieke event?
Wilt u zich presenteren, uw innovaties en/of ervaringen delen? 

Neem dan contact op met Igor Dirkx, Senior projectmanager 06 - 29 52 44 28 | 040 - 2 974 872 | i.dirkx@bouw-instituut.nl

Tijdens de co-creatie sessies hee#  u de mogelijkheid om het project te kiezen waar u het meeste van kunt leren: 

projecten in verschillende fases, innovatieve projecten, geheel praktijkgericht. 

Er zijn sessies waar u kunt luisteren, maar ook sessies waar u kunt co-crëeren.

Wet Lokaal Spoor
> Hoofdlijnen van de wet

> Gevolgen voor de praktijk

> Kansen en bedreigingen

> Connectie lokaalspoor met hoofdspoor

Pim Uijtdewilligen, hoofd OV-assets, 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Circulair Spoor
> De circulaire economie als   

 veelbelovend alternatief

> Spoorse uitdagingen, oplossingen 

 en leerpunten

> Routekaart voor uw ambities, doelen  

 en acties

Hermen Jan van Ree, Strategisch 

Adviseur Royal HaskoningDHV

Accutrein – alternatief voor 
Dieseltrein (personen en 
goederen)?
> elektrifi catie zonder bovenleiding

> Kosten batenanalye

> Milieutechnische aspect

Lex Boersma, algemeen directeur, BDML

Bevorderen van export van 
Nederlandse rail-gerelateerde 
expertise, producten en diensten
> Suggesties voor bevordering 

 rail-gerelateerde export?

> Resultaten proefproject

 (pilot trein-fi etssysteem)

Rob van der Bijl, directeur, adviseur, 

RVDB Urban Planning / Lightrail.nl

Waterproof Rail
> Hee#  hoogwaterveiligheid de   

 aandacht van de railsector?

> Is het spoor bestand tegen hoogwater? 

> Welke rol hebben spoordijken en   

 andere spoorassets hierin?

Verbinden van railsector en watersector 

door delen van inzichten.

Peter Dourlein, Senior Adviseur Asset 

management Rail, Arcadis

Michiel van Reen, Teamleider Rivier, 

zee en kust / Senior projectleider water,  

Arcadis

Inspiratiesessie: hoe maken we 
het OV weer leuk? 
> OV meer dan vervoer alleen

Arjen van Berkum, corporate 

entrepreneur, Conclusion

WWW.BOUW-INSTITUUT.NL/RAIL

Ecosysteem en innovatie rondom 
reisinformatie 
> Intelligente reisinformatiesystemen

Murat Kiran, oprichter Conclusion, 

Conclusion

Ricardo Rail in Utrecht is met 200 specialistische technische railexperts een toonaangevende adviesorganisatie 

op het gebied van rollend materieel en infrastructuur. Onze kennisgebieden: aanschaf, instandhouding en 

prestatieverbetering van treinen, trams en metro’s, de spoorinfrastructuur en de interactie tussen infrastructuur en 

materieel. Onze klanten: vervoerders, onderhoudsbedrijven, infrastructuurmanagers, fabrikanten en overheden.
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Persoonlijk congresadvies
Congresadviseur

Nancy Kager

T: 040 - 2 972 774

E: n.kager@bouw-instituut.nl

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. 

Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.bouw-instituut.nl

69505

Tot 1 mei 2016 Tot 1 juni 2016 Vanaf 1 juni 2016

Congres € 699 € 799 € 899

Overheden en vervoerders € 299 € 299 € 299

Datum en locatie
29 juni 2016

Media Plaza | Jaarbeurs – Utrecht

Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht

www.bouw-instituut/rail

Kwaliteit
Het NIB hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar service, 

netwerk en inhoud van haar bijeenkomsten. Om deze kwaliteit 

te waarborgen hebben wij een Adviesraad samengesteld die 

in januari 2016 is samengekomen om over het programma 

mee te denken.

Uw investering

Deze bedragen zijn exclusief BTW en inclusief ko#  e, thee, lunch, netwerkborrel en een waardevol digitaal 

naslagwerk

Maak gebruik van onze kortingen:

Rijksoverheid, provincies, gemeenten en vervoerders
Bent u werkzaam bij de rijksoverheid, een provincie of gemeente dan geldt voor u een toegangsprijs van € 299,-.

Collega korting! 
Indien u samen met een collega komt betaalt u in totaal slechts € 300,- voor 2 personen. Deze collegakorting 

geldt enkel voor Rijksoverheid, provincies, gemeenten en vervoerders.

Young Professionals
Bent u als Young Professional (personen tot 30 jaar) werkzaam in de branche, dan geldt voor u een toegangsprijs 

van € 99. Schij%  uw leidinggevende zich in voor het congres? Dan mag u als Young Professional GRATIS deelnemen.

Groepskorting
Komt u met meerdere personen naar het congres? Neem dan contact op met Nancy Kager voor

een aantrekkelijke groepskorting. T: 040-2972774 | n.kager@bouw-instituut.nl

Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen 

in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen versterkt 

worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegeven niet of wilt u niet dat anderen 

deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.bouw-instituut.nl

Nederlands Instituut voor de Bouw 
Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB) organiseert onder de vlag van Euroforum, al ruim 40 jaar events, 

opleidingen en trainingen. In samenwerking met partners, sprekers en docenten zijn we leading in het spotten 

van nieuwe trends, die we vertalen naar inhoudelijke opleidingen en innovatieve events. Naast topbestuurders 

staan game changers op het podium, leading topics en disruptieve markten worden besproken en communities 

worden gevormd. Zo maken we vooroplopen in uw vakgebied gemakkelijk. Kijk voor ons portfolio op 

www.bouw-instituut.nl 

Eenvoudig aanmelden via internet: 
www.bouw-instituut/rail
U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur.

Of kies voor direct online betalen via iDeal of credit card.

Hulp nodig bij online inschrijven? Bel ons op 040 - 2 972 774

of stuur een email naar Nancy Kager: n.kager@rail.nl.
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U ontmoet
Bestuurders, directeuren, regiomanagers, business 

unit managers, contractmanagers, projectmanagers, 

projectleiders, afdelingshoofden, programmamanagers, 

adviseurs en (beleids)medewerkers met aandachtsgebieden 

rail, infrastructuur, logistiek, openbaar vervoer, verkeer en 

vervoer, mobiliteit, ontwikkeling en planning.

Werkzaam bij: 

> Rijksoverheden  

> Provincies

> Stadsregio’s

> Gemeenten

> Belangenorganisaties

> NS, Arriva, Veolia, Connexxion en Syntus

> Spoorwegbeheerders

> Stads- en streekvervoerbedrijven

> Railgoederenvervoerders

> Intermodale railoperators

> Logistieke diensterverleners

> Reparatiediensten

> Bouw- en infrabedrijven

> Projectontwikkelaars

> Adviesbureaus

> Ingenieurs- en architectenbureaus
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Amsterdam-St. Petersburg Express 
Startnotitie PvdA-GroenLinks Flevoland-Groningen-

Friesland-Drenthe maart 2014 
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Hermitage St. Petersburg 

 

 
Hermitage Amsterdam 
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Kaart met traject Amsterdam-Lelystad-Emmeloord-Drachten-Groningen-Bremen-Hamburg-

Szczecin-Gdansk-Kalingrad-Riga-St.Petersburg 
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Amsterdam-St.Petersburg Express 

 

Startnotitie 

 

Czaar Peter de Grote reisde in 1697 vanuit Rusland naar Amsterdam met 

tientallen rijtuigen en een gevolg van 250 mensen. Naar analogie van de 

Amsterdamse grachtengordel liet hij het nieuwe St. Petersburg bouwen met 

daarin het immense Winterpaleis, de Hermitage. Dat is nu een museum met een 

gigantische kunstcollectie. In 2011 werd in Amsterdam de dependance van de 

Hermitage geopend. De historische banden tussen Amsterdam en St. Petersburg 

zijn hecht. Alleen de verbindingen, zowel via de weg als het spoor, zijn 

onvolkomen. Zeker nu de economieën in Polen en de Baltische staten sinds hun 

intrede in de Europese Unie booming zijn is het van belang deze gebrekkige 

infrastructuur in Europees perspectief te bezien. 

 

In studies voor de aanleg van de zogeheten Zuiderzeelijn is reeds gewezen op 

het belang van een nieuwe spoorverbinding met Noord- Duitsland, - Polen, de 

Baltische staten en St. Petersburg. Zij vormen van oudsher ook de Scandinavië-

connectie. Reeds in de Hanzetijd lagen deze handelsroutes open. De noordelijke 

provincies realiseren zich ook vandaag het belang van de relatie met de stevige 

economieën in het noorden.  

Het kernbelang van de Zuiderzeelijn was drieledig: betere en minder kwetsbare 

bereikbaarheid  van de noordelijke Randstad met openbaar vervoer; 

economische versterking van het Noorden van Nederland en aansluiting op het 

Europees net van hogesnelheidslijnen in Noord- Duitsland. 

 

Eind 2007 blies de Tweede Kamer de Zuiderzeelijn af. Vooral naar aanleiding 

van het rapport Duyvestein over grootschalige infrastructurele projecten. 

Gevreesd werd dat de kosten vele malen hoger zouden uitvallen.  

De betrokken provincies kregen ter compensatie ruim 3 miljard euro voor de 

verbetering van de (rijks)infrastructuur. De Groningse Commissaris van de 

Koning, Max van den Berg sprak in 2007 de verwachting uit dat over tien jaar 
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de aanleg van de Zuiderzeelijn weer op de agenda kon worden gezet. De 

belangengroepen VNO- NCW, vakbonden en vervoerders als Arriva 

ondersteunden het pleidooi deze verbinding serieus in studie te blijven houden. 

Daarom nu deze startnotitie. 

 

Immers met de sociaal-economische situatie in Flevoland, Friesland, Groningen 

en Drenthe is het niet best gesteld. Krimp, verlies van werkgelegenheid
1
  het 

toenemend forensisme ( met bijbehorende congestie) gericht op de Randstad en 

de noodzaak ook internationaal sterker in te zetten op de  Noordelijke 

economieën maken de investeringen in een nieuwe rail-infrastructuur  

noodzakelijk. De nodige gelden zullen niet alleen van betrokken overheden 

moeten komen, maar ook en vooral van de Europese Unie 
2
 en het 

(inter)nationale bedrijfsleven en particuliere investeringsmaatschappijen. Ook 

zal met betrokken overheden in Duitsland, de Baltische staten en Rusland 

overleg geopend moeten worden om de mogelijkheden voor de aanleg van de 

Amsterdam-St. Petersburg Express te bespreken. 

De beoogde uitbreiding van Lelystad Airport maakt een snelle railverbinding 

tussen Schiphol-Amsterdam-Lelystad-Drachten-Groningen nodig. Immers het 

Noorden zal ook moeten kunnen profiteren van de vernieuwde luchthaven 

Lelystad. 

 

Noordoostpolder heeft door haar ligging een schakelfunctie tussen de 

noordelijke randstad, de regio Zwolle, het noorden van Nederland en is gebaat 

bij het versterken van de verbanden met deze gebieden. Een veranderende 

economische oriëntatie, vernieuwde samenwerking gericht op internationale 

verbindingen en de unieke mogelijkheden in ruimte die het gebied heeft voor 

ondermeer overslag op weg- en waterverbindingen maken voor 

Noordoostpolder het initiëren van de Amsterdam- Amsterdam-St.Petersburg 

Express een buitengewoon belangrijke en interessante ontwikkeling.  

 

                                                 
1
 Het CBS heeft deze eind februari nieuwe werkloosheidcijfers gepubliceerd. Flevoland met de      

hoogste werkloosheid gevolgd door Groningen en Fryslan. 
2 Eind 2013 heeft de EC nog een oproep geplaatst tot indiening  van voorstellen ter waarde van €. 350 

mln. ter financiering van Europese vervoerinfrastructuur in alle EU lidstaten en voor alle 

vervoersmodaliteiten: lucht-, spoor-, weg-, zee- en binnenvaart (programma periode 2007 – 2013). 

Het is goed om de mogelijkeheden voor 2014 – 2020 te analyseren  op dit punt. 
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Het zou van het allergrootste belang kunnen blijken als juist vanuit die 

schakelfunctie in Noordoostpolder de eerste stappen worden gezet in een 

nieuwe innovatieve visie op de manier waarop Nederland in Europa haar positie 

kan versterken en uitbreiden op een manier die niet slechts de bestaande 

stedelijke agglomeraties nog intensiever belast. De Amsterdam-St.Petersburg 

Express wordt niet met een startnotitie gerealiseerd. Maar zonder startmotor 

begint de machine niet te draaien. En die aftrap tot denken, afwegen en plannen 

zou zeer goed in Emmeloord kunnen (her)starten.  

Belang ontstaat ook niet zonder dat er daadwerkelijk wordt gebouwd aan 

draagvlak, soms vrijwel letterlijk. In dat proces kan Noordoostpolder ruimte 

bieden en meedoen op weg naar een nieuwe route Noord-Oostwaarts.  

De PvdA-GroenLinks daagt ondernemend Noordoostpolder, Noord-Nederland 

en de internationale connecties uit in beweging te komen. Wie helpt ons de 

Amsterdam-St.Petersburg Express starten? 

 

Verdere procedure 

De PvdA-GroenLinks Noordoostpolder stellen voor een internationale 

studiegroep te benoemen, die een haalbaarheidsstudie opstelt voor de 

Amsterdam-St. Petersburg Express. In deze studiegroep zijn EU, rijk, 

provincies, grote steden, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen 

vertegenwoordigd. Voor de eerste fase van deze haalbaarheidsstudie is een 

bedrag van € 85.000,- nodig. Dit kan gefinancierd worden uit bestaande 

budgetten. 
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Bijlagen:  

 

 

1. sociaal-economische ontwikkeling Nederland- Rusland-Polen en        

Baltische Staten 

2. Beoogd tracé Amsterdam-St.Petersburg Express 

3. MIRT- 2014 en verder (o.a. visie Noord-Nederland 
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bijlage 1: sociaal-economische ontwikkeling Nederland- Rusland-Polen en  

      Baltische Staten 

 

Nederland-Rusland 

Handel, investeringen en samenwerking 

Rusland is voor Nederland een belangrijke economische partner. De 
Russische economie blijft naar verwachting de komende 

jaren aanzienlijk groeien. Aanjagers van deze groei zijn 

(overheids)investeringen in nieuwe infrastructuur en modernisering van 
diverse economische sectoren. De Russische consument krijgt ook 

steeds meer te besteden. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor het 

Nederlandse bedrijfsleven (multinationals én MKB). 

Nederland heeft een sterke internationale economische positie en een 
toppositie als handels- en investeringspartner van Rusland. In 2012 

bedroeg de Nederlandse goederenimport uit Rusland 20,3 miljard euro 

(+ 19,7% ten opzichte van 2011, vooral olie/gas) en de export naar 

Rusland had een waarde van 7,1 miljard euro (+ 10,9% ten opzichte van 

2011). Daarmee was Rusland voor Nederland, na de VS en China, de 
derde handelspartner buiten de EU, zowel qua import als qua export. 

Mede door het Nederlandse fiscale regime behoort ons land tot de top-
drie buitenlandse investeerders in Rusland. Bovendien zet de 

Nederlandse overheid zich in om hoogwaardige Russische 

investeringen in Nederland aan te trekken. 

Het Nederlandse topsectorenbeleid heeft interessante raakvlakken met 

de economische thema’s waar in Rusland belangstelling voor is. Denk 

aan die Nederlandse sectoren die al sinds lang een goede reputatie in 
Rusland hebben, zoals agrofood, tuinbouw en water (maritieme 
expertise en waterbouw). Op andere gebieden, zoals life sciences & 
health of de creatieve industrie, is het Nederlandse bedrijfsleven zijn 
positie in Rusland juist aan het opbouwen. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren/
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Daarnaast bereidt Rusland zich voor op grote infrastructurele 
projecten. De voorbereidingen voor het WK voetbal in Rusland in 

2018 zijn hiervan een goed voorbeeld. Het Nederlandse bedrijfsleven 

kan zich op uiteenlopende terreinen manifesteren bij dit soort ‘nationale 

projecten’. 

Handel met de Baltische staten 

In de loop van 1992 is de Sovjet-Unie uiteengevallen in een groot aantal onafhankelijke republieken. 

Op 1 januari van dat jaar werden Estland, Letland en Litouwen als eersten onafhankelijk. Nederland is 

sinds hun onafhankelijkheid een vrij belangrijke handelspartner voor deze drie Baltische staten. 

Alleen met Rusland, Finland, Zweden en Duitsland drijven zij duidelijk meer handel. 

Sinds 1993 is de totale waarde van de Nederlandse handel met Estland, Letland en Litouwen bijna 

verdubbeld. Vooral onze uitvoer groeide sterk. De waarde van de invoer uit deze drie staten 

daarentegen liep de laatste twee jaar licht terug, al is dit voornamelijk het gevolg van prijsdalingen. 

Waarde invoer loopt licht terug 

De Nederlandse invoer uit de Baltische staten bestaat voor het overgrote deel uit aardolie. De waarde 

ervan is de laatste 2 jaren teruggelopen. Weliswaar bevindt het huidige niveau van de invoer zich nog 

boven dat van 1993, maar deze stijging komt volledig doordat de invoer uit Estland in de periode 

1993-1997 sterk is gestegen. 

Invoer uit Baltische staten 

 

Uitvoer blijft stijgen 
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De Nederlandse uitvoer naar Estland, Letland en Litouwen blijft gestaag groeien. Sinds 1993 is onze 

uitvoer naar elk van de drie landen jaarlijks gegroeid. Vooral computers, auto’s, groenten en fruit 

vinden gemakkelijk hun weg naar de Baltische staten. 

Uitvoer naar Baltische staten 

 

Relatief belangrijk 

Ondanks hun geringe aantal inwoners (Estland 1,5 mln; Letland 2,5 mln.; Litouwen 3,7 mln.) zijn de 

Baltische staten samen voor onze handel net zo belangrijk als bijvoorbeeld Australië of India. Zouden 

we Estland, Letland en Litouwen als één land beschouwen, dan was het onze achtendertigste 

handelspartner. De Baltische staten zijn daarmee belangrijker voor onze handel dan landen als de 

Oekraïne of Roemenië, landen met veel meer inwoners. 

Noud Philippens 
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Bijlage 3 Trace Amsterdam-St. Petersburg Express 

 

zie: http://infrastruct.wordpress.com/page/4/ 
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bijlage 5. MIRT 2014 visie Noord-Nederland 

 

Visie 

 

Noord-Nederland omvat de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en is een 

gebied met een grote landschappelijke diversiteit. De steden spelen in Noord-

Nederland een belangrijke rol. Meer dan tweederde van de ruim 1,7 miljoen 

inwoners in dit gebied woont en werkt in één van de stedelijke netwerken 

Groningen-Assen, Fryslân en Zuid-Drenthe. De stedelijke netwerken zijn van 

groot belang voor het aanbieden en in stand houden van een hoog 

voorzieningenniveau (onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, etc.). Het 

havencomplex in de Eemsdelta fungeert als internationale toegangspoort voor 

Noord-Nederland. De economische kracht van Noord-Nederland ligt in de 

(inter)nationale positie van een aantal economische topsectoren: Energie, 

Chemie, Water-(technologie), High Tech (sensortechnologie), Agro & Food en 

Life Sciences & Health (healthy ageing). Het samenspel van en de samenhang 

tussen deze sectoren vormen een goede basis voor de transitie naar een biobased 

economy. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde 

voor het versterken van de economische potentie van de regio en vergt de 

inzet van alle modaliteiten (weg, spoor, binnen-, zee- en luchtvaart). De 

belangrijkste transportassen zijn de A6/A7, de A28/ A37, de spoordriehoek 

Zwolle-Groningen-Leeuwarden, de spoorlijn Zwolle-Emmen, de spoorlijn 

Groningen-Bremen, de vaarweg Lemmer-Delfzijl en de zeeverbinding 

Eemshaven-Noordzee. De inzet is gericht op het ontwikkelen van een 

robuust mobiliteitssysteem tussen de stedelijke regio’s en economische 

kernzones in (Noord-)Nederland met de (inter)nationale kerngebieden in 

Noord-Oost Europa. 

 

In Noord-Nederland wordt gewerkt aan de actualisatie van de Gebiedsagenda. 

De basis hiervoor is gelegd in de Noordervisie2040, een nieuwe ruimtelijk-

economische visie voor Noord-Nederland, die in co-creatie met de noordelijke 

samenleving tot stand is gekomen. Dit past bij de vernieuwing van het MIRT 

waarbij nog meer dan voorheen met alle betrokken partijen aan de gezamenlijke 

opgaven in een gebied wordt gewerkt. 




