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Geachte leden van de gemeenteraden en Staten van Noord-Nederland,

Wanneer trekt U eens aan de bel bij uw bestuurders over de internationale
bereikbaarheid van onze regio. Daarbij hoort de spoorinfrastructuur ook op orde te
zijn. Maar zowel Utrecht (NS) als Den Haag vinden het niet nodig de regio in een
internationale corridor te zetten. Het volgende staatje staat op bladzijde 22 van de
bijlage:

Rhine – Alpine: van Rotterdam, via Zevenaar, naar Genua 
Nederland Rotterdam Maasvlakte – Kijfhoek Gereed Nederland Rotterdam –
Zevenaar – Duitse grens (Betuweroute) Gereed Duitsland Nederlandse grens –
Emmerich - Oberhausen 2026* 
North sea – Mediterranean: van Rotterdam, via Roosendaal, naar Lyon/Basel 
Nederland Rotterdam Maasvlakte - Kijfhoek Gereed Nederland Kijfhoek –
Roosendaal – Belgische grens 2024 België Nederlandse grens – Essen -
Antwerpen 2019 
North sea – Baltic: van Amsterdam, via Deventer, naar Tallinn/Warschau 
Nederland Amsterdam – Deventer – Oldenzaal – Duitse grens Na 2037** 
Duitsland Nederlandse grens – Berlijn Nog niet ingepland 
Overige Europees verplichte TEN-T Corridors 
Nederland Amsterdam – Utrecht Gereed Nederland Amsterdam Westhaven –
Amsterdam Bijlmer 2029 
Nederland Utrecht – Meteren (aansluiting Betuweroute) 2027 
Nederland Vlissingen – Roosendaal 2032** 
Overige grensovergangen: 
omleiding Betuweroute Nederland Eindhoven – Venlo – Duitse grens 2027
Duitsland 
Nederlandse grens – Kaldenkirchen - Keulen 2022 

Maar Groningen - Bremen geen thema ook niet vanaf Amsterdam gerekend aan de
Nedelandse zijde. Wat gaat u hier aan doen. In het kader van de echt snelle
spoorverbinding raad ik aan het onderzoek van Royal HaskoningDHV te lezen.
Hierin is de route dwars door Noord-Nederland naar Bremen - Hamburg en
Scandinavië niet genoemd. Dit hangt ook samen met het MIRT dus voor heel
Noord-Nederland van belang.

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 28 mei 2018 


Betreft Achtste voortgangsrapportage ERTMS 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


Graag informeer ik u over de ontwikkelingen inzake de introductie van het 


European Rail Traffic Management System (ERTMS). Ik bied u daarbij de achtste 


voortgangsrapportage aan die rapporteert over de periode 1 juli – 31 december 


2017. Conform de regeling Grote Projecten gaat deze voortgangsrapportage 


vergezeld van het accountantsrapport van de Auditdienst Rijk over het jaar 2017. 


Het programma ERTMS heeft over 2017 een goedkeurende controleverklaring bij 


de financiële verantwoording ontvangen. Daarbij geeft de Auditdienst Rijk een 


aantal aanbevelingen. In de volgende voortgangsrapportage wordt opgenomen 


hoe invulling wordt gegeven aan deze aanbevelingen. 


 


Stap voor stap richting realisatiefase 


In mijn brief van 12 december 2017 (Kamerstukken II, 2017/2018, 33 652, nr. 


60) gaf ik aan de balans op te willen maken waar het programma ERTMS nu staat 


en te bepalen wat nodig is om richting realisatie te gaan. In het algemeen overleg 


van 14 februari jl. meldde ik u dat de programmabeslissing naar verwachting in 


2019 kan worden genomen.  


 


De verdere introductie van ERTMS in Nederland geeft invulling aan de 


vervangingsbehoefte van het huidige beveiligingssysteem Automatische 


treinbeïnvloeding (ATB) en de Europese verplichtingen voor interoperabele 


spoorverbindingen en biedt voordelen ten aanzien van veiligheid, betrouwbaarheid 


en capaciteit.  


 


Het programma ERTMS heeft sinds de voorkeursbeslissing in 2014 de plannen ten 


aanzien van de introductie van ERTMS uitgewerkt. De documenten die ten 


grondslag liggen aan de programmabeslissing zijn inmiddels opgeleverd. Het jaar 


2018 staat in het teken van het toetsen, het finaliseren van de aanpak en het 


optimaliseren van een doelmatige en tijdige uitrol. Hiervoor gebruik ik zowel 


interne als externe toetsen. Parallel aan de afronding van de planuitwerkingsfase 


wil ik de realisatiefase zo goed mogelijk voorbereiden. In deze brief zet ik de te 


nemen stappen uiteen. 
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De vervanging en modernisering van ATB door ERTMS is een majeure 


langetermijnopgave. De aard, omvang en looptijd van het programma betekenen 


dat altijd sprake zal zijn van onzekerheden, zoals ontwikkelingen in de technologie 


of de keuzes die andere landen maken. In de vorige kabinetsperiode is de 


voorkeursbeslissing ERTMS genomen. In deze kabinetsperiode wordt de 


planuitwerking voltooid en ligt de beslissing voor om de realisatie te starten op 


basis van de programmabeslissing. Een belangrijk deel van de kosten betreft de 


basisinvestering die voor ERTMS moet worden gedaan: in materieel, opleiding van 


gebruikers, testfaciliteiten en ICT alsmede in de ombouw van een aantal 


baanvakken. De uitrol zal daarna naar verwachting meerdere kabinetsperioden 


beslaan waarin Kabinet en Tweede Kamer verdere keuzes zullen maken 


(bijvoorbeeld over de technologie). In dat perspectief hecht ik aan een 


gezamenlijk proces met u en aan een zo breed mogelijk draagvlak in parlement en 


sector voor de programmabeslissing.  
 


Onderzoek naar uitgangspunten van de programmabeslissing 


Eind vorig jaar toetste een onafhankelijke externe partij of de uitgangspunten 


waarop de programmabeslissing wordt gebaseerd ook nu nog stevig staan. Dit 


onderzoek is inmiddels afgerond door Boston Consulting Group (BCG). BCG 


onderschrijft de gemaakte functionele keuzes. Het onderzoek bevestigt de keuze 


om nu te starten met de introductie ERTMS; evenals de keuze voor de ERTMS 


versie (level 2 met baseline 3) en bevestigt de keuze om ERTMS eerst in te 


bouwen in het materieel, gevolgd door het inbouwen van ERTMS-only in de 


infrastructuur.  


 


BCG heeft voorts een aantal aanbevelingen gedaan. Deze hebben betrekking op 


het uitgangspunt van de aanbesteding- en contracteringstrategie om de 


infrastructuur in twee in plaats van één perceel aan te besteden (Kamerstukken 


II, 2016/2017, 33 652, nr. 46), het opnemen van een proefbaanvak in de 


migratiestrategie en de uitrolvolgorde in de uitrolstrategie (Kamerstukken II, 


2016/2017, 33 652, nr. 45).  


 


Ik vind het goed dat de uitgangspunten opnieuw tegen het licht zijn gehouden en 


wil de tijd nemen die nodig is om de aanbevelingen op te volgen. Dit zorgt ervoor 


dat de afwegingen op basis waarvan de uitrol de komende decennia zal 


plaatsvinden bewust door betrokkenen worden gemaakt. Het programma werkt 


samen met de sector deze aanbevelingen uit en verwacht na de zomer hierover 


een uitspraak te kunnen doen.  


 


Doelmatige uitrol 


Het programma ERTMS heeft de opdracht tot een verantwoorde en doelmatige 


aanleg van ERTMS binnen het taakstellend budget te komen. Nu de planuitwerking 


het einde nadert, worden de plannen meer solide en stabiliseert het beeld. In de 


vorige voortgangrapportage is beschreven dat mogelijk minder baanvakken van 


ERTMS kunnen worden voorzien dan in de uitrolstrategie is verondersteld. Op 


basis van de huidige stand van de uitwerking kunnen naast de basisinvestering 


naar verwachting zeven tot acht baanvakken van ERTMS worden voorzien. Ik vind 


het goed dat deze helderheid er nu is, opdat de programmabeslissing op basis van 


een meer gedetailleerde kosteninschatting kan worden genomen. Het verschil ten 


opzichte van de eerdere kostenraming is vooral terug te brengen naar hogere 


inschatting van de indirecte kosten. Dit betreft kosten die niet direct aan de 


ombouw van het materieel of de infrastructuur zijn te relateren, zoals het opzetten 


van een testlab, het aanpassen van twee bestaande baanvakken voor 
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ervaringsleren van machinisten en extra budget voor beheer en onderhoud die 


niet in de raming van de voorkeursbeslissing waren meegenomen. Ook is een 


meer gedetailleerde inschatting gemaakt van de kosten voor het programma en 


kosten die ProRail betaalt voor de uitvoering1; bij de voorkeursbeslissing is 


gerekend met een standaardpercentage. Tot aan de zomer wordt nog gewerkt 


door de programmaorganisatie aan het voltooien van de kostenraming. Ik zal die 


periode ook gebruiken om te toetsen of sprake is van een verantwoorde en 


doelmatige aanleg. Ik onderzoek daarbij of deze herijkte kostenraming effect heeft 


op de uitrolvolgorde binnen het taakstellend budget. Dit sluit aan bij de 


aanbevelingen van BCG. Zodra de resultaten bekend zijn zal ik deze opnemen in 


de voortgangsrapportage. 


 


ERTMS, als platform voor innovaties, is cruciaal voor de toekomstige robuustheid 


van het spoor. Een beperkter aantal baanvakken dan gedacht geeft voor mij in 


zichzelf geen aanleiding voor twijfel over het belang van ERTMS. Met de 


programmabeslissing wordt een betekenisvolle stap in de digitalisering van het 


spoorsysteem gezet. Bij de programmabeslissing ontvangt u een uitgebreide 


onderbouwing van de kostenraming. 
 


Landelijke uitrol 


In de Kamerbrief over de uitrolstrategie (Kamerstukken II, 2016/2017, 33 652, 


nr. 45) is aangegeven dat het in de rede ligt ERTMS geleidelijk op het hele 


Nederlandse spoor uit te rollen, te beginnen op dat deel van het spoor waar het de 


meeste maatschappelijke baten heeft. Gegeven de actuele inzichten van de 


planuitwerking is te verwachten dat de landelijke uitrol tot circa 2050 in beslag 


neemt. In aanvulling op de maatschappelijke kostenbatenanalyse die in 2014 ten 


behoeve van het voorkeursbesluit is gemaakt, wordt in kaart gebracht welke 


aanvullende middelen nodig zijn. De huidige zichtperiode van het 


Infrastructuurfonds is tot 2031. Gegeven de huidige inzichten in zowel de 


investeringskosten als de beheerlasten van ERTMS is aannemelijk dat het huidige 


niveau aan middelen voor treinbeveiliging, circa € 100 mln per jaar, niet 


voldoende is om de landelijke uitrol van ERTMS te bekostigen. De precieze 


omvang zal mede afhangen van de uitrolsnelheid, technologische mogelijkheden 


(bijvoorbeeld de overschakeling naar ERTMS level 3) en hoe de prijsvorming zich 


ontwikkelt in de markt voor ERTMS.   


 


Conform systematiek uitvoeren van interne en externe toetsen 


Als onderdeel van de MIRT-systematiek, de grootprojectstatus en gegeven de ICT-


component van het ERTMS-systeem zullen achtereenvolgens drie toetsen worden 


uitgevoerd. De chief information officers (CIO’s) van zowel het programma, mijn 


ministerie, NS en ProRail brengen gezamenlijk een oordeel uit. Hierna zal, conform 


de MIRT-systematiek, een gate review worden uitgevoerd. Beide betreffen interne 


toetsen met als doel de programmabeslissing te verbeteren en zullen voor de 


zomer hun aanbevelingen opleveren. Deze interne toetsen dienen tevens als basis 


voor de derde toets door het Bureau ICT-toetsing van, de BIT-toets naar 


aanleiding van de Tijdelijke commissie ICT onder leiding van de heer Elias.  


 


In de brief bij de zesde voortgangsrapportage (Kamerstukken II, 2016/2017, 33 


652, nr. 52) is tot slot aangegeven de documentatie die ten grondslag ligt aan de 


programmabeslissing, parallel aan de BIT-toets, zal worden geconsulteerd bij alle 


                                                
1 Zogenaamde PEAT-kosten: projectkosten en kosten voor engineering, administratie en 
toezicht. 
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relevante belanghebbenden. Dit doe ik met het oog op een gewenst breed 


draagvlak voorafgaand aan het definitieve besluit. 


 


Realisatieplanning 


In deze achtste voortgangsrapportage staan de huidige inzichten ten aanzien van 


de planning voor de realisatiefase beschreven. Het programma maakt daarbij 


gebruik van bandbreedtes in de tijd, die zullen versmallen, wanneer gedurende de 


looptijd van het programma meer zekerheid wordt verkregen. De indienststelling 


van de eerste twee baanvakken wordt verwacht zeven tot negen jaar na de 


programmabeslissing. In aanloop daar naartoe zullen diverse mijlpalen worden 


bereikt, zoals het gereedmaken van twee bestaande baanvakken ERTMS 


(Hanzelijn en Amsterdam-Utrecht) voor het opleiden van machinisten  en het 


ombouwen van circa 1.300 eenheden materieel. Daarover hieronder meer. 


 


Elk van de lidstaten heeft aan de Europese Commissie de planning in eigen land 


gemeld. Daarnaast is door de programmaorganisatie de planning met de 


infrastructuurbeheerders van Duitsland en België besproken. Op het traject via 


Venlo legt Duitsland volgens de vigerende planning zeven jaar eerder ERTMS aan. 


Ik heb aan het programma gevraagd versnellingsmogelijkheden in kaart te 


brengen voor het Nederlandse deel om een volledige uitrol op dit traject zo 


mogelijk eerder te bereiken. Voor België geldt dat op de route via Roosendaal het 


Belgische deel eerder van ERTMS wordt voorzien dan het Nederlandse deel. Het 


baanvak Kijfhoek – Roosendaal is een van de eerste baanvakken die wij in 


Nederland binnen dit programma voorzien van ERTMS. Ik zie nu geen 


mogelijkheden voor verdere versnelling, maar zal dit in de gaten blijven houden. 


In elke voortgangsrapportage zal ik u op de hoogte houden van de ontwikkelingen 


met onze buurlanden. Op pagina 21 van de voortgangsrapportage vindt u de 


planning van alle baanvakken. 


 


Voorbereiden realisatiefase 


Parallel aan het afronden van de programmabeslissing vind ik het belangrijk dat 


de realisatiefase zo goed mogelijk wordt voorbereid. Deze voorbereidingen leveren 


relevante input op voor de programmabeslissing. Sinds 2016 voert het 


programma ERTMS daarom parallel aan de planuitwerkingsfase voorbereidende 


werkzaamheden voor de realisatiefase uit (Kamerstukken II, 2016/2017, 33 652, 


nr. 47). Het gaat bijvoorbeeld over het ontwerpen van de eerste twee baanvakken 


en het, onder voorbehoud van de programmabeslissing, aanbesteden van de 


vertaalcomputer voor treinen: de STM-ATB (Kamerstukken II, 2016/2017, 33 652, 


nr. 52).  


 


Ik ben met NS, regionale vervoerders en goederenvervoerders in gesprek over de 


financiële bijdrage van het Rijk voor de ombouw van het materieel. Op korte 


termijn wil ik starten met het voorbereiden van de aanbesteding van de inbouw 


van ERTMS in twee treintypes van NS (SLT en VIRM) en het ontwikkelen van 


prototypes voor goederenlocomotieven. Ook hier geldt dat ik aan het programma 


heb gevraagd het proces zo in te richten dat geen onomkeerbare stappen worden 


gezet tot de programmabeslissing.  


 


Ik vind het verantwoord deze stap te zetten. Ten eerste is het inbouwen van 


ERTMS in de treinen technisch complex. Ervaringen uit het buitenland, zoals 


Denemarken, tonen aan dat het belangrijk is om daar vroeg mee te starten. Ten 


tweede zorgt krapte op de leveranciersmarkt ervoor dat nu niet duidelijk is welke 


aanbiedingen vanuit de markt verwacht kunnen worden en wanneer leveranciers 
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tijd hebben voor ombouw. Ten derde is bij de zevende voortgangsrapportage 


aangegeven dat subsidie is aangevraagd bij de Europese Commissie voor het 


opwaarderen van 300 goederenlocomotieven op de Alpine-Rhinecorridor 


(Kamerstukken II, 2017/2018, 33 652, nr. 59). Eind 2017 is aan Nederland het 


volledige bedrag van € 32 mln toegekend. Een voorwaarde is echter dat dit 


materieel voor eind 2023 is omgebouwd. Hetzelfde geldt voor een eerder 


toegekende subsidie van € 17 mln voor de ombouw van 170 treinen. Het niet 


tijdig benutten ervan leidt dus tot een derving van bijna € 50 mln aan Europese 


subsidie. Daartegenover staan relatief beperkte beëindigingskosten mocht toch 


(nog) niet besloten worden tot uitrol. Gelet op al het bovenstaande wil ik geen tijd 


verliezen. 


 
Tot slot 


In deze brief is het belang van draagvlak voor een succesvolle implementatie van 


ERTMS meermaals aan de orde geweest. In dat kader bespreek ik na de zomer de 


voorgenomen programmabeslissing met de top van ProRail, NS en andere 


vervoerders. Ik vind het daarnaast belangrijk dat ook uw Kamer voldoende in de 


gelegenheid wordt gesteld om de gemaakte afwegingen tot zich te nemen. Graag 


bespreek ik met u de vorm waarin wij dit voorafgaand en na de BIT-toets kunnen 


doen, bijvoorbeeld in de vorm van technische briefings of werkbezoeken.  


 


Hoogachtend, 


 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


S. van Veldhoven - Van der Meer 
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1 Inleiding
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 1.1 Opdracht


Het bestaande spoorbeveiligingssysteem (Automatische Treinbeïnvloeding, ATB) is toe aan vervanging. Met de 
aanleg van het Europese beveiligingssysteem ERTMS wordt dit systeem gemoderniseerd, waardoor een robuust 
en toekomstvast beveiligingssysteem ontstaat dat hoogfrequent spoor kan faciliteren en bijdraagt aan het 
Trans-Europese netwerk (TEN-T). 


In februari 2012 concludeerde de commissie Kuiken in haar rapport ‘Onderhoud en Innovatie op het spoor’  
dat een achterstand bestaat op het gebied van onderhoud van de beveiliging in Nederland en dat er voldoende 
aanknopingspunten waren om het European Rail Traffic Management System (ERTMS) landelijk in te voeren 
(Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9). In reactie hierop nam de minister van Infrastructuur en Milieu in 
juni 2012 het principebesluit tot implementatie van ERTMS (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 16). 
Conform de MIRT-systematiek heeft dit op 11 april 2014 geleid tot de Voorkeursbeslissing ERTMS (Kamerstukken II, 
2013/2014, 33 652, nr. 14). 


De volgende stap binnen de MIRT-systematiek is de uitwerking van de voorkeursbeslissing. Deze vindt nu plaats, 
tijdens de zogenoemde planuitwerkingsfase. De opdracht is in de voorkeursbeslissing geformuleerd als: voer in 
de periode tot en met 2028 ERTMS in op basis van beproefde technologie Level 2 op EU-verplichte lijnen, OV-SAAL 
en op zoveel mogelijk PHS-lijnen in de grote delen van de brede Randstad binnen het taakstellend budget. 


Het uitwerken van de voorkeursbeslissing gebeurt door het programma ERTMS, een programmaorganisatie 
waarin het ministerie van IenW, ProRail en NS samenwerken op basis van een convenant. Ook andere vervoerders/
materieeleigenaren zijn betrokken. Om in te spelen op toekomstige inzichten en ontwikkelingen en om de 
invoering en de bijbehorende risico’s beheersbaar te houden, zal de uitrol van ERTMS stap voor stap plaatsvinden 
met behulp van een programmatische aanpak. 


In 2013 heeft de Tweede Kamer de invoering van het ERTMS aangemerkt als Groot Project, waarmee het programma 
ERTMS onder de Regeling Grote Projecten valt. Daarom is tegelijkertijd met de voorkeursbeslissing in 2014 de 
basisrapportage voor de planuitwerkingsfase naar de Tweede Kamer verzonden. Hierin staan de referentiewaarden 
van het programma voor de voortgangsrapportages vermeld. Elk halfjaar verzendt de staatssecretaris van IenW 
een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer, waarin ontwikkelingen binnen het programma worden 
weergegeven ten opzichte van de referentiewaarden uit de basisrapportage. Elk voorjaar wordt een accountants-
rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) met de rapportage meegestuurd. 


De rapportageperiode van deze voortgangsrapportage loopt van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017. Als uit-
gangspunt worden de in februari 2018 in de stuurgroep ERTMS vastgestelde documenten voor de programma-
beslissing en planning gehanteerd1. Voor de financiën in hoofdstuk 6 wordt de peildatum 31 december 2017 en 
de najaarsnota 2017 gehanteerd.


 1.2 Samenvatting hoofdpunten verslagperiode 


Ontwikkelingen binnen en rond ERTMS
In deze verslagperiode heeft het programma ERTMS veel aandacht besteed aan het afronden van de program-
mabeslissingsdocumenten en afstemming daarvan met de verschillende stakeholders. Onderdeel daarvan is 
het tienpuntenprogramma dat samen met de goederenvervoerders wordt uitgewerkt inzake onderwerpen als 
het vergroten betrokkenheid, bekostiging, toelatingsproces en rangeren. 


Ook is in september 2017 de stuurgroep ERTMS uitgebreid met twee vertegenwoordigers voor de regionale reizigers-
vervoerders en de goederenvervoerders plus eigenaren van onderhoudsmaterieel en historisch materieel. Ter 
voorbereiding op de realisatiefase zijn bij het programma ERTMS en bij de betrokken organisaties per 1 oktober 2017 
kwartiermakers gestart en wordt gewerkt aan de overgang van het programma naar de juridische entiteit van ProRail.


1  Planning realisatiefase: versie 5.1. van 18 januari 2018. Kostenraming: versie 5.0. van 15 januari 2018. 
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De scope van het programma ERTMS
Het programma ERTMS heeft de opdracht tot een verantwoorde en doelmatige aanleg van ERTMS te komen. Op 
basis van de huidige stand van de uitwerking van risico’s en kansen in een kostenraming kunnen naar verwachting 
zeven tot acht baanvakken van ERTMS worden voorzien, tot ongeveer 1.300 materieeleenheden worden omgebouwd 
en 15.000-18.000 gebruikers geïnstrueerd of opgeleid (circa 45.000 opleidingsdagen). Tot aan de zomer wordt 
nog gewerkt door de programmadirectie aan het completeren van de kostenraming. Het ministerie van IenW 
zal die periode ook gebruiken om de verantwoorde en doelmatige uitrol te toetsen.


Planning
De programmabeslissing ERTMS is verschoven van 2018 naar 2019. De complexiteit en de vele onderlinge afhanke-
lijkheden binnen het programma, in combinatie met de gewenste zorgvuldigheid, maken dat de planuitwerking 
meer tijd nodig heeft dan eerder voorzien. Doordat de programmabeslissing naar verwachting twee jaar later wordt 
genomen dan voorzien in 2016, schuift naar verwachting ook de indienststelling van de infrastructuur naar achteren. 
Indienststelling van de eerste twee baanvakken is nu voorzien in de periode 2026-2028.


Risicomanagement en auditing
Het risicomanagement binnen het programma werkt en het dossier van het programma is actueel. Drie van  
de vijf toprisico’s voor de planuitwerkingsfase, met als rode draad dat meer tijd nodig zou zijn, zijn opgetreden. 
De beheersmaatregelen op deze risico’s worden nog steeds genomen, om zodoende een zorgvuldig programma-
besluit te kunnen nemen en tegelijkertijd verdere vertraging te minimaliseren. 


De Auditdienst Rijk heeft over 2017 een goedkeurende controleverklaring bij de financiële verantwoording van 
het programma ERTMS afgegeven.


Een externe partij, Boston Consulting Group (BCG), heeft getoetst of de uitgangspunten waarop de programmabe-
slissing sinds de voorkeursbeslissing (2014) wordt gebaseerd ook nu nog stevig staan. 


BCG onderschrijft de gemaakte keuzes:
•  Nu starten met ERTMS op grond van de vervangingsbehoefte, Europese verplichtingen en de baten die 


gehaald kunnen worden. Langer wachten biedt onvoldoende voordelen.
•  Keuze voor ERTMS level 2, baseline 3 op basis van bewezen technologieie.
•  Keuze om eerst het materieel om te bouwen en dan de infrastructuur met ERTMS only op basis van 


doelmatigheid. 


BCG heeft aanbevelingen gedaan onder meer ten aanzien van de: 
1. Keuze om de infrastructuur in twee percelen aan te besteden. 
2. Keuze om geen proefbaanvak aan te leggen. 
3. Keuze voor de huidige uitrolstrategie. 
Het programma werkt deze aanbevelingen nu uit.


Financiën
In deze verslagperiode is het volgende verwerkt in de begroting 2018 van het Infrastructuurfonds: de indexatie 
van € 26,45 miljoen voor prijscompensatie in 2017 en de € 250 miljoen die ten gunste van de verkenning naar de 
multimodale knoop Schiphol is ingezet, waar de Tweede Kamer op 21 juni 2016 over is geïnformeerd. In totaal 
is het programma ERTMS € 106,9 mln aan verplichtingen aangegaan sinds de voorkeursbeslissing, is € 76,4 mln 
uitgegeven en € 9,3 mln ontvangen.


 1.3 Leeswijzer


Hoofdstuk 2 bevat een toelichting op ontwikkelingen die zich in de rapportageperiode hebben voorgedaan in 
en rond het programma ERTMS. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de ontwikkelingen in de basisrefe-
renties scope (3), planning (4), risico’s (5) en financiën (6) van het programma ERTMS aan bod.
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2 Ontwikkelingen 
binnen en rond het 
programma ERTMS
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 2.1 Ontwikkelingen binnen het programma


In de verslagperiode deden zich diverse ontwikkelingen voor die van invloed zijn op  
het programma. De relevante ontwikkelingen zijn hieronder beschreven.


Aanpassing governance
Sinds de voorkeursbeslissing in 2014 werken het ministerie van IenW, ProRail en NS samen op 
basis van een samenwerkingsconvenant in het programma ERTMS. Zoals aangegeven in de brief 
van 13 oktober 2017 (Kamerstukken II, 2017/2018, 33 652, nr. 59) kiezen de drie partijen in de reali-
satiefase ervoor samen te werken op basis van een ander governancemodel. ProRail zal op basis 
van de beheerconcessie de opdracht van het ministerie ontvangen voor de uitvoering van het 
programma voor de realisatiefase. ProRail zoekt hierbij, als opdrachtnemer, de samenwerking  
op met vervoerders en materieeleigenaren. Ter voorbereiding zijn voor het programma ERTMS  
en bij de betrokken organisaties per 1 oktober 2017 kwartiermakers voor de realisatiefase gestart. 
De overgang naar de juridische entiteit van ProRail is in voorbereiding en vindt naar verwachting 
in de zomer van 2018 plaats.


Samenstelling stuurgroep ERTMS
In september 2017 is de stuurgroep ERTMS uitgebreid met twee leden om het regionale reizigers-
vervoer en de overige vervoerders/materieeleigenaren (goederen, onderhoudsmaterieel en historisch 
materieel) te vertegenwoordigen. Zij worden ondersteund door liaisons die bij het programma 
ERTMS werkzaam zijn. 


Totstandkoming programmabeslissingsdocumenten
Het programma heeft met betrokken partijen gewerkt aan de resterende inhoudelijke punten, 
zoals Railmap 4.0 als vervolg op Railmap 3.0 van de voorkeursbeslissing, test- en migratiestrategie, 
materieelbekostiging en het programmaplan voor de realisatiefase. De test- en migratiestrategie 
en ontwikkelingen inzake materieelbekostiging zijn hieronder toegelicht. Het programmaplan 
gaat in op de praktische uitwerking van het governancemodel, zoals de sturingsinstrumenten 
voor de opdrachtgever en -nemer, mandaatverlening, hoe om te gaan met de risicoreservering  
en verloop financiële stromen.


Verdieping test- en migratiestrategie
Het programma heeft in nauw overleg met betrokkenen de migratiestrategie en daarop aansluitende 
systeemintegratie- en teststrategie ontwikkeld, waarin de beheersing van de operationele risico’s 
voorop staat. Kern van deze strategie is de beheersing van complexiteit en omvang door middel van 
stapsgewijze veranderingen in het vervoersysteem en bijbehorende processen. Iedere migratiestap 
- iedere deelverandering – is een afzonderlijke verzameling activiteiten, waarvoor het doel wordt 
bepaald, de eisen worden opgesteld en de uitvoering moet worden uitgewerkt (integratie, testen, 
verificatie en validatie, beheer, inclusief fall back). In totaal zijn negen hoofdstappen gedefinieerd. 
Een stap wordt gezet onder de conditie dat de daarbij gepaard gaande negatieve effecten op de klant 
(reiziger, verlader) en impact voor de dagelijkse operatie van vervoerders en de infrastructuurbe-
heerder zoveel mogelijk wordt beperkt. De betreffende stappen vormen mede de basis voor de 
realisatieplanning en het risicodossier.


Materieelbekostiging
Vanuit het ministerie van IenW is gesproken met NS, Arriva, goederenvervoerders, aannemers en 
provincies wiens bedrijfsvoering en concessies naar verwachting worden geraakt door de uitrol 
van ERTMS. Deze gesprekken hebben geleid tot beter inzicht in de materieelscope en de wensen 
en verwachtingen van materieeleigenaren met betrekking tot een vergoeding voor de kosten van 
de materieelombouw. 


Daarnaast is in december 2017 het resultaat bekend geworden van de CEF-call waarbij Nederland voor 
de ombouw van 300 goederenlocomotieven EU-subsidie heeft aangevraagd. Nederland kan aanspraak 
maken op € 32 miljoen, het volledig aangevraagde bedrag. Inzet is dat in 2018 overeenkomsten 
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met de materieeleigenaren, een private financier, de Europese Commissie en IenW kunnen worden 
gesloten. Een belangrijke voorwaarde om de subsidie te behouden is een tijdige uitvoering van 
de werkzaamheden (voor eind 2023). Dit vraagt om een start van de noodzakelijke werkzaamheden 
in 2018; daarbij zullen geen onomkeerbare stappen gezet worden in het licht van de te nemen 
programmabeslissing.


Voortgang voorbereiding realisatiefase
Parallel aan de planuitwerkingsfase vinden (no regret) werkzaamheden plaats ter voorbereiding  
van de realisatiefase. Tijdens de rapportageperiode zijn de activiteiten en projecten gecontinueerd 
die het programma voorbereiden op de realisatiefase, zoals de aanbesteding van de STM-ATB EG 
en het uitwerken van de eerste twee baanvakken. Verder vonden verschillende marktconsultaties 
plaats met zowel infrastructuur- als materieelleveranciers over ERTMS ontwerp- en simulatie- 
instrumenten. Tot slot is gestart, conform de opgestelde migratiestrategie, met het uitwerken 
van de plannen voor de eerste migratiestap.


 2.2 Betrokkenheid stakeholders en markt


Intensivering overleg met goederenvervoerders
Belangenbehartiger RailGood heeft in september 2017 via een petitie en een brief aan de voorzitter 
van de Vaste Commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer zorgen geuit over de 
stijgende kosten voor de sector. De introductie van ERTMS, level 2 only in combinatie met baseline 3, 
raakt de goederensector. Het vraagt van hen investeringen om het bestaande materieel om te 
bouwen, dan wel op te waarderen van baseline 2 naar baseline 3. Samen met de sector werkt  
het programma in een tienpuntenprogramma onderwerpen uit als het vergroten betrokkenheid, 
bekostiging, toelatingsproces en rangeren. 


Werkgroepen vervoersgroepen
Er zijn werkgroepen georganiseerd met de verschillende vervoersgroepen (goederenvervoerders, 
leasebedrijven, regionale personenvervoerders, spooraannemers) om samen met hen specifieke 
vraagstukken uitgebreid te bespreken zoals: veiligheid, onderzoek vervoer voertuigen zonder 
ETCS, rangeren en ombouw van materieel.


5e marktconsultatie (specificaties beveiligingssystemen voor infrastructuur)
Het programma heeft in de vijfde marktconsultatie aan marktpartijen gevraagd feedback te 
geven op delen van het programma van eisen voor het ERTMS infrastructuurbeveiligingssysteem, 
om een beeld te krijgen over bijvoorbeeld de maakbaarheid. In juni en november 2017 vonden 
individuele overleggen plaats met marktpartijen. Het programma verwerkt in 2018 de feedback 
en input die verkregen is tijdens deze bijeenkomsten. De opbrengst van deze consultatie wordt 
daarna openbaar.


Gebruikersplatform ERTMS
Gebruikers van het ERTMS-systeem, zoals machinisten van verschillende vervoerders en treindienst-
leiders zijn bij het programma betrokken via een gebruikersplatform. Het programma heeft gebruikers 
om feedback gevraagd op het ontwerp van de Driver Machine Interface (DMI) lay-out van de STM 
ATB. Deze feedback is meegenomen in de specificaties voor de aan te besteden DMI van de STM ATB.


Locov
Het programma organiseerde een bijeenkomst voor een afvaardiging van het Landelijk Overleg 
Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov). Locov is geïnformeerd over de introductie van 
ERTMS en specifiek over de systeemintegratie-, test- en migratiestrategie ERTMS. Locov heeft het 
belang onderstreept om hinder bij migratie en indienststelling van de baanvakken te voorkomen.
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 2.3 Overige ontwikkelingen buiten het programma (raakvlakken)


Vervanging Automatische treinbeïnvloeding (ATB)
Met ERTMS wordt het huidige beveiligingssysteem ATB vervangen en gemoderniseerd. De vervanging 
van ATB door ATB is regulier onderdeel van de werkzaamheden van ProRail en wordt betaald uit 
het budget voor beheer, onderhoud en vervanging (BOV). Het ministerie van IenW en ProRail 
onderzoeken de omvang van de vermeden vervangingsinvesteringen in de BOV door (versnelde) 
aanleg van ERTMS enerzijds en de effecten van de kosten van beheer en onderhoud van ERTMS 
op BOV anderzijds. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat het programma een eerste fase 
betreft van een landelijke uitrol en wordt een doorkijk gemaakt tot aan 2050. 


Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
ERTMS en PHS zijn allebei grote, langjarige programma’s. Beide programma’s omvatten wijzigingen 
in beveiliging, en raken elkaar, zowel qua planning als inhoud. Bij de uitrolstrategie ERTMS van 
september 2016 is als uitgangspunt gekozen “PHS eerst, ERTMS daarna”. Vanuit het programma 
ERTMS is medio 2017 een inventarisatie opgesteld van bedreigingen en interessante synergie-kansen. 
Dit wordt in het eerste kwartaal van 2018 verder met het programma PHS besproken.


Wijzigingsverzoek rangeren
Tijdens de analyse van het gebruikersproces rangeren onder ERTMS bleek het behouden van de verbinding 
tussen trein en wal bij het rijden in de ERTMS-modus ‘Shunting’ (rangeren) relevante voordelen te 
bieden. Met ondersteuning van andere Europese landen heeft de ERTMS User Group een wijzigings-
verzoek (change request) bij de ERA voorbereid. Het doel hiervan is dit in een volgende versie van 
de ERTMS specificatie op te nemen. Overigens wordt, in het kader van het tienpuntenprogramma 
goederenvervoer, ook naar alternatieven gekeken waarmee het rangeren kan plaatsvinden.


Test hybride level 3
In december hebben ProRail en het Britse Network Rail succesvolle testen met zogenaamde hybride 
level 3 afgerond. De testen toonden aan dat treinen met en zonder bewaking van de integriteit 
(de trein weet van zichzelf dat hij compleet is”) onder Level 3 kunnen rijden. Zolang (goederen)
treinen niet zijn voorzien van de integriteitsfunctie worden zij met hybride level 3 afgehandeld 
op basis van bestaande detectie in de baan en kan voor deze treinen nog geen gebruik gemaakt 
worden van de virtuele blokken. 


 2.4 Ontwikkelingen in Europa


België voorziet het nationale netwerk van ERTMS, level 1 en level 2. De uitrol zal eind 2022 opgeleverd 
worden. Met België is recent afgesproken dat het grensstation Roosendaal in 2019 met TBL1+ wordt 
aangesloten op het Belgische TBL1+ net ter verhoging van een veilige bereikbaarheid voor al het 
Belgische materieel. Op operationeel niveau voeren het programma ERTMS, ProRail en Infrabel 
maandelijks overleg over de aansluiting bij Kijfhoek - Roosendaal – Essen – Antwerpen. 


Duitsland studeert op dit moment over een samenhangende aanpak voor uitrol in het gehele 
land. Duitsland heeft in 2016 met de Europese Commissie afgesproken voor 2030 ERTMS aan te 
leggen op de zes TEN-T corridors. Duitsland kent twaalf grensovergangen, waarvan drie met 
Nederland. Een groot deel van de Rhine-Alpine corridor, alsmede de grensovergang bij Venlo 
naar Kaldenkirchen en naar Keulen, wil Duitsland eind 2022 opleveren. Dit traject zal deels worden 
voorzien van ERTMS level 1 en deels van level 2. De corridor Oberhausen - Zevenaar is afhankelijk 
van de lopende tracé-MER-procedures in Duitsland, en volgt waarschijnlijk rond 2026. Op operationeel 
niveau moeten de overleggen tussen het programma ERTMS, ProRail en DB Netz nog starten.  
Er vinden meerdere overleggen per jaar plaats op strategisch en tactisch niveau tussen Nederland 
en Duitsland. 
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Het Verenigd Koninkrijk nam in december 2017 de Thameslink met ERTMS level 2 in bedrijf.  
Om de gewenste capaciteit van 24 treinen per uur te kunnen realiseren is gekozen voor ERTMS  
in combinatie met automatische treinbesturing. 


In Frankrijk was tot op heden ERTMS alleen toegepast op nieuwe infrastructuur. Nu starten twee 
projecten om ERTMS ook op bestaande lijnen in te voeren. De hogesnelheidslijn Parijs-Lyon krijgt 
ERTMS ter verhoging van de capaciteit; de corridor Marseille - Ventimiglia (It) krijgt ERTMS om  
de punctualiteit en service aan de klant te verbeteren.


Italië zal in 2018 de tender uitschrijven voor aanleg van ERTMS op de infrastructuur in Noord Italië. 
Italië past baseline 3 toe in de infrastructuur op level 1 en level 2. Italië streeft ernaar rond 2026 
ERTMS-only te hebben geïmplementeerd.


In Zwitserland is per december 2017 alle infrastructuur voorzien van ERTMS, deels level 1 en deels 
level 2. 


Noorwegen sluit begin 2018 een contract voor de invoering van ERTMS op het gehele netwerk  
en het materieel. Het betreft circa 4.200 km enkelspoor en ruim 500 materieeleenheden. 
Noorwegen is voornemens in 2034 ERTMS te hebben geïntroduceerd.


Denemarken heeft een pauze van enkele jaren ingelast bij de uitvoering van de ERTMS-projecten. 
Het tempo van de inbouw in het materieel ligt te laag om de gewenste beoogde deadlines in de 
infrastructuur te halen. Een belangrijke bijkomstigheid is dat de contracten op de eerste versie 
van baseline 3 zijn afgesloten, maar de infrastructuurmanager Banedanmark (opdrachtgever) 
noodzaak ziet een nieuwere versie aan te leggen. Dit leidt tot wijziging van de contracten.


 2.5 Correspondentie met de Tweede Kamer


In de verslagperiode heeft de staatssecretaris van IenW onderstaande brieven over het programma 
ERTMS naar de Tweede Kamer verstuurd.


Tabel 1: Correspondentie met de Tweede Kamer


Datum Onderwerp


12-12-2017 Beantwoording feitelijke vragen zevende voortgangsrapportage ERTMS 33652-60


13-10-2017 Kamerbrief met zevende voortgangsrapportage ERTMS 33652-59







14  |







ERTMS Voortgangsrapportage  |  15


3 De scope van  
het programma
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 3.1 Programmascope


Bij de voorkeursbeslissing in 2014 is besloten zoveel mogelijk ERTMS te introduceren binnen het 
taakstellend budget. Tijdens de planuitwerkingsfase werkt het programma ERTMS uit wat precies 
binnen en buiten de scope van het programma valt; de precieze scope wordt vastgesteld bij  
de programmabeslissing. Het programma ERTMS onderscheidt daarbij drie verschillende scopes: 
een geografische scope (baanvakken en materieelombouw), een functionele scope (gebruikers en 
processen) en een technische scope (systeemontwerp). De scope van het programma tijdens  
de planuitwerkingsfase is daarmee op een hoog abstractieniveau geformuleerd: dat wat wijzigt 
door ERTMS (functiewijziging) en nodig is om een werkend railvervoersysteem te behouden.


Het programma gaat vooralsnog uit van de volgende scope voor de realisatiefase:
•  Zoveel mogelijk baanvakken verdeeld over een noordelijk en zuidelijk perceel conform  


de uitrolstrategie. 
•  Ruim 1.300 materieeleenheden (treinen en locomotieven), waaronder de 300 locomotieven  


als onderdeel van de CEF-call. 
•  180 - 220 verschillende gebruikersrollen, zoals machinist of treindienstleider, in meer of mindere 


mate geraakt door de invoering van ERTMS. In totaal gaat het om 15.000 – 18.000 gebruikers 
en circa 45.000 opleidingsdagen. 


•  Ruim zestig gebruiker- en beheersprocessen worden aangepast of toegevoegd. 
•  Systeemontwerp conform de specificaties en passende bij ERTMS level 2 only, baseline 3, 


release 2. Waar mogelijk wordt voorbereid op (hybride) level 3.


 3.2 Scopebeheer


De scope wordt bepaald door de basisinvestering, zoals materieelombouw en aanpassing van  
het GSM-R netwerk alvorens ERTMS op de infrastructuur kan worden uitgerold. Het programma 
ERTMS voorziet in deze basisinvestering en de uitrol van de eerste baanvakken als eerste fase  
van een landelijke uitrol. 


In de vorige verslagperiode is aangegeven dat het aantal uit te rollen baanvakken onder druk 
stond. Het is daarom van belang te blijven sturen op doelmatige besteding van de basisinvestering 
en uitrolkosten. In deze lijn zijn de afgelopen verslagperiode besparingsopties uitgewerkt. Met 
inachtneming van besluitvorming over besparingsopties en de nog voorliggende mogelijkheden 
in de stuurgroep van 22 februari 2018 verwacht het programma zeven tot acht baanvakken van 
ERTMS te kunnen voorzien. 


Een gedetailleerde uitwerking, gebaseerd op vier jaar planuitwerking, heeft gezorgd voor een meer 
gedetailleerde inschatting van de kosten dan bij de voorkeursbeslissing in 2014 was aangenomen. 
De kosten zijn onder te verdelen in directe en indirecte kosten, waarbij directe kosten rechtstreeks 
gerelateerd zijn aan de ombouw van het aantal treinen en het aantal kilometers ERTMS in de 
infrastructuur. Indirecte kosten vormen onderdeel van de basisinvestering die nodig is om ERTMS te 
introduceren in Nederland. Bijvoorbeeld de kosten voor programma, uitvoeringskosten (PEAT2), 
kosten voor beheer en onderhoud, het opleiden van personeel, het opzetten van een testlab als 
onderdeel van het migratieplan en het aanpassen van het GSM R-netwerk en 
verkeersleidingsystemen. 


2 Projectmanagement, engineering, administratiekosten en toezicht.







ERTMS Voortgangsrapportage  |  17


De kostenstijging is vooral terug te voeren op deze indirecte kosten. Dit komt deels omdat onderdelen 
niet waren opgenomen in de raming van de voorkeursbeslissing (bijv. deel programmakosten, aan-
passen verkeersleidingsystemen en het testlab) en deels omdat nu een gedetailleerde raming is 
opgesteld in plaats van een standaardpercentage op grond waarvan destijds een inschatting was 
gemaakt (zoals PEAT-kosten). Het ministerie van IenW zal de komende periode de doelmatige en 
verantwoorde aanleg toetsen.


Op basis van de uitrolstrategie is gekeken welk materieel dient te worden voorzien van ERTMS 
om op baseline 3-infrastructuur te kunnen blijven rijden, mede gezien de uitrolstrategie. In de 
afgelopen verslagperiode voerde het ministerie van IenW gesprekken met NS, Arriva, provincies 
en aannemers en goederenvervoerders om de door het programma in kaart gebrachte scope te 
toetsen. Dit heeft geleid tot een scope van ruim 1.300 om te bouwen/op te waarderen treinen/
locomotieven.


Hiernaast is in de afgelopen verslagperiode besloten dat de bestaande baanvakken Amsterdam-
Utrecht en de Hanzelijn operationeel aangepast zullen worden zodat machinisten ervaring kunnen 
opdoen met treinen die zijn uitgerust met ERTMS, baseline 3. 
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Planning4
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 4.1 Voortgang van het programma (mijlpalen planuitwerkingsfase)


Conform de MIRT-systematiek werkt het programma ERTMS toe naar de programmabeslissing.  
In de zevende voortgangsrapportage stond dat de programmabeslissing, met 85% zekerheid3, 
eind november 2018 aan de Kamer kon worden aangeboden. Zoals aangegeven tijdens het algemeen 
overleg van 14 februari 2018 verschuift deze mijlpaal naar 2019 (zie tabel 2). 


De oorzaak hiervan is dat een aantal toprisico’s zoals beschreven in de zevende voortgangsrapportage 
(VGR 7) zijn opgetreden. Er is door alle betrokkenen meer tijd genomen voor het nemen van 
maatregelen om te komen tot een verantwoord aantal baanvakken (VGR 7, risico 1) en voor het 
werken aan draagkracht bij stakeholders (VGR 7, risico 4). Voorbeelden hiervan zijn het tienpunten-
programma van de goederenvervoerders en de vernieuwde migratiestrategie die in co-creatie 
met de betrokken organisaties zijn opgesteld. 


Tabel 2: Mijlpaal programmabeslissing


Mijlpaal Deterministische datum Met 50% zekerheid (P50) Met 85% zekerheid (P85)


Programmabeslissing genomen Maart 2019 Mei 2019 September 2019


Het programma ERTMS stuurt op interne mijlpalen. Het betreft het aanbieden van de concept-
programmabeslissing voor interne toetsen (CIO-oordeel medio april 2018 gevolgd door de gate 
review 3A conform de systematiek van Rijkswaterstaat). Hierna zal de BIT-toets volgen. De totale 
toetsperiode kent een doorlooptijd van een halfjaar, exclusief verwerkingstijd van de aanbevelingen. 
De onzekerheden die samengaan met de verwerkingstijd van de diverse toetsen en audits, zoals 
de heroverwegingen door BCG, in combinatie met de grote complexiteit en onderlinge afhankelijk-
heden binnen het programma zorgt grotendeels voor het verschil tussen bovenstaande mijlpalen 
van maart 2019 en september 2019.


 4.2 Ontwikkeling in de realisatieplanning van het programma ERTMS


In de afgelopen verslagperiode heeft het programma ERTMS gewerkt aan de planning voor  
de realisatiefase, op basis van de migratiestrategie, teststrategie (zie hoofdstuk 2) en eerdere  
ervaringen met de uitrol van ERTMS die, inclusief geleerde lessen in binnen- en buitenland,  
zijn vertaald naar de betreffende trajecten. 


Ten opzichte van 2016 duurt de planuitwerkingsfase twee jaar langer dan destijds was aangenomen. 
Bij de uitrolstrategie in 2016 is destijds een indicatie aangegeven van 2024, geënt op een programma-
beslissing medio 2017. Inmiddels wordt deze voorzien in 2019.
Het programma maakt daarbij gebruik van bandbreedtes in de tijd, die zullen versmallen, wanneer 
gedurende de looptijd van het programma meer zekerheid wordt verkregen. Indienstelling van 
het baanvak bij Haarlem wordt daarom tussen 2026-2027 voorzien en indienstelling van het 
baanvak Kijfhoek-Roosendaal tussen 2026-2028.


Vier elementen hebben een effect op de realisatieplanning. Daarbij is de notie belangrijk dat  
het programma ERTMS zich kenmerkt door de uitrol van een technisch nieuw en complex systeem 
in een bestaande situatie waarbij de operatie van elke dag zo min mogelijk verstoord mag worden. 
Dit betekent ten eerste zeer grondig testen. Bovendien geldt dat door de invoering van ERTMS in 


3 Een deterministische planning is een planning waarbij doorlooptijden een enkelvoudige inschatting hebben. Bijvoorbeeld:  


de reistijd is 30 minuten. Voor de probabilistische analyse worden onzekerheden (de reistijd is tussen de 25 en 40 minuten)  


en risico’s (zoals kans op storing) toegevoegd aan het model. Hierna vindt via een zogenaamde monte-carlo-run een 


systematische doorrekening plaats om de zekerheid dat de planning wordt gehaald in te schatten, hierin zijn beheers- 


maatregelen meegenomen (p85: 85% zekerheid dat deze datum wordt gehaald). 







ERTMS Voortgangsrapportage  |  21


gebruik zijnde infrastructuur en materieel worden aangepast en medewerkers worden opgeleid. 
Hun beschikbaarheid is bepalend voor het tempo. Ten derde bepaalt de leveranciersmarkt (oligopolie) 
deels het aanbod/tempo waarin ERTMS kan worden geïntroduceerd. Tot slot is de planning  
conservatief opgesteld, omdat leereffecten niet voortijdig worden ingeboekt. Het ministerie  
van IenW heeft daarom het programma gevraagd te kijken waar zich nog kansen op snellere  
realisatie kunnen voordoen. 


Deze voortgangsrapportage bevat, op verzoek van de rapporteur tijdens het algemeen overleg van 
14 februari 2018, alvast een inkijk in de conceptrealisatieplanning (versie 5.1, van 18 januari 2018). 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de mijlpalen in tabel 3 een tussenstand van het huidige denken 
weergeven en nog niet formeel vast staan/kunnen wijzigen. Vaststelling vindt formeel plaats bij 
de programmabeslissing. Vanaf dat moment zullen ook de mijlpalen per baanvak worden opge-
nomen (overeenkomstig de voortgangsrapportage van het Hoogwaterbeschermingsprogramma).


Tabel 3: Indicatieve data uitrolvolgorde ERTMS in Nederland eerste twaalf baanvakken


Migratiestap Uitrolstrategie 2016 Planning 5.1


Start ervaringsleren Amsterdam-Utrecht X 2021


Start ervaringsleren Hanzelijn X 2021


Start commerciële inzet reizigersmaterieel X 2022


Start commerciële inzet goederenmaterieel X 2022


Start commerciële inzet opgewaardeerd materieel X 2022


N01 - Haarlem en omgeving 2024 2026-2027


N02 - Leiden – Den Haag 2025 2026-2028


Z01 - Kijkhoek – Roosendaal - Belgische grens 2024 2026-2028


N03 - Leiden – Hoofddorp – Duivendrecht 2026 2027-2029


Z02 – Roosendaal – Den Bosch 2025 2027-2029


Z04 – Utrecht – Meteren 2027 2028-2029


Z03 – Meteren – Eindhoven 2026 2029-2030


Z05 – Utrecht Centraal 2028 2029-2031


Z06 – Eindhoven – Venlo – Duitse grens 2027 2029-2031


N06 – Hilversum – Utrecht / Amersfoort 2028 2030-2031


N04 – OV SAAL 2027 2030-2034


N05 – Amsterdam Centraal 2029 2031-2034


 4.3 Planning in relatie tot EU-verplichtingen en buurlanden


De TEN-T verordening, (EU) nr. 1315/2013, beschrijft het Trans-Europese Vervoersnetwerk waar  
lidstaten verplicht zijn ERTMS aan te leggen. Als onderdeel daarvan, stemden in december 2016 
lidstaten in met het bijgestelde Europese implementatieplan, het European Deployment Plan (EDP – 
commission implementing regulation (EU) 2017/6) van de Europese commissie. Het EDP voorziet 
in de realisatie van ERTMS op negen corridors uiterlijk in 2030, waarvan drie beginnen/eindigen 
in Nederland. In 2023 zal de Commissie de doelen evalueren en kunnen op basis van de voortgang, 
of op basis van nieuwe inzichten, de tussendoelen voor 2023 en/of het eindbeeld 2030 worden 
aangepast. 


De mijlpalen voor Nederland en buurlanden, zoals formeel bekend bij de Europese commissie (i.e. niet 
gelijk aan tabel 3), zijn opgenomen in tabel 4. Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage 
heeft een nadere precisering plaatsgevonden. De overgang vindt plaats bij de landsgrens en niet 
bij het eerstvolgende station over de grens, zoals voor de herkenbaarheid was opgenomen. 
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Tabel 4: Overzicht Nederlandse trajecten op TEN-T corridors


Opdrachtgever Trajecten Timing uitrol


Rhine – Alpine: van Rotterdam, via Zevenaar, naar Genua


Nederland Rotterdam Maasvlakte – Kijfhoek Gereed


Nederland Rotterdam – Zevenaar – Duitse grens (Betuweroute) Gereed


Duitsland Nederlandse grens – Emmerich - Oberhausen 2026*


North sea – Mediterranean: van Rotterdam, via Roosendaal, naar Lyon/Basel


Nederland Rotterdam Maasvlakte - Kijfhoek Gereed


Nederland Kijfhoek – Roosendaal – Belgische grens 2024


België Nederlandse grens – Essen - Antwerpen 2019


North sea – Baltic: van Amsterdam, via Deventer, naar Tallinn/Warschau


Nederland Amsterdam – Deventer – Oldenzaal – Duitse grens Na 2037**


Duitsland Nederlandse grens – Berlijn Nog niet ingepland


Overige Europees verplichte TEN-T Corridors 


Nederland Amsterdam – Utrecht Gereed


Nederland Amsterdam Westhaven – Amsterdam Bijlmer 2029


Nederland Utrecht – Meteren (aansluiting Betuweroute) 2027


Nederland Vlissingen – Roosendaal 2032**


Overige grensovergangen: omleiding Betuweroute


Nederland Eindhoven – Venlo – Duitse grens 2027


Duitsland Nederlandse grens – Kaldenkirchen - Keulen 2022


 *  Afhankelijk van voortgang tracé/MER-procedures in Duitsland.
 **  De verbindingen met ** vallen buiten de zichtperiode van het Infrastructuurfonds en het taakstellend budget. Deze 


corridors hebben minder prioriteit gekregen, omdat deze minder intensief gebruikt worden en extra capaciteit niet direct 


noodzakelijk is. De TEN-T verordening biedt lidstaten de ruimte op economische gronden te prioriteren.
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5 Risicomanagement 
en auditing
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 5.1 Risicomanagement


Een omvangrijk programma als ERTMS kent vele risico’s die kunnen leiden tot het niet halen van 
de programmadoelen. Het programma werkt daarom door risicobeheersing aan het tegengaan 
van financiële tegenvallers en aan het voorkomen van vertraging. Door intensieve afstemming 
en communicatie worden risico’s gesignaleerd en kunnen adequate maatregelen worden getroffen 
om risico’s te vermijden of de gevolgen van risico’s te beperken. 


In deze voortgangsrapportage worden de toprisico’s vanuit het programma ERTMS genoemd; het 
betreffen daarom voornamelijk operationele risico’s. De toprisico’s voor de planuitwerkingsfase 
zijn weergegeven in een top 5 van tijdrisico’s. Deze toprisico’s gelden ook als de top 5 geldrisico’s, 
omdat hier geldt dat extra tijd zich vertaald in extra programmakosten. De toprisico’s voor de 
realisatiefase kennen wel een top 5 van tijdrisico’s en een top 5 van geldrisico’s. In de volgende 
voortgangsrapportage zal een meer overkoepelend beeld worden opgenomen, waarin ook de 
strategische risico’s zijn beschreven. 


Exogene en endogene risico’s
De toprisico’s in paragraaf 5.3, 5.4 en 5.5 zijn endogeen voor het programma ERTMS; het programma 
kan hierop beheersmaatregelen treffen en bij het optreden wordt het gevolg in beginsel uit het 
programmabudget gefinancierd. Het programma kent ook exogene risico’s. Dit zijn risico’s die 
buiten de (te beheersen) scope van het programma vallen, maar wel gevolgen kunnen hebben 
voor kostenposten en/of de planning van het programma. Bijvoorbeeld: wijzigingen in wet- en 
regelgeving, beschikbare capaciteit in de markt of prijsstijging/ inflatie. 


 5.2 Risicobeheersing


Het risicomanagement binnen het programma werkt en het dossier van het programma is actueel. 
Wijzigingen vonden plaats naar aanleiding van nieuwe inzichten in complexiteit en samenhang 
in het programma, voortgang op het uitvoeren van beheersmaatregelen en ontwikkelingen die 
invloed hebben op het programma. Dit heeft geleid tot een gewijzigde kwantificering dan wel  
tot gewijzigde formulering. Waar van toepassing is bij de risico’s aangegeven wat de vorige keer 
de positie in de top was.


 5.2.1 Top 5 risico’s in tijd tijdens de planuitwerkingsfase
In tabel 5 staan de toprisico’s tot aan de programmabeslissing in tijd. Deze toprisico’s gelden ook 
als de top 5 geldrisico’s, omdat hier geldt dat extra tijd zich vertaalt in extra programmakosten. 
De risico’s van de planuitwerkingsfase hebben een kleinere impact wat betreft de eventuele  
vertraging in maanden, maar staan in de tijd dichterbij, waardoor de urgentie hoger is. Zoals 
beschreven in hoofdstuk 4.1 is in de afgelopen periode een aantal (top)risico’s opgetreden of zijn 
deze momenteel aan het optreden. Deze risico’s hebben gezorgd dat de programmabeslissing 
later wordt genomen dan eerder gepland. 
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Tabel 5: Top 5 risico’s tijd planuitwerkingsfase


Nr. Risicobeschrijving Kans 
(%)


Gevolg 
(tijd)


Verwachtings-
waarde
(kans x gevolg)


1. (1) Het duurt langer dan verwacht de scope in lijn te 
brengen met het taakstellend budget.


25 – 50 % 3 – 6 maanden 1,7 maanden


2. (4) Er is onvoldoende draagvlak bij de stakeholders voor 
de programmabeslissing, bijvoorbeeld door tegen-
vallende afspraken over materieelbekostiging.


25 – 50 % 3 – 6 maanden 1,7 maanden


3. (2) Er zijn meer aanvullende- en herstelwerkzaamheden 
dan wel scopeaanpassingen nodig dan verwacht na 
de externe audits, CIO, Gatereview, externe onder-
zoeken.


25 – 50 % 3 – 6 maanden 1,7 maanden


4. (3) De formele besluitvormingstrajecten met direct 
betrokken partners en stakeholders duren langer dan 
voorzien.


10 – 25 % 3 – 6 maanden 0,8 maanden


5. (5) De uitwerking van de governance voor de realisatie-
fase wordt niet tijdig gedragen en geaccordeerd door 
de betrokken partijen in de sector.


10 – 25 % 3 – 6 maanden 0,8 maanden


Toelichting 1. Het duurt langer dan verwacht de scope in lijn te brengen met het taakstellend budget.
Het taakstellend budget is door de Tweede Kamer vastgesteld op € 2,4 mld. Deze middelen  
zijn beschikbaar binnen de meerjarenbegroting. Binnen dit budget, eventueel aangevuld met 
subsidies en aanvullende financiering, moet het programma ERTMS tot en met 2030 worden 
uitgerold.


Het risico treedt momenteel op. Het zoeken naar en committeren van oplossingen zou langer 
kunnen duren dan nu wordt voorzien. De beheersing van dit risico vindt met name plaats doordat 
er onderzoek is gedaan naar mogelijke kostenbesparingen, subsidies, extra financieringsbronnen 
en het eventueel verminderen van het aantal met ERTMS aan te leggen baanvakken. Deze oplos-
singsrichtingen worden de komende periode besproken met de Stuurgroep die tot besluiten 
hierover moet komen.


Toelichting 2. Er is onvoldoende draagvlak bij de stakeholders voor de programmabeslissing.
Het risico bestaat dat bij stakeholders onvoldoende draagvlak is voor de voorgenomen programma-
beslissing. Samen met de vertegenwoordiger van de goederensector is bijvoorbeeld een inventarisatie 
gemaakt van de belangrijkste knelpunten. Op elk van de punten is de afgelopen periode voortgang 
geboekt. Er is wederzijdse waardering voor de manier waarop de zorgpunten zijn opgepakt. In de 
eerste helft van 2018 worden deze verder uitgewerkt. 
 
Hiernaast voert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gesprekken met de materieeleigenaren 
omtrent afspraken over vergoeding voor de kosten van de materieelombouw. Het programma 
geeft hierin inhoudelijke ondersteuning aan het ministerie.


Toelichting 3. Er zijn meer aanvullende- en herstelwerkzaamheden dan wel scopeaanpassingen  
nodig dan verwacht na de externe audits, CIO-oordeel, gate review, externe onderzoeken.
Het programma ERTMS doorloopt verschillende audit/review trajecten. In de planning zijn 
momenten opgenomen om de uitkomsten van deze trajecten te verwerken. Risico is dat  
de geplande periode voor herstelwerkzaamheden niet voldoende zal zijn. 
 
In de planning van de werkzaamheden is ervoor gezorgd dat de verwerking van de reviewcommentaren 
en herstelwerkzaamheden zijn gebundeld, zodat zoveel mogelijk in één keer kan worden verwerkt. 
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Toelichting 4. De formele besluitvormingstrajecten met direct betrokken partners en stakeholders duren 
langer dan voorzien.
Vanwege de complexe materie, de vereiste zorgvuldigheid en het aantal betrokken partijen duurt 
besluitvorming langer dan voorzien. Om de beslissingen bij betrokken partijen te nemen moeten 
effecten en risico’s helder in beeld zijn. Dat kost tijd per partij, maar ook in gezamenlijkheid 
moet tot overeenstemming gekomen worden. 
 
De beheersing van dit risico vindt plaats door het opstellen van issuelijsten om de stand van zaken 
te bespreken en te monitoren. Indien nodig worden de issues ter besluitvorming voorgelegd aan 
de Stuurgroep. 


Toelichting 5. De uitwerking van de governance voor de realisatiefase wordt niet tijdig gedragen  
en geaccordeerd door de betrokken partijen in de sector.
Afgelopen verslagperiode is besloten het programma ERTMS onderdeel te maken van de juridische 
entiteit van ProRail. Deze nieuwe governancestructuur wordt nu vorm gegeven. Deze verandering 
is gewenst, maar betekent ook veel voor de samenwerkingspartners. Het risico dat de juridische 
en contractuele uitwerking meer tijd in beslag neemt dan verwacht treedt op, maar heeft naar 
verwachting geen invloed op het moment van besluitvorming over de programmabeslissing.


 5.2.2 Top 5 risico’s in geld voor de realisatiefase
In tabel 6 staan de risico’s met de grootste verwachtingswaarden voor financiële tegenvallers in 
de realisatiefase. De mutaties in de top komen vooral voort uit ontwikkelingen/ nieuwe inzichten 
die de kans op een risico vergroten, ofwel doordat de beheersing effectief blijkt en de kans of het 
gevolg naar beneden kan worden bijgesteld. Deze risico’s zijn onderdeel van de post onvoorzien 
in het programmabudget. Als de risico’s de post onvoorzien overschrijden, zullen mitigatiemaat-
regelen genomen moeten worden, bijvoorbeeld aanpassing van de scope.


Tabel 6: Top 5 risico’s geld


Nr. Risicobeschrijving Kans 
(%)


Gevolg 
(geld)


Verwachtings-
waarde
(kans x gevolg)


1. (-) Ná contractering komen er aanvullende contract-
wensen en –eisen vanuit de betrokken organisaties 
en/of stakeholders.


25 – 50 % € 50 – 100 mln. € 28,1 mln.


2. (3) De complexe omgeving van het spoor met veel ver-
schillende grote projecten, leidt tot vertraging en 
daarmee meerkosten van het ERTMS-programma.


50 – 100 % € 20 – 50 mln. € 26,3 mln.


3. (1) Het realiseren van ERTMS vraagt meer aanpassingen 
dan voorzien in de huidige sporenlay-out, met name 
op (grote) emplacementen.


50 – 100 % € 20 – 50 mln. € 26,3 mln.


4. (4) De opdrachtnemer (leverancier en/of aannemer) 
houdt zich na gunning niet aan de gemaakte afspraken 
of kan zich er niet aan houden.


10 – 25 % € 50 – 100 mln. € 13,1 mln.


5. (5) Bij de systeemintegratie komen grote tegenvallers 
naar voren.


25 – 50 % € 20 – 50 mln. € 13,1 mln.


Toelichting 1. Ná contractering komen er aanvullende contractwensen en –eisen vanuit de betrokken 
organisaties en/of stakeholders.
Het programma ERTMS kent een lange looptijd, heeft een innovatieve opgave te realiseren en zal 
werken met een veelvoud aan contracten. Hierdoor bestaat het risico, dat vanwege de belangen, 
nieuwe inzichten of voortschrijdende technologische mogelijkheden ná contractering nieuwe 
wensen en eisen komen. Dit betekent meerwerk voor de contractant en mogelijk extra kosten 
voor het programma. Beheersing zal op meerdere vlakken worden ingezet. Bij het aangaan van 
contracten en contractvormen zal een zekere mate van flexibiliteit worden ingebouwd. Verder 
doet het programma bij betrokkenen aan helder verwachtingsmanagement ten aanzien van de 
spelregels over aanvullende wensen en eisen. 
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Toelichting 2. De complexe omgeving van het spoor met veel verschillende grote projecten,  
leidt tot vertraging en daarmee meerkosten van het ERTMS-programma.
Voor de uitrol van ERTMS is het programma in hoge mate afhankelijk van een groter geheel aan 
spoorprojecten, zoals de huidige vervanging van ATB, PHS en ontwikkelingen in het buitenland. 
Daarnaast zal (op termijn) sprake zijn van veranderende wet- en regelgeving en technologische 
ontwikkelingen. Ondanks veelvuldige afstemming met betrokkenen is deze omgevingsdynamiek 
vooraf niet volledig inzichtelijk en/of voorspelbaar, waardoor gedurende de realisatiefase voort-
durend bijsturing nodig zal zijn. Het risico bestaat dat dit tot onvoorziene vertraging/meerkosten 
zal leiden. De beheersing van dit risico vindt plaats door het vastleggen van afspraken met de 
raakvlakprojecten. Er zal flexibiliteit worden ingebouwd in de aanbestedingstukken om hoge 
herstelkosten te vermijden. 


Toelichting 3. Het realiseren van ERTMS vraagt meer aanpassingen dan voorzien in  
de huidige sporenlay-out, met name op (grote) emplacementen.
Tijdens het nader uitwerken van de ERTMS-specificaties en eerste (globale) ontwerpen voor de 
baanvakken werd duidelijk dat het inpassen van ERTMS in de bestaande baanvakken specifieke 
inpassingsvraagstukken met zich zal meebrengen. De exacte consequenties per corridor worden 
pas zichtbaar op het moment dat de ontwerpen gedetailleerd worden uitgewerkt. In een eerste 
verkenning van de locaties lijkt de hoeveelheid locaties waar het om zou gaan mee te vallen, waardoor 
de inschatting van de kosten naar beneden is bijgesteld sinds de vorige voortgangsrapportage. 
Voor de verdere beheersing van dit risico worden voor de locaties waar inpassingsvraagstukken 
worden verwacht, voorverkenningen gedaan naar de omvang en kosten voor deze aanpassingen.


Toelichting 4. De opdrachtnemer (leverancier en/of aannemer) houdt zich na gunning niet aan de gemaakte 
afspraken of kan zich er niet aan houden.
Vanwege de omvang van het programma ERTMS wordt een groot aantal contracten in de markt 
gezet. De opdrachtnemer kan de werkzaamheden in de innovatie te optimistisch inschatten of 
de opdrachtgever kan genoodzaakt zijn wijzigingen door te voeren vanwege veranderende 
inzichten of ontwikkelingen. Hierdoor moet de opdrachtnemer de werkzaamheden wijzigen met 
hogere kosten tot gevolg. De beheersing van dit risico vindt plaats door in de contractplannen 
bijsturingsmogelijkheden in te bouwen en in de aanbestedingsdossiers op te nemen dat het  
contract bij wanprestaties beëindigd kan worden. Ook zullen er terugvalscenario’s geschreven 
worden.


Toelichting 5. Bij de systeemintegratie komen grote tegenvallers naar voren.
In de realisatiefase worden de verschillende deelsystemen van ERTMS (infrastructuur, materieel 
en gebruiksprocessen) geïntegreerd. Deze deelsystemen kennen grote onderlinge afhankelijkheden. 
Het is moeilijk te voorspellen in welke mate kinderziektes naar voren komen en herstelwerkzaam-
heden moeten worden uitgevoerd. Daarbij zijn de systemen aan ontwikkeling en verandering 
onderhevig, waardoor afstemming moeizaam kan verlopen. Hierdoor kan het programma uitlopen 
en kunnen herstelwerkzaamheden meer tijd en geld kosten. De beheersing van dit risico vindt plaats 
door ruimte op te nemen voor ontwerpiteraties4, het opstellen van een gedragen teststrategie en 
vroegtijdig starten met testen. Ook zal het programma de samenwerking van de systeemarchitecten 
en ingenieurs periodiek bespreken.


Risico’s verdwenen uit de top 5
Het in de zevende voortgangsrapportage genoemde risico “onvolledige benutting van  
de marktwerking door overspecificatie in het programma van eisen” is door nieuwe inzichten, 
mede vanuit de marktconsultaties, in omvang afgenomen en uit de top 5 verdwenen.


 


4 Het opbreken van een ontwerp in kleinere delen die apart worden uitgewerkt, ontwikkeld, herhaald getest en verbeterd, 


totdat het deelontwerp is geaccepteerd.
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 5.2.3 Top 5 risico’s tijd realisatiefase
In tabel 7 staan de risico’s met de grootste verwachtingswaarden voor vertraging in de realisatie-
fase. De mutaties in de top komen vooral voort uit de ontwikkelingen die de kans op een risico 
vergroten, ofwel doordat de beheersing effectief blijkt en de kans of het gevolg naar beneden kan 
worden bijgesteld. 


Tabel 7: Top 5 risico’s tijd


Nr. Risicobeschrijving Kans 
(%)


Gevolg 
(tijd)


Verwachtings-
waarde
(kans x gevolg)


1. (4) De complexe omgeving van het spoor met veel ver-
schillende grote projecten, leidt tot vertraging van 
het ERTMS-programma.


50 – 100 % 12 – 24 maanden 13,5 maanden


2. (1) Over de breedte van de spoorsector is gekwalificeerd 
personeel onvoldoende aanwezig/beschikbaar.


50 – 100 % 12 – 24 maanden 13,5 maanden


3. (2) Het benodigde materieelpark is niet op tijd gereed 
voor inzet op het eerste baanvak.


25 – 50 % 12 – 24 maanden 6,8 maanden


4. (5) Het nemen van de migratiestappen vraagt meer tijd 
dan verwacht.


50 – 100 % 6 – 12 maanden 6,8 maanden


5. (-) In de realisatiefase wordt het werk uit de planuitwer-
kingsfase, op basis van nadere inzichten uit de sector, 
ter discussie gesteld.


50 – 100 % 6 – 12 maanden 6,8 maanden


Toelichting 1. De complexe omgeving van het spoor met veel verschillende grote projecten,  
leidt tot vertraging van het ERTMS-programma.
Zie de toelichting van risico 2 met een gevolg in geld. 


Toelichting 2. Over de breedte van de spoorsector is gekwalificeerd personeel onvoldoende aanwezig/
beschikbaar.
Het programma zal volgens huidige berekeningen een zeer groot beslag leggen op de beschikbare 
capaciteit bij opdrachtnemers en ingenieurs. In combinatie met andere spoorprojecten kan  
blijken dat in de spoorsector te weinig capaciteit aanwezig is om alle werkzaamheden tijdig uit  
te voeren. Hierdoor kunnen de werkzaamheden vertragen. Het programma heeft ter beheersing 
van dit risico al marktconsultaties gehouden over de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel 
in relatie tot de verwachte planning van het programma. De markt kan hier nu rekening mee 
houden. Verdere beheersing van dit risico vindt plaats door nu al nadere afspraken te maken  
met de betrokken organisaties en ingenieursbureaus in de spoorsector voor beschikbaarheid van 
personeel, kennisontwikkeling en kennisbehoud. Hier wordt ook in de contracteringstrategie 
rekening mee gehouden. Dit risico ligt echter ook deels buiten de invloedssfeer van het programma, 
waardoor beheersingsmaatregelen beperkt mogelijk zijn.


Toelichting 3. Het benodigde materieelpark is niet op tijd gereed voor inzet op het eerste baanvak.
ERTMS moet worden ingebouwd in het materieel. Hiervoor moeten de treinen onttrokken worden 
aan de operatie. Indien de dagelijkse operatie onttrekking niet toestaat, kan minder materieel 
onttrokken worden dan noodzakelijk is om de ombouwplanning te halen. Daarnaast bestaan er 
zorgen over de capaciteit van de werkplaatsen, het werkplaatspersoneel en engineers. Beheersing 
van dit risico zal op verschillende manieren plaatsvinden. Zo is de markt geconsulteerd op de 
haalbaarheid en maakbaarheid van het eisenpakket. Ook worden de ombouwprocessen zoveel 
mogelijk gestandaardiseerd, door eerst een prototype om te bouwen en te testen, voordat de 
hele serie wordt omgebouwd. Daarnaast zal het programma afspraken maken in samenwerkings-
overeenkomsten om de onttrekkingsafspraken te formaliseren.
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Toelichting 4. Het nemen van de migratiestappen vraagt meer tijd dan verwacht.
Het invoeren van ERTMS bestaat uit een aantal elkaar opvolgende migratiestappen. Per migratie-
stap vinden testen en verificatie/validatie plaats. Ook wordt gekeken of de dagelijkse operatie op 
het spoor niet teveel verstoord wordt door het nemen van de migratiestap. Op basis van deze 
resultaten zal per migratiestap een go/no-go-beslissing worden genomen door alle betrokkenen 
bij de migratiestap. Indien de testresultaten tegenvallen, het proces niet naar behoren is doorlopen 
of de operatie niet gereed is, kan het zijn dat er herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden dan 
wel dat de migratiestap opnieuw doorlopen moet worden of moet worden uitgesteld. Hierdoor kan 
het programma uitlopen en kunnen herstelwerkzaamheden meer tijd en geld kosten. De beheersing 
van dit risico vindt plaats door het opstellen van een teststrategie, waarin de verschillende moge-
lijkheden voor het testen en integreren worden verwerkt. Daarnaast worden er verschillende 
migratiestappen in het migratieproces gedefinieerd en uitgewerkt, waarin de randvoorwaarden 
voor de migratie en de dagelijkse operatie en de go/no-go-momenten zijn gedefinieerd.


Toelichting 5. In de realisatiefase wordt het werk uit de planuitwerkingsfase,  
op basis van nadere inzichten uit de sector, ter discussie gesteld.
In een langlopend en innovatief programma waar de belangen van de betrokken partijen groot 
zijn, ontstaan voortdurend nieuwe inzichten. Hierdoor kan het voorkomen dat er andere waardes 
aan de gedane onderzoeken wordt gegeven door betrokken organisaties of stakeholders. Ook 
kan het zwaartepunt van hun belangen verschuiven of kunnen er nieuwe belangen bijkomen. 
Betrokken organisaties kunnen wensen om de gedane onderzoeken nogmaals uit te voeren, wat 
kan leiden tot stilstand en vertraging door discussie en besluitvorming over de uitkomsten hiervan. 
Beheersing van dit risico vindt plaats door de partijen zoveel mogelijk mee te nemen in de onder-
zoeken, ontwerpprocessen en reviewprocessen, zodat er gedragen oplossingen ontstaan. 
Daarnaast zal er gezorgd worden voor een warme overdracht van de planuitwerkingsfase naar  
de realisatiefase, waardoor kennis en informatie ook in de volgende fase gebruikt kan worden.


Risico’s verdwenen uit de top 5
Het in de zevende voortgangsrapportage genoemde risico “De doorstart naar de realisatiefase 
verloopt moeizamer dan verwacht” is uit de top 5 verdwenen. De verwachtingswaarde voor dit 
risico is afgenomen omdat de organisatiestructuur van de realisatiefase nu al in voorbereiding is.


 5.3 Auditing


Boston Consulting Group (BCG)
De Boston Consultant Group heeft op verzoek van de stuurgroep ERTMS getoetst of de uitgangs-
punten waarop de programmabeslissing sinds de voorkeursbeslissing (2014) wordt gebaseerd 
ook nu nog stevig staan. Deze analyse is begin 2018 opgeleverd. 


BCG onderschrijft de gemaakte keuzes:
•  Nu starten met ERTMS op grond van de vervangingsbehoefte, Europese verplichtingen  


en de baten die gehaald kunnen worden. Langer wachten biedt onvoldoende voordelen.
•  Keuze voor ERTMS level 2, baseline 3 op basis van bewezen technologie.
•  Keuze om eerst het materieel om te bouwen en dan de infrastructuur met ERTMS only  


op basis van doelmatigheid. 


BCG heeft aanbevelingen gedaan. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen wat voor de BIT-toets 
helder moet zijn en wat ná de programmabeslissing kan worden uitgezocht. BCG beveelt aan.
1.   Heroverweeg de keuze om infra op te splitsen in twee percelen. Doe nader onderzoek naar een 


scenario met één leverancier en zet dit af tegen het scenario met twee leveranciers. Laat daarbij 
het verschil in voordelen, nadelen en risico’s – inclusief de impact op de maatschappelijke  
kosten en baten – tussen deze twee scenario’s zo veel mogelijk kwantificeren. 
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2.  Heroverweeg de keuze om geen proefbaanvak aan te leggen. Technische en operationele  
restrisico’s kunnen met een proefbaanvak verder worden verminderd. Als ervoor wordt  
gekozen om wél een proefbaanvak aan te leggen moet de locatie van het proefbaanvak  
worden bepaald in samenspraak met (goederen) vervoerders, ProRail en het Ministerie  
van I&W. Heroverweeg de keuze om het testlab zelf te beheren. Er zijn in het buitenland  
voorbeelden waar dit (deels) aan de markt wordt overgelaten.


3.  Heroverweeg middels het uitvoeren van een (korte) impact studie de huidige baanvakselectie 
en uitrolvolgorde, hiervoor is voldoende aanleiding gegeven de nieuwe inzichten in principes 
en criteria. Het is echter waarschijnlijk dat een groot deel van de huidige uitrolstrategie in 
stand blijft. 


Hiernaast beveelt BCG de volgende punten aan voor de programmabeslissing op te pakken:


•  Verder te onderbouwen/ uit te werken keuzes:
 -  Maak voor de keuze om de retrofit van het materieel over twee tot vier percelen te verdelen 


een completere afweging, inclusief flexibiliteit, concurrentie en beheersbaarheid van de 
integratie. 


 -  Garandeer in de ACS flexibiliteit bij technologische ontwikkelingen – zoals de overgang naar 
hybride level 3 – en voorkom dat het Programma vast komt te zitten aan achterhaalde tech-
nologie. Hierdoor zal in de ACS een aantal extra paragrafen toegevoegd dienen te worden. 


 -  Onderbouw de keuze voor de beheersing van de systeemintegratie van het Vervoersysteem 
en de Baan-treinintegratie vanuit Programma in plaats van de markt. 


• Overig:
 -  Neem de keuze om de grote emplacementen om te bouwen niet op in de programmabeslissing, 


maar neem hier te zijner tijd een apart besluit over. Het loskoppelen van de ombouw van de 
grote emplacementen en de programmabeslissing creëert de optie om deze emplacementen 
niet om te bouwen wanneer dit later onwenselijk blijkt. 


 -  Onderzoek in hoeverre goederenvervoerders financieel kunnen worden ondersteund bij  
de kosten die zij moeten maken voor het (opnieuw) ombouwen van materieel. Neem het 
economisch nut (e.g. levensvatbaarheid vervoerder, resterende levensduur materieel) van 
deze compensatie hierin mee. Doe dit in de context van een sectorbrede analyse van kosten 
en stimuleringsmaatregelen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; het pro-
gramma kan dit faciliteren. 


 -  Betrek regionale vervoerders intensiever bij besluitvorming op onderdelen die hun operatie 
zullen raken zoals het ombouwen van materieel en de impact van ERTMS op de trajecten 
waarop zij rijden. 


 -  Creëer een overzicht hoe geleerde lessen van ERTMS-uitrol in Nederland en buitenland  
worden geborgd in het huidige Programma. Maak regelmatig een update van dit overzicht. 


 -  Maak expliciet de keuze, gebruik makend van de nieuwe planning, of het voldoende zin 
heeft om treinseries ICM en DDZ om te bouwen met ERTMS. 


 -  Stem de haalbaarheid van de planning en kosten van materieelombouw zeer expliciet af  
met (voornamelijk) NS R&O en mogelijk externe leveranciers. 


 -  Expliciteer de onzekerheid in aannames omtrent maatschappelijke baten en de daling van 
deze baten ten opzichte van de voorkeursbeslissing. 


Auditdienst Rijk 
Er vindt periodiek overleg tussen de ADR en het programma plaats om de diverse ontwikkelingen 
binnen het programma te volgen. In de afgelopen periode zijn geen tussentijdse onderzoeken 
uitgevoerd. 
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Onafhankelijke toetsing en advies door SI/ECF/CIO5 (OTA)
Het team Onafhankelijke Toetsing en Advies (OTA) heeft kennis genomen van alle informatie 
binnen het programma en een groot aantal “co-creatie-“ en informatiesessies met deelnemers 
aan het programma. Gevraagd en ongevraagd leverde het OTA-team haar bijdrage, ook aan 
onderzoeken die bij IenW, ProRail en NS zijn opgestart in voorbereiding op besluitvorming.


Zoals in de zevende voortgangsrapportage is vermeld, legde OTA een brede analyse van  
de onafhankelijke toetsers voor aan opdrachtgever en programmadirecteur.  
In de verslagperiode heeft OTA een kritisch rapport opgeleverd. De belangrijkste constatering, 
gepresenteerd met name vanuit het ECF-perspectief, was dat het programma haar programmabe-
heersing en de informatievoorziening (o.a. tijdig verschijnen kwartaalrapportages) verder moest 
verbeteren. Het rapport is uitgebreid besproken met het programma, het ministerie en de 
Stuurgroep ERTMS. Alle aanbevelingen zijn door hen overgenomen. Het onderbrengen van de 
programmaorganisatie in de juridische entiteit van ProRail geeft hierop eveneens een antwoord 
en zorgt ervoor dat een verdere professionaliseringslag in de programmabeheersing kan worden 
gemaakt. 


In het begin van de verslagperiode is door het team OTA aangegeven dat extra aandacht moet 
gaan naar de zaken die betrekking hebben op de accountantscontrole. OTA heeft een aantal 
oplossingsrichtingen aangereikt met beheersmaatregelen. De programmadirectie en de 
opdrachtgever hebben aangegeven dat deze beheersmaatregelen zijn getroffen. OTA is van 
mening dat de voorliggende rapportage een getrouw beeld geeft van de stand van zaken en  
ontwikkelingen in deze verslagperiode.


5 Systeem Integrator/ Eigenstandige Control Functie/ Chief Information Officer.







32  |







ERTMS Voortgangsrapportage  |  33


6 Financiën 
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 6.1 Totaaloverzicht programmabudget en kosten


 6.1.1 Programmabudget ERTMS
Het programmabudget bedraagt € 2,4 mld (prijspeil 2017). Dit budget staat grotendeels begroot op 
artikel 17 van het Infrastructuurfonds. € 17,8 miljoen van de € 2,4 mld (incl. BTW, prijspeil 2017) staat 
op artikel 98 van het begrotingshoofdstuk XII voor apparaatsuitgaven, zoals inhuur en huisvesting. 
Tabel 8 geeft hiervan een overzicht, waarbij een onderscheid is gemaakt naar planstudiekosten 
en (voorbereidende) realisatiekosten. Het overzicht is gebaseerd op de stand najaarsnota 2017. 


 6.1.2 Planstudiekosten
Voor de planstudiekosten is een budget van € 90,5 miljoen beschikbaar, verdeeld over € 81,7 miljoen 
op artikel 17 van het Infrastructuurfonds en € 8,8 miljoen op artikel 98 van begrotingshoofdstuk XII. 
De raming voor de planstudiekosten kent geen wijzigingen ten opzichte van de zevende voort-
gangsrapportage. De kosten komen tot nu toe lager uit dan de oorspronkelijke raming ten tijde 
van de basisrapportage (€ 95 mln, inclusief BTW, prijspeil 2015). 


 6.1.3 Kosten voorbereidende werkzaamheden realisatiefase 
Voor de voorbereidende realisatiewerkzaamheden is een budget beschikbaar van € 116,6 miljoen, 
verdeeld over € 114,3 miljoen op artikel 17 van het Infrastructuurfonds en € 2,3 miljoen op artikel 
98 van begrotingshoofdstuk XII. De voorbereidende realisatiewerkzaamheden betreffen onder 
andere de eerste ontwerpwerkzaamheden, de ontwikkeling van de STM-ATB en een eventuele  
bijdrage voor de ombouw van het materieel in het kader van de EU subsidie.


Tabel 8: Programmabudget ERTMS6


Incl. BTW (in miljoen EUR) 2014 2015 2016 2017 2018 e.v. Totaal


Hoofdstuk XII Infrastructuur en Milieu


12.98 Apparaatsuitgaven  0,0  1,2  2,6 4,4 9,6 17,8


Infrastructuurfonds


17.07.01 Realisatie (voorbereiding) 0,0 7,1 107,1 114,37


17.07.02 Planuitwerkingsfase 2,8  18,9 21,9 11,5 2.204,78 2.259,99


17.07.02.01 Planstudiekosten 2,8  18,9 21,9 11,5  26,6  81,7


17.07.02.02 Pilotkosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


17.07.02.03 Overige planuitwerking OV-SAAL 0,0 0,0 228,9 228,9


17.07.02.04 Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) 0,0 0,0 0,0 0,0 1.949,3 1.949,3


Totaal programmabudget ERTMS 2,8 20,1 24,610 23,0 2.321,4 2.392,011


17.07.02.9995 Terug ontvangen voorschotten 0,0 0,0 4,8 2,6 0,0 7,512


Totaal Bruto budget begroting 2,8 20,1 29,4 25,6 2321,4 2.399,4


Bron: Gebaseerd op Najaarsnota 2017


6   Bedragen in tabel 8 zijn aangesloten op de NJN 2017 stand. Kasschuiven die de jaargrens overschrijden zijn reeds verwerkt 


als aanvulling op de NJN2017 stand. Tevens is in deze tabel, alsmede in de ontvangsten- en uitgaventabel, de brutoboeking 


van de terugontvangst van de voorschotten ProRail weergegeven.
7  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
8  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 lager uit.
9  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
10  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
11  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
12  Door een afronding komt dit bedrag en daardoor ook het totaal op ‘Bruto budget begroting’ 0,1 hoger uit.
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 6.1.4 Programma post onvoorzien
De post onvoorzien kent geen wijzigingen. De post onvoorzien is op basis van de kostenraming 
van begin 2014 bepaald op 34% van de kosten. De kostenraming is op onderdelen geactualiseerd 
en voor de programmabeslissing zal een nieuwe kostenraming worden opgesteld. Zo nodig zal 
op dat moment de post onvoorzien worden aangepast. Dit zal onderdeel zijn van de 
programmabeslissing.


 6.1.5 Budgetmutaties sinds de voorkeursbeslissing ERTMS (2014)
Tabel 9 toont een overzicht van de budgetmutaties ten opzichte van de basisreferentie bij de 
voorkeursbeslissing. 


Tabel 9: Mutatieoverzicht budget


Gecommuniceerd  
in Tweede Kamer


Toelichting


Incl. BTW (in miljoen EUR)
Totaal 
bedrag


Bron 
VGR-nr. 


Voorkeursbeslissing 2.569,94 - Basisrapportage (prijspeil 2013)


Prijsbijstelling 2015 9,80 3 Prijsbijstelling voor Infrafonds (0,384%) 


Ontvangen EU subsidie 0,85 4 Voorschot betaling planuitwerking


Prijsbijstelling 2016 5,06 6 Prijsbijstelling voor zowel Infrafonds (0,191%) als Hfst XII. 


Overige mutaties -0,04 6
Saldo effect jaarsluiting Hoofdstuk XII (Slotwet 2015) en  
compensatie loonakkoord (VJN2016)


Ontvangsten 2016 0,99 6 Waarvan 0,96 voorschot EU subsidie tranche 2016.


CEF subsidie bijdrage (maximaal) 28,92 6 Resterende gedeelte van de mogelijke CEF voorschotten.


Verlaging budget t.b.v. Schiphol -250,00 5 In begroting 2018 van het Infrastructuurfonds verwerkt.


Prijsbijstelling 2017 26,45 7
Prijsbijstelling voor Infrafonds (1,15%).  In begroting 2018  
van het Infrastructuurfonds verwerkt.


Stand najaarsnota 2017 2.391,97 - In de budget tabel getoonde totaalbedrag


Geen verdere mutaties 0 0


Totaal 2.391,97  Gemeld als totaalbudget uitgaande van de meest actuele inzichten 
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 6.2 Aangegane verplichtingen 


Tabel 10 geeft inzicht in de aangegane verplichtingen voor ERTMS tot en met 31 december 2017. In 
totaal is voor het programma ERTMS € 106,9 mln aan verplichtingen aangegaan sinds de voorkeurs-
beslissing, waarvan € 85,6 mln aan planstudiekosten (inclusief apparaatskosten) en € 21,3 mln voor 
voorbereidende werkzaamheden realisatiefase.


Tabel 10: Aangegane verplichtingen programma voor ERTMS13


Incl. BTW (in miljoen EUR) VGR1 t/m 6 VGR7 VGR8 Totaal


01-04-2014 t/m 
31-12-2016


01-01 t/m 30-06-
2017


01-07 t/m 31-12-
2017


01-04-2014 t/m 
31-12-2017


Hoofdstuk XII Infrastructuur en Milieu    


12.98 Apparaatsuitgaven 7,5 4,4 0,4 12,3


Infrastructuurfonds    


17.07.01 Realisatiefase 15,5 0,0 5,8 21,3


17.07.02 Planuitwerkingsfase 61,5 4,2 7,5 73,3


17.07.02.01 Planstudiekosten 61,5 4,2 7,5 73,314


Totaal programmaverplichtingen 84,5 8,6 13,7 106,9


 6.3 Gerealiseerde uitgaven 


Tabel 11 geeft inzicht in de gerealiseerde uitgaven voor ERTMS tot en met 31 december 2017. In 
totaal is € 76,4 mln uitgegeven sinds de voorkeursbeslissing, waarvan € 70,2 mln aan planstudie-
kosten (€ 54,4 + € 7,45 + € 8,4 mln apparaatskosten) en € 6,2 mln aan voorbereidende werkzaam-
heden realisatiefase. 


Tabel 11: Gerealiseerde uitgaven programma voor ERTMS15


Incl. BTW (in miljoen EUR) VGR1 t/m 6 VGR7 VGR8 Totaal


01-04-2014 t/m 
31-12-2016


01-01 t/m 30-06-
2017


01-07 t/m 31-12-
2017


01-04-2014 t/m 
31-12-2017


Hoofdstuk XII Infrastructuur en Milieu    


12.98 Apparaatsuitgaven 4,7 1,5 2,1 8,416


Infrastructuurfonds    


17.07.01 Realisatiefase (voorbereiding) 0,0 3,4 2,8 6,2


17.07.02 Planuitwerkingsfase 43,6 10,3 0,4 54,4


17.07.02.01 Planstudiekosten 43,6 10,3 0,4 54,417


Totaal programmauitgaven 48,3 15,318 5,3 68,9


17.07.02.9995 Terug ontvangen voorschotten 4,8 0,0 2,6 7,519


Totaal Bruto programma uitgaven 53,1 15,3 8,020 76,4


13   De tabel “Aangegane verplichtingen kerndepartement ten behoeve van ERTMS” uit voorgaande VGR-rapportages is 


samengevoegd met deze tabel. 
14  Door een afronding komt dit bedrag en daardoor ook het totaal 0,1 hoger uit.
15   De tabel “Uitgaven kerndepartement ten behoeve van ERTMS” uit voorgaande VGR-rapportages is samengevoegd met deze tabel. 
16  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
17  Door een afronding komt dit bedrag en daardoor ook het totaal 0,1 van 17.07.02 hoger uit.
18  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
19  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
20  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
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Van de totale uitgaven op artikelonderdeel 17.07 van het Infrastructuurfonds staan per 31-12-2017 
nog te verrekenen voorschotten open van € 18,1 mln. Deze voorschoten worden in 2018 of later 
verrekend met de door de ontvangers werkelijk gemaakte kosten. In 2017 is € 2,6 miljoen ontvan-
gen van in 2016 te veel betaalde voorschotten. In het jaarverslag 2017 van het Infrastructuurfonds 
zijn deze ontvangsten op grond van artikel 28 van de Comptabiliteitswet (CW) 200121 als ontvangst 
opgenomen in het Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17. In deze voort-
gangsrapportage is dit in tabel 11 separaat weergegeven. Het betreft immers terugbetalingen op 
eerder gedane uitgaven.


 5.4 Ontvangsten


Tabel 12: Ontvangsten


Incl. BTW
(in mln. EUR)


VGR1 t/m 6 VGR7 VGR8 Totaal


01-04-2014 t/m 
31-12-2016


01-01 t/m 30-06-
2017


01-07 t/m  
31-12-2017


01-04-2014 t/m 
31-12-2017


Hoofdstuk XII Infrastructuur en Milieu    


12.98 Apparaatsuitgaven 0,0 0,0 0,0 0,0


Infrastructuurfonds    


17.07.01 Realisatiefase (voorbereiding)  0,0 0,0 0,0


17.07.02 Planuitwerkingsfase 1,8 0,0 0,0 1,8


17.07.02.01 Planstudiekosten 1,8 0,0 0,0 1,8


Totaal programmaontvangsten 1,8 0,0 0,0 1,8


17.07.02.9995 Terug ontvangen voorschotten 4,8 0,0 2,6 7,522


Totaal Bruto programma ontvangsten 6,723 0,0 2,6 9,3


Zoals in paragraaf 6.3 is aangegeven is in 2017 € 2,6 miljoen ontvangen van in 2016 te veel betaalde 
voorschotten. In het jaarverslag 2017 van het Infrastructuurfonds zijn deze ontvangsten op grond 
van artikel 28 van de Comptabiliteitswet (CW) 200124 als ontvangst opgenomen in het Overzicht 
van budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17. In deze voortgangsrapportage is dit in tabel 12 
separaat weergegeven. Het betreft immers terugbetalingen op eerder gedane uitgaven.


21   Op grond van het overgangsrecht (artikel 10.2 van de Comptabiliteitswet 2016) blijven voor de verantwoordingen over 2017 


de bepalingen van toepassing uit de Comptabiliteitswet 2001 en de daarop rustende bepalingen zoals deze golden voor de 


inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet 2016.
22  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
23  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
24   Op grond van het overgangsrecht (artikel 10.2 van de Comptabiliteitswet 2016) blijven voor de verantwoordingen over 2017 


de bepalingen van toepassing uit de Comptabiliteitswet 2001 en de daarop rustende bepalingen zoals deze golden voor de 


inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet 2016.
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informatie zie www.ertms-nl.nl.
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Managementsamenvatting 
In opdracht van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland samen met Greenpeace en Natuur & Milieu, heeft Royal 
HaskoningDHV een analyse gemaakt van bestemmingen vanaf Schiphol, waarvoor de trein concurrerend kan zijn met 
het vliegtuig. Onderzocht is wat de huidige reistijden voor vliegtuig en trein zijn. Vervolgens is onderzocht voor welke 
bestemmingen de trein voor de reiziger een interessant alternatief kan zijn bij verbetering van (1) ticketing & services 
(2) reistijd door operationele barrières op te heffen en planproces te optimaliseren en (3) reistijd door realisatie van een 
Europees HSL-netwerk. Waarom reizigers nu vaker voor het vliegtuig kiezen en wat hen tot andere keuzes kan brengen 
is onderzocht door interviews te houden met drie archetypes: de zakelijke reiziger, de recreatieve reiziger en de 
frequente (recreatieve) reiziger. 


De bestemmingen zijn geselecteerd op basis van de grootte van de steden, directe vliegverbindingen met Schiphol en 
hemelsbrede afstand (maximaal 750 km van Schiphol). Zo zijn 31 bestemmingen geselecteerd. Tussen Schiphol en 
deze 31 geselecteerde bestemmingen gaan in de huidige situatie in totaal 241 vluchten per dag, ongeveer 176.000 
vliegbewegingen per jaar. Dit is rond de 35% van het totaal aantal vliegbewegingen op Schiphol (Schiphol, 2018).  


Wanneer voor de huidige situatie de trein- en vliegtijden van deze 31 bestemmingen worden vergeleken, blijkt dat voor 
Brussel en Parijs de treintijd korter is dan de vliegtijd. Voor negen bestemmingen is de treintijd minder dan twee uur 
langer, voor de overige 20 bestemmingen is de treintijd meer dan twee uur langer. Voor tien van deze 20 bestemmingen 
is de reistijd per trein meer dan het dubbele van de vliegtijd.  


Met alleen verbetering van ticketing & services kan gedrag van reizigers worden beïnvloed, waardoor zij eerder voor de 
trein kiezen, zonder dat de reistijd wordt verbeterd. Wanneer de reistijd per trein wordt geoptimaliseerd, zijn de treintijden 
van Brussel, Düsseldorf, Hannover, Londen, Frankfurt, Parijs, Luxemburg en Rennes vrijwel gelijk of korter dan de 
vliegtijden. Door aanleg van een Europees HSL-netwerk wordt voor 25 van de 31 bestemmingen de treintijd korter dan 
de vliegtijd. Alleen voor Edinburgh, Zürich, Göteborg, Genève en Milaan blijft het vliegtuig sneller.  


Voor alle 31 bestemmingen samen is de modal split (verdeling van reizigers over de vervoerswijzen: vliegtuig, trein en 
weg) berekend voor de huidige situatie en voor de twee reistijd optimalisaties. Voor alle bestemmingen samen stijgt het 
aandeel trein van 27% in de huidige situatie naar 46% bij het opheffen van operationele barrières en optimalisatie 
planproces en naar 63% na aanleg Europees HSL-netwerk. Hiermee kan respectievelijk per jaar 327 miljoen kilogram 
(optimalisatie) en 998 miljoen kilogram (aanleg HSL-netwerk) CO2-emissies worden bespaard. De potentiele NOx 
besparing bedraagt respectievelijk 116 kg en 323 kg per jaar.  


De geïnterviewde zakelijke reiziger onderschat vliegtijd en kiest voor het vliegtuig vanwege tijd en comfort. Publieke 
garanties, bijvoorbeeld een gegarandeerde stoel in de trein met betrouwbare wifi, kunnen de zakelijke reiziger mogelijk 
beïnvloeden, maar dit is lastig omdat hij/zij de reis meestal niet zelf boekt. De geïnterviewde recreatieve reiziger kiest 
voor het vliegtuig vanuit gewoontegedrag. Dit is mogelijk te doorbreken door reclamecampagnes gericht op die factoren 
die de recreatieve reiziger belangrijk vindt (bijvoorbeeld comfort, gemak, kosten). De geïnterviewde frequente 
(recreatieve) reiziger was niet op de hoogte van de mogelijkheid van een treinreis en stond, na een negatieve ervaring 
met het vliegtuig, er open voor om dit een keer te proberen. Attenderen op andere opties op plekken waar de frequente 
reiziger zoekt, is een mogelijke stap om kennisachterstand over treinreizen te verminderen.  


Eerste aanbevelingen om de trein concurrerend te laten zijn met het vliegtuig zijn:  
n Actief sturen, samen met treinondernemingen, luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden om reizigers van korte 


vluchten te stimuleren de trein te gebruiken, zodat het aantal korte vluchten kan worden verminderd. 
n Aanbieders van vervoersdiensten staan toe dat derde partijen actuele dienstregelingen gebruiken en 


vervoerscapaciteit verkopen.  
n Aanbieden van één vervoerscontract met opvang en zekerheid over vergoeding bij oponthoud.  
n Bevorderen inzet van meersysteemmaterieel en optimaliseren planproces door middel van internationale 


afstemming. 
n Op Europese schaal onderzoek doen naar internationale lange afstand verbindingen. 
n Het creëren van Europese beleidskaders waarin met behulp van Europese transnationale maatschappelijke 


kosten-baten analyses de internationale meerwaarde van projecten kan worden getoetst en geëvalueerd. Hierbij 
kan worden gekeken naar de inrichting van investeringen en initiatief op de (goederen) TEN-T corridors.   
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1 Inleiding 
Schiphol is een van de mainports in Nederland en daarmee een belangrijke economische hub van nationaal 
belang. Tegelijkertijd staat de groei van Schiphol onder druk en biedt de trein de kans de bereikbaarheid te 
vergroten en de bereikbaarheid te verduurzamen. Een significant aandeel van de vliegbewegingen op 
Schiphol komt voor rekening van bestemmingen op de korte en middellange afstand. Voor sommige 
bestemmingen concurreert de reistijd per trein met het vliegtuig, zeker wanneer ook rekening wordt 
gehouden met de tijd van voor- en natransport en de benodigde tijd voor het in- en uitchecken op het 
vliegveld. Desondanks kiezen veel (meer) reizigers voor het vliegtuig.  


Er gaan steeds meer stemmen op om de internationale trein in te zetten op korte afstanden (250-750 km) 
in plaats van het vliegtuig. Voornaamste reden hiervoor is om reizen te verduurzamen, CO2-uitstoot te 
verminderen. Daarnaast kan dit voor drukke vliegvelden zoals Schiphol, de bereikbaarheid verbeteren door 
betere achterlandverbindingen. 


Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft een stageonderzoek laten uitvoeren naar alternatieven voor 
Europese vliegbewegingen (Ballieux, 2018). Hierin is voor 14 bestemmingen vanaf Schiphol berekend 
hoeveel treinen of bussen er nodig zijn om voor deze bestemmingen het vliegtuig voor 10, 50 of 75% te 
vervangen. Voor alle drie scenario’s is tevens de CO2 besparing uitgerekend. Dit heeft enig inzicht gegeven, 
maar Natuur en Milieufederatie Noord-Holland wil uitgebreider onderzoek. 


Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft samen met Greenpeace en Natuur & Milieu, Royal 
HaskoningDHV gevraagd te onderzoeken voor welke bestemmingen de trein voor de reiziger een 
interessant alternatief is bij verbeteringen van de modaliteit op een aantal manieren, de samenhang is 
geïllustreerd in Figuur 1.1: 


1. De verbetering van ticketing & services 
2. De verbetering van de reistijd door opheffen van operationele barrières en optimalisatie planproces 
3. Verdere verbetering van de reistijd door realisatie van een integraal Europees HSL-netwerk 


  
Figuur 1.1, Schematische weergave van samenhang in de ontwikkelstappen 


De effecten van de verschillende verbeteringen voor bestemmingen op korte afstand zijn in het volgende 
hoofdstuk gegeven. is in het volgende hoofdstuk gegeven. Vervolgens is geanalyseerd wat de ervaringen 
van reizigers zijn bij het maken van keuzes. De uitwerking en toepassing van de verbeteringen zijn in 
hoofdstuk 4 beschreven. Om meer inzicht te krijgen in de details is een case study voor Amsterdam - Berlijn 
opgenomen. Het rapport sluit af met de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 5. 
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2 Trein als alternatief voor de reiziger 
Voor het bepalen van de effecten zijn 31 bestemmingen geselecteerd op de korte en middellange afstand 
(200 - 750 km) vanaf Amsterdam. Op basis van de huidige situatie voor reistijden zijn de effecten bepaald 
als de verschillende verbeteringen voor het internationale treinverkeer worden doorgevoerd.  


Eerst is in kaart gebracht welke bestemmingen zijn geselecteerd en hoe. Vervolgens is een vergelijking 
gemaakt tussen reistijd voor de trein en het vliegtuig in de huidige situatie. Tot slot zijn effecten van mogelijke 
verbeteringen voor internationaal treinreizen geëvalueerd op reistijd, vervoerwijzekeuze van de reiziger en 
externe effecten. 


2.1 Bestemmingskeuze voor effecten 
De bestemmingen zijn geselecteerd op basis van een analyse van de grote steden op korte en middellange 
afstand van Amsterdam, in combinatie met het aanbod van vluchten vanaf Schiphol. Hierbij is gebruik 
gemaakt van bestemmingen die eerder al waren geïdentificeerd als kansrijk (Ballieux, 2018).  


  
Figuur 2.1, Geselecteerde bestemmingen, inclusief indicatie van de afstand vanaf Amsterdam. 


Een eerste selectie van steden is gemaakt op basis van de grootte van de stad, waarbij alleen Europese 
metropolen zijn geselecteerd. Op basis van afstand van steden ten opzichte van Amsterdam, tot maximaal 
ongeveer 750 km hemelsbreed (in vogelvlucht), is de volgende selectie gemaakt. De grens van 750 km is 
gekozen om dat reistijden per trein boven deze afstand in het algemeen niet meer competitief zijn.  Dit levert 
in totaal 45 mogelijke bestemmingen op.  
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Van deze 45 bestemmingen is in kaart gebracht hoeveel vluchten er worden uitgevoerd vanaf Schiphol, 
naar een luchthaven bij de stad. Als peildatum is gekozen voor een doordeweekse dag, 10-7-2018 om een 
gemiddelde indicatie te krijgen. Van de 45 bestemmingen hebben 14 geen (actief) vliegveld of geen 
rechtstreekse vluchten vanaf Amsterdam. Daarom blijven 31 bestemmingen over, welke zijn meegenomen 
en weergegeven in Figuur 2.1.  


De steden zijn evenredig verdeeld over Noordwest-Europa en op verschillende afstanden vanaf 
Amsterdam. Milaan is toegevoegd aan de lijst, ondanks dat de vogelvlucht afstand groter is dan de eerder 
gestelde 750 km. Deze keuze is gebaseerd op het relatief groter aantal reizigers en vluchten die Milaan als 
bestemming hebben. Verder zijn de bestemmingen een mix tussen bekende ‘city-trip’ bestemmingen als 
Parijs, Londen en Berlijn aan de ene kant als ook zakelijk bestemmingen als Kopenhagen en Edinburgh. 
De selectie is zoveel mogelijk waardevrij op basis van economische aantrekkingskracht gemaakt. Hierdoor 
zitten er ook minder bekende bestemmingen tussen zoals Rennes, Göteborg en Leeds.  


Figuur 2.2 laat zien dat verreweg de meeste vluchten naar Londen gaan, 51 per dag. Naar Milaan en 
München gaan 13 dagelijkse vluchten, gemiddeld één vlucht per uur. Parijs is de verbinding van de hubs 
van KLM en Air France. Hierdoor gaan er relatief veel vluchten naar Parijs: 12 per dag. Naar Brussel gaan 
5 vluchten per dag, voor een vergelijkbare hoeveelheid reizigers. Voor de 31 geselecteerde bestemmingen 
gaat het in totaal om 244 vluchten per dag, ongeveer 176.000 vliegbewegingen per jaar, 35% van het totaal 
aantal vliegbewegingen op Schiphol (Schiphol, 2018).  


  
Figuur 2.2, Dagelijkse vluchten vanaf Schiphol. 


Figuur 2.3 geeft het aantal reizigers per bestemming weer. Dit is het volledige aantal potentiele passagiers 
voor de markt van Schiphol, inclusief vliegtuigpassagiers en treinreizigers. Om dit te berekeningen is 
gekeken naar het aantal passagiers in 2016 per vliegtuig, afkomstig van Eurostat. Gezien de positie van 
Schiphol als transfer-hub is aangenomen dat 30% van de passagiers een transferreiziger is (gebaseerd de 
passagiersgegevens van Schiphol). Met behulp van de huidige reistijden voor vliegtuig en trein is de 
vervoerwijzekeuze bepaald voor het totale aantal passagiers. Indien de reistijd per vliegtuig nu competitief 
genoeg is om naar Amsterdam te reizen, dan is aangenomen dat dit ook mogelijk is als de reistijd per trein 
vergelijkbaar is. 
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De top 3 bestemmingen (Londen, Brussel en Parijs), steekt ver boven het aantal passagiers van de andere 
bestemmingen uit. Daarom is ervoor te gekozen deze met een andere schaal weer te geven, aan de 
linkerkant van de grafiek. Voor de andere bestemmingen geldt de schaal aan de rechterkant. Opvallend is 
dat een grote bestemming als Berlijn (9e in passagiersaantallen) relatief toch minder vervoersvraag heeft 
dan Frankfurt, Milaan of Kopenhagen.  


  
Figuur 2.3, Jaarlijkse aantal reizigers van en naar de bestemmingen, (groen linker-as, blauw rechter-as). 


2.2 De huidige situatie 
Voor alle 31 bestemmingen is uitgezocht wat de reistijden zijn per trein en per vliegtuig. De analyse is 
gemaakt op basis van de data van Rome2Rio.com en informatie over de dienstregelingen in HAFAS, 
beschikbaar via www.bahn.de.  


Voor de bepaling van de reistijden is uitgegaan van deur-tot-deur reistijden vanuit het centrum van de 
steden. Hiervoor geldt voor reizen per trein dat reizigers naar het station moeten reizen en voor het vliegtuig 
dat reizigers naar de luchthaven moet reizen. In Rome2Rio en in het gebruikte model zijn deze tijden 
meegenomen. Als gevolg van de verschillen tussen steden en verschillen in locatie van stations en 
luchthavens is de reistijd in iedere stad anders. Daarbij zijn realistische transfertijden meegenomen voor de 
activiteiten rondom de luchthaven, zoals check-in, security en boarding.  


Figuur 2.4 laat zien dat in de huidige situatie alleen voor Brussel en Parijs de reistijd per trein sneller is dan 
met het vliegtuig. Voor de volgende negen bestemmingen in Figuur 2.4 zijn de reistijden per trein minder 
dan 2 uur langer, voor de overige 20 bestemmingen meer dan 2 uur langer. 


Naast de objectieve verschillen in reistijd spelen een aantal andere omstandigheden ook een rol in de 
modaliteitskeuze van reizigers (zie ook hoofdstuk 3): 


1. De gepercipieerde gunstigere reistijd van het vliegtuig (de reiziger denkt van vliegveld naar 
vliegveld). 


2. De slechtere vindbaarheid van reisinformatie voor verbindingen per trein. 
3. De slechtere vindbaarheid van ticketing en aantrekkelijke tarieven voor het reizen per trein. 
4. De onzekerheid van goede begeleiding bij ongeplande onderbreking van de reis, vooral in het 


geval van meerdere vervoerscontracten. 
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Figuur 2.4, vergelijking huidige reistijden trein en vliegtuig, gesorteerd op verschil in reistijd. 


Voor de 14 bestemmingen waar geen vliegveld is of geen (regelmatige) directe vluchten naar Amsterdam 
zijn, zijn ook de huidige reistijden opgezocht. Dit waren onder andere bestemmingen op korte afstand van 
Amsterdam (Keulen, Luik, Antwerpen), maar ook bestemmingen op grotere afstand zoals Rouen of Leipzig. 
Voor veel van deze bestemmingen is de trein nu al een aantrekkelijk alternatief. Er kan niet worden 
uitgesloten dat er een causaal verband is tussen de aantrekkelijkheid van de plaats in de bereikbaarheid 
van de trein en het ontbreken van regelmatige vluchten van en naar Amsterdam.  


Opvallend is dat de reistijd per trein naar Noord-Europa gunstiger is dan naar Zuid-Europa. Deels kan dit 
worden verklaard door de positie in de historische economische corridors en relaties. Op basis van de 
huidige reistijden en het huidige aantal passagiers zijn de effecten van de verbeterstappen inzichtelijk 
gemaakt.  
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2.3 Effectanalyse 
Voor een goed inzicht in de effecten van de verschillende verbeteringen en de onderlinge verschillen zijn 
deze samengevat in een paragraaf. Het gaat hierbij om de volgende verbeterstappen: 


1. De verbetering ticketing & services; 
2. De verbetering van de reistijd door opheffen van operationele barrières en optimalisatie planproces; 
3. Verdere verbetering van de reistijd door realisatie van een Europees HSL-netwerk. 


Het effect van de verbetering van ticketing & services is niet vast te stellen binnen de scope van deze 
rapportage. Er is namelijk geen kwantitatieve data beschikbaar op dit moment van de impact van slechtere 
vindbaarheid van reisinformatie, slechtere vindbaarheid van tickets en aantrekkelijke tarieven en 
onzekerheid van goede begeleiding bij ongeplande onderbreking van de reis. De archetypes, zie hoofdstuk 
3, van reizigers tonen echter wel dat de keuze van de reiziger sterk wordt beïnvloed door deze punten. 
Kwantitatief zou het effect kunnen worden geduid als het verschil tussen de daadwerkelijke huidige 
ticketverkoop en de verwachte huidige situatie op basis van de reistijden. Vervolgens is gekeken naar de 
verbeteringen in reistijd per trein voor de verbeterstappen 2 en 3 (zie boven). Daarna zijn de effecten in 
vervoerwijzekeuze van de reiziger per bestemming geëvalueerd. Als laatste is gekeken naar de externe 
effecten. 


 Effect op de reistijden 
De verschillende stappen hebben een significante impact op de reistijd voor de reiziger. Hierbij is de deur-
tot-deur reistijd gemodelleerd en niet alleen de in-voertuigtijd. Voor Göteborg wordt bijvoorbeeld de reistijd 
per trein met meer dan 11 uur gereduceerd bij aanleg van een Europees geörienteerd HSL-netwerk. 
Daarmee is de reistijd per trein nog maar een half uur langer dan het vliegtuig. Dit is vergelijkbaar met de 
huidige situatie voor Londen. 
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Figuur 2.5, vergelijking reistijden, incl. transfertijden, voor trein en vliegtuig. Gesorteerd op verschil in reistijd HSL-vliegtuig. Excl. 
verbetering ticketing & services, deze verbetering heeft geen effect op reistijden.   
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Er kunnen significante verbeteringen in de reistijden worden gerealiseerd door de verschillende 
verbeteringen. De verbeteringen van de optimalisatie van de dienstregeling lijken relatief klein, maar deze 
staan wel aan de basis van de keuze van de reiziger. Daarmee zijn reistijd verbeteringen zeer belangrijk in 
de vervoerwijzekeuze en de externe effecten als gevolg van het gebruik van vervoermiddelen. Deze laatste 
twee punten worden in de volgende twee paragrafen verder uitgewerkt.  


 
Figuur 2.6, Reistijdverschil in uren en percentage tussen trein over Europees HSL-netwerk en vliegtuig 


In de vergelijking van reistijden per trein bij een Europees HSL-netwerk en het vliegtuig is duidelijk dat de 
trein op de korte en middellange afstanden een volwaardig alternatief is, de vliegreis duurt ongeveer 2x zo 
lang. Er is een significante relatie tussen de snellere reistijd per trein en de totale afstand tussen Amsterdam 
en de bestemming. Overall kan worden gesteld dat voor afstanden tot 500 km de trein sneller is dan het 
vliegtuig. Afhankelijk van de locatie in het netwerk en de geografische barrières kan een snellere reistijd voor 
de trein worden geboden voor grotere afstanden (zoals Lyon op 740 km) of is toch het vliegtuig sneller (Basel 
op 571 km). 


Op grotere afstanden, 800+ km, is het vliegtuig sneller dan een trein over een HSL-netwerk, zelfs met de 
optimale reistijd. Dit betekent dat de trein op deze afstanden weliswaar als alternatief kan worden geboden, 
maar niet meer op reistijd concurreert en alleen, net als op dit moment de bus, op prijs van een ticket. Voor 
Milaan is de treinreis per HSL een uur langzamer dan het vliegtuig (30%), als gevolg van de gevoeligheid 
voor reistijd kan de trein wel nog concurreren. Echter bij grotere afstanden neemt het verschil verder toe en 
is de trein niet meer concurrerend. Tenzij nachttreinen worden ingezet, zie kader. 
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Uit OV-magazine, Nachttrein verdient eigen vervoermodel, (B. Donners, 2017). 


Voor de reiziger is de nachttrein interessant als een dagreis lang tot zeer lang duurt, ongeacht de competitie 
in reistijd met het vliegtuig. Er dient voldoende tijd te zijn om te slapen en de aankomst en vertrektijden 
moeten gunstig zijn. Bij een vertrek per dagtrein of vliegtuig in de vroege ochtend is de aankomsttijd zelden 
voor 9:00 uur in de ochtend en is het vaak lastig om op tijd bij het vliegveld of treinstation te komen. 
Aankomsttijd met de nachttrein kan, afhankelijk van de dienstregeling, vroeger, zonder concessies te 
hoeven doen aan de nachtrust. Een goede nachtrust kan worden geboden voor reizen tussen de 8 en 14 
uur. Dit maakt bestemmingen in Spanje (Barcelona, Madrid) en Italië̈ (Rome) ook aantrekkelijk. Indien er 
ook hogesnelheidsnachttreinen worden ingezet op een Europees HSL-netwerk kan heel Europa worden 
bediend door nachttreinen. De huidige reistijd per trein voor deze bestemmingen is vaak minimaal 2 keer 
zolang en daarom voor de reiziger geen interessante keuze. Voor een inzicht in de mogelijke reistijden voor 
de verder gelegen bestemmingen die interessant zijn voor nachttreinen, zie bijlage A3. 


Om een beter inzicht te krijgen in de potentie van de nachttrein is extra onderzoek nodig. 


Potentie van de Nachttrein 
(…) Waar reizigers de trein nemen voor een snelle reis van A naar B, moet de nachttrein het vooral van 
comfort hebben. Een goed bed, voldoende ruimte en het allerbelangrijkste: voldoende tijd voor een 
goede nachtrust. De nachttrein is niet snel, maar bespaart je wel een hotelovernachting. 
 
Aangenomen dat een reis minimaal 6 tot 8 uur moet duren om voldoende slaap te krijgen, heeft het 
spoorwegbedrijf twee opties: de reis vertragen of verlengen. In Duitsland staat een nachttrein vaak een 
aantal uren stil op een emplacement om vroeg in de ochtend te arriveren. Bijkomend voordeel is de rust 
door het wegvallen van rijgeluid en geschud. Door een reis te verlengen kan de vervoerder een reis die 
overdag te lang duurt alsnog ’s nachts aanbieden. Een voorbeeld daarvan waren de inmiddels 
geschrapte CityNightLines naar Zwitserland en Italië. 
 
Vierstapskeuzemodel 
(…) Reizigers beslissen aan de hand van vier keuzes: de keuze om te reizen, de keuze voor de 
bestemming, voor de vervoerwijze (modaliteit) en voor een route. 
 
De keuze om te reizen is gebaseerd op het aantal inwoners van een stad, arbeidsplaatsen, inkomen en 
andere sociaaleconomische factoren. De bestemmingskeuze hangt vooral af van de aantrekkingskracht 
tussen twee gebieden. De modaliteitskeuze hangt samen met de reistijd en kosten van het 
vervoermiddel. Hierbij wordt de reistijd in geld uitgedrukt, of de kosten in tijd omgerekend op basis van 
de waardering voor tijd. (…) Verder tellen ook nog comfort en voorkeursfactoren enigszins mee. Ten 
slotte is ook de routekeuze gebaseerd op reistijd en kosten. 
 
Tijd is dus een van de belangrijkste afwegingsfactoren voor de keuze van een vervoermiddel. Dat zet 
de nachttrein direct op achterstand (…). 
 
Substitutie hotelovernachting 
De belangrijkste motieven om voor een nachttrein te kiezen zijn de substitutie van een 
hotelovernachting, de reis als beleving en de rechtstreekse verbinding. Alleen de rechtstreekse 
verbinding komt enigszins terug in de vervoermodellen. De reis als beleving is moeilijk te vertalen naar 
tijd of kosten voor de gemiddelde reiziger. De substitutie van de hotelovernachting is echter, net als 
kosten en reistijd, in geld uit te drukken en moet dus op te nemen zijn in modellen. Maar het onderzoek 
hiernaar is beperkt, waardoor het aanbod van nachttreinen steeds verder afneemt. 
 
Hogesnelheidsnachttreinen 
(…) 
Een passend vervoermodel voor de nachttrein is niet alleen een opgave voor de spoorsector maar ook 
voor de wetenschap. Hogesnelheidsnachttreinen zouden de range van substitutie voor vliegtuigen door 
treinen wel eens van 750 naar bijna 2000 kilometer kunnen oprekken. Hiermee komt bijna heel Europa 
binnen het bereik van de nachttrein. 







 
  


Mei 2018   11  


 


 Effect op de vervoerwijzekeuze 
De reiziger maakt zijn keuze voor de vervoerwijze met name op prijs en reistijd. Als gevolg van verbeteringen 
in de reistijd gaan reizigers andere vervoerwijzen kiezen. Figuur 2.7 laat voor drie bestemmingen zien wat 
de verschuiving in vervoerwijzekeuze is, voor de twee verbeterstappen van reistijd voor de trein. De 
percentages van reizigers die kiezen voor trein, vliegen en auto zijn weergegeven.  


 
Figuur 2.7, Evolutie vervoerwijzekeuze voor drie bestemmingen met grote verschuivingen. Excl. verschuiving als gevolg van 
verbetering ticketing & services, deze is binnen de scope van dit onderzoek niet vast te stellen.  
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In Figuur 2.8 is de vervoerwijzekeuze voor alle reizigers naar de 31 bestemmingen in donuts geïllustreerd. 
In de huidige situatie kiest 27% van de reizigers de trein als vervoermiddel naar de geselecteerde 
bestemmingen. In de geoptimaliseerde stap verdubbelt dit bijna, naar 46%,  


Indien de volledige stap voor de invoering van een Europees HSL-netwerk wordt gerealiseerd kiest bijna 
twee derde voor de trein voor alle bestemmingen samen, 63%. Voor 7 bestemmingen (Londen, Parijs, 
Frankfurt, Hannover, Liverpool, Stuttgart & Bremen) kan met behulp van het HSL-netwerk zelfs een modal 
split worden gecreëerd van meer dan 80% voor de trein. De gemiddelde modal split over de bestemmingen 
is 13%, voor de geoptimaliseerde situatie verdubbelt dit naar 27% en voor een HSL netwerk is dit 65%.  


  
Figuur 2.8, Evolutie vervoerwijzekeuze, verschillende stappen, gewogen gemiddelde van alle 31 bestemmingen. 


Als gevolg van de veranderde vervoerwijzekeuze zal het aantal vluchten afnemen. In de huidige situatie zijn 
er in totaal 244 vluchten dagelijks vanaf Schiphol naar de 31 bestemmingen. Iedere vlucht bestaat uit twee 
vliegbewegingen (landen en opstijgen), dit betekent ongeveer 178.000 vliegbewegingen per jaar voor de 
geselecteerde bestemmingen, 35% van het totaal op Schiphol. Tabel 2.1 laat zien dat in de optimalisatie 
het aantal vluchten kan worden teruggebracht naar  119 vluchten per dag, ongeveer 87.000 
vliegbewegingen per jaar. In de HSL-stap neemt het aantal vluchten met 60 extra af. Dit zijn ongeveer 
44.000 vliegbewegingen per jaar minder. In totaal betekent dit, dat er op Schiphol 133.000 vliegbewegingen 
per jaar minder kunnen worden gemaakt, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft op de reistijd van de 
reiziger. 


 Vluchten per dag Vliegbewegingen per jaar Verschil t.o.v. huidig Verschil % 


Huidig 244 178.000   


Geoptimaliseerd 119 87.000 -89.000 -50% 


HSL 59 43.000 -133.000 -75% 
Tabel 2.1, Effectbepaling: vluchten per dag en vliegbewegingen per jaar en verschil ten opzichte van huidig. 
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 Externe effecten 
Iedere vervoerwijze kent een bepaalde belasting van grondstoffen en de omgeving. Er is gekeken naar de 
CO2 en NOx-emmissies. In dit onderzoek ligt de focus op de (schadelijke en belastende) uitstoot van de 
verschillende vervoerwijzen, er is niet gekeken naar het energieverbruik van de vervoerwijzen.  


De bepaling van de externe effecten van reizen zijn gebaseerd op de aggregatie naar reizigerskilometers 
en het gebruik van kengetallen. Uitgangspunt hierbij is de toonaangevende STREAM-studie (CE Delft, 
Otten, ’t Hoen, & den Boer, 2015), onder andere gebruikt als bron en input van 
www.co2emmissiefactoren.nl. Er is gekozen voor CO2 en NOx-emissies op basis van de Well-to-Wheel 
waardes. Dit zijn de waardes waarin ook de emissies in het productieproces zijn meegenomen. Verder is 
de toeslag voor uitstoot in de hogere luchtlagen meegenomen in deze studie.  


Tabel 2.2 vat de CO2-waardes samen en in Figuur 2.9 zijn deze gevisualiseerd. Het gaat hier om miljoenen 
kilo’s uitstoot per jaar voor het totale aantal verplaatsingen (heen en terug). Met een HSL-netwerk betekent 
dit voor reizen van en naar Amsterdam een besparing van 1,0 Mton CO2.  


 CO2-emissie 
trein 


CO2-emissie 
vliegtuig 


CO2-emissie 
weg 


Totaal  
CO2-emissie 


Verschil tov 
huidig Verschil % 


Huidig 63 mln kg 1.728 mln kg 102 mln kg 1.893 mln kg   


Geoptimaliseerd 108 mln kg 1.396 mln kg 61 mln kg 1.565 mln kg  -327 mln kg  -17% 


HSL 194 mln kg 689 mln kg 12 mln kg 895 mln kg -998 mln kg  -53% 
Tabel 2.2, Effectbepaling: CO2-emmissie/jaar voor totaal aantal verplaatsingen, heen en terug. 


 


  
Figuur 2.9, Effectbepaling: CO2-emmissie, [miljoen kg]. 
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In Tabel 2.3 zijn de NOx-waardes samengevat en in Figuur 2.10, gevisualiseerd. Het gaat hier om kilo’s 
uitstoot per jaar voor het totale aantal verplaatsingen (heen en terug). 


 NOx-emissie 
trein 


NOx-emissie 
vliegtuig 


NOx-emissie 
weg 


Totaal  
NOx-emissie 


Verschil tov 
huidig Verschil % 


Huidig  82 kg   650 kg   132 kg   863 kg  
  


Geoptimaliseerd  142 kg   526 kg   79 kg   747 kg  -116 kg -13% 


HSL  254 kg    261 kg   25 kg   540 kg  -323 kg -37% 


Tabel 2.3, Effectbepaling: NOx-emissie/jaar voor totaal aantal verplaatsingen, heen en terug 


De verschillen tonen de jaarlijkse besparing als gevolg van een andere vervoerwijzekeuze door verbeterde 
reistijden. De geoptimaliseerde reistijden lijken een relatief klein effect te hebben op reistijd en 
vervoerwijzekeuze. Echter is het effect significant op een aantal herkomst-bestemmingsrelaties met (zeer) 
grote aantallen passagiers, (zoals Londen, Parijs en Brussel). Hierdoor is er zowel voor het aantal 
benodigde vluchten als voor de emissies een behoorlijke winst te halen, ondanks dat er ogenschijnlijk geen 
grote sprongen in reistijden wordt gemaakt.  


De winst voor CO2-uitstoot met 998 miljoen kg (1,0 Mton) per jaar is 29% van de totale reductie opgave voor 
transport (3,5 Mton) in Nederland volgens het regeerakkoord (Kabinet Rutte III, 2017). Als gevolg van de 
andere verdeling van emissies van CO2 en NOx is het effect van de CO2-reductie veel groter.  


  
Figuur 2.10, Effectbepaling: NOx-emissie, [kg]. 
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3 Waarom kiezen reizigers voor het vliegtuig in plaats van trein? 
De reiziger maakt zijn eigen keuzes om van A naar B te komen, maar DE reiziger bestaat niet. Iedere reiziger 
heeft zijn eigen beweegredenen om te reizen en daardoor ook zijn eigen afwegingen. Groepen reizigers 
kunnen wel worden samengevat in archetypes, naar motief of naar ervaring. Dit hoofdstuk beschrijft de drie 
archetypes zakelijke reiziger, recreatieve reiziger en frequente reiziger. Op basis van één interview met 
ieder type is een zogenaamde ‘storytelling’ gemaakt, om inzicht te geven hoe deze reizigers keuzes maken 
en welke factoren hierop van invloed zijn. Hieruit volgen barrières om voor de trein te kiezen in plaats van 
het vliegtuig, die aan de hand van psychologische factoren zijn verklaard. 


3.1 Archetypes 
Uit enquêteonderzoek dat zes jaar lang is uitgevoerd met een representatief aantal reizigers dat binnen 
Europa korte afstanden met het vliegtuig aflegt, blijkt dat 65% vakantiereiziger is en 35% zakelijke reiziger 
(Behrens & Pels, 2012). Uit dezelfde enquête blijkt dat de zakelijke reiziger vooral comfort belangrijk vindt 
tijdens de reis. De vakantiereiziger vindt vaker de prijs belangrijker bij de vervoerskeuze. 


Op basis van deze enquête is er gekozen voor drie archetypes: de zakelijke reiziger en de vakantiereiziger 
zijn gesplitst in recreatieve reiziger en de frequente (recreatieve) reiziger. De verdeling tussen deze twee 
laatste typen is niet bekend. Met alle drie typen reizigers is een interview gehouden, dat met behulp van 
storytelling verwerkt. Zo krijgen we een eerste idee over wat per archetype mogelijke barrières zijn om met 
de trein te reizen in plaats van met het vliegtuig. 


3.2 De zakelijke reiziger  
Londen is mijn zakelijke thuis 
Marcel is 48 jaar en woont in Amsterdam. Hij gaat één keer in de drie weken naar Londen 
voor zakelijke besprekingen. Marcel gaat meestal 2 à 3 dagen en komt dan weer terug 
naar Amsterdam. Hij beschouwt Londen als zijn zakelijke thuis. Marcel bepaalt met welk 
vervoersmiddel hij naar Londen wil maar boekt zijn reis niet zelf. 


Tijd is het belangrijkste 
Het is donderdagochtend en volgende week moet Marcel weer naar Londen. Hij geeft bij zijn secretaresse 
aan dat hij volgende week donderdag graag om 09:00 in Londen wil zijn en dat hij in de businessclass wil 
vliegen. Hij geeft ook aan dat het echt belangrijk is dat hij op tijd in Londen is en dat hij tijdens het vliegen 
kan werken. Zijn secretaresse knikt en geeft de wensen door aan het reisbureau dat de reis daadwerkelijk 
boekt. 


Naar Londen met de trein lijkt me niet handig 
Een week later komt Marcel aan in Londen. Hier ontmoet Marcel zijn zakelijke partner en die vraagt of 
Marcel met het vliegtuig is gekomen. Marcel geeft aan dat hij dit de fijnste manier van reizen vindt, omdat 
het snel is en omdat hij fijn kan werken in het vliegtuig. Zijn zakelijke partner geeft aan dat werken in de 
trein nog veel fijner is omdat daar altijd goede wifi is. Marcel kijkt daar van op. Marcel antwoordt dat hij met 
de trein naar Londen niet handig vindt. 


3.3 De recreatieve reiziger 
Affiniteit met Londen 
Marion is 64 jaar, woont in Utrecht en vindt het heerlijk om jaarlijks naar Londen te reizen. 
Ze gaat meestal 3 à 4 dagen en tijdens deze reis gaat ze vaak de stad in om de 
belangrijkste bezienswaardigheden in Londen bezoeken. Marion heeft affiniteit met 
Londen, ze houdt van de sfeer en de stad. Ze boekt altijd zelf haar reis. 
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De vlucht boeken is een gewoonte 
Het is donderdagmiddag en Marion is net klaar met werken. Ze is van plan om over twee maanden weer 
naar Londen te gaan. Ze gaat op de bank zitten met haar laptop en bekijkt wat ze gaat boeken. Marion is 
iemand die stiekem wel van luxe en comfort houdt, dus daar houdt ze ook rekening mee bij de 
vervoerskeuze. Ze kijkt naar de mogelijkheden om te reizen met de trein, en met het vliegtuig. Ze realiseert 
zich dat ze altijd met het vliegtuig gaat en dat ze dat eigenlijk wel prima vindt. Bovendien is de prijs met het 
vliegtuig ook wat aantrekkelijker, al is dat voor haar niet het belangrijkste, zegt ze. Marion beseft dat het 
meer een gewoonte is geworden om met het vliegtuig naar Londen te gaan en ze vindt dit toch altijd weer 
een avontuur. Daarom boekt Marion ook deze keer een vlucht naar Londen. 


Met de trein naar Londen kost denk ik veel moeite 
Een maand later komt een kennis bij Marion op bezoek en vraagt wanneer Marion weer naar Londen gaat. 
“Volgende week”, zegt Marion en ze zegt erbij weer lekker met het vliegtuig te gaan. Haar kennis vraagt 
waarom ze niet een keer met de trein gaat, wat ook echt een avontuur is. Marion geeft toe dat ze inderdaad 
van avontuur houdt, maar ze is bang dat met de trein gaan te veel moeite kost. Marion vertelt dat ze het 
overstappen, met bagage, zo vervelend vindt. Aan de andere kant geeft Marion vervolgens toe dat langs 
de veiligheidscontrole en paspoortcontrole gaan op het vliegveld ook altijd veel tijd kost. Ze beseft dat ze 
meer uit gewoonte de vlucht heeft geboekt en ze weet niet zo goed hoe ze dit kan doorbreken.  


3.4 De frequente reiziger 
1 keer per maand naar Berlijn 
Michelle is 24 jaar en is bezig met het laatste jaar van haar studie in Nijmegen. Haar 
vriend studeert op dit moment in Berlijn en zij gaat één keer per maand een paar dagen 
bij hem op bezoek. Michelle geeft aan dat ze tijdens deze paar dagen vooral haar 
vriend weer wil zien en leuke dingen wil doen. Ze houdt ervan om lekker uit eten te 
gaan en de stad te verkennen en vooral om samen te zijn. 


De vlucht naar Berlijn boeken 
Michelle is net terug van haar weekend Berlijn en ze heeft een nieuw weekend afgesproken om langs te 
komen. Na een aantal dagen opent ze haar laptop en gaat ze op zoek naar vluchten richting Berlijn rond 
het volgende weekend. Het valt haar weer op dat er eigenlijk alleen vanuit Schiphol een rechtstreekse vlucht 
naar Berlijn gaat. Hier baalt ze wel een beetje van, omdat ze dan ook nog naar Schiphol moet reizen. Als 
ze vervolgens de vliegtijd en de prijs ziet, vindt ze het prima en boekt ze de reis. 


De reistijd valt tegen 
Michelle vertrekt drie weken later richting Berlijn met het vliegtuig vanuit Schiphol. Allereerst moet ze met 
de trein naar Schiphol vanuit Nijmegen, eenmaal aangekomen op Schiphol is het erg druk en moet ze lang 
wachten bij het boarden en het inchecken. Uiteindelijk zit ze in het vliegtuig en geniet ze van het uitzicht. 
Ruim een uur later komt ze aan in Berlijn, waar ze met de bus naar het centrum moet. Michelle komt een 
beetje chagrijnig bij haar vriend aan, de reistijd is tegen gevallen, het duurde allemaal langer dan gepland. 
Haar vriend vraagt waarom ze eigenlijk altijd met het vliegtuig reist en waarom ze bijvoorbeeld niet met de 
trein komt. 


Michelle krijgt nieuwe inzichten  
Michelle weet niet zo goed wat ze hierop moet antwoorden. Ze zegt tegen haar vriend dat ze daar eigenlijk 
nooit over nadenkt en gewoon altijd maar een vliegticket boekt. Haar vriend geeft vervolgens aan dat je bij 
de trein niet hoeft te boarden of in te checken, wat haar waarschijnlijk wat minder chagrijnig maakt. Michelle 
kijkt hem aan en kan niet bedenken waarom ze hier zelf nooit echt over na heeft gedacht. Ze neemt zich 
voor de volgende keer de trein naar Berlijn proberen.  
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3.5 Ervaren barrières door psychologische factoren verklaard 
Op basis van de informatie van de verschillende types reizigers wordt geconcludeerd dat er diverse 
barrières zijn om met de trein te reizen. Elk type reiziger ervaart andere barrières, die met psychologische 
factoren worden verklaard. De zakelijke reiziger vindt tijd en comfort om te werken het belangrijkste. Dit 
komt overeen met het artikel van Behrens en Pels (2012). De barrière voor hem om niet met de trein te 
reizen is de tijd endat hij het niet handig vindt.  


Voor ‘tijd’ is voor de zakelijke reiziger het probleem dat de reiziger voor de reistijd van het vliegtuig alleen 
denkt aan de reistijd van vliegveld naar vliegveld in plaats van de totale reis. Zie verder hoofdstuk 4. 


‘Niet handig’ kan worden verklaard met de weerstand ‘scepticisme’. Scepticisme houdt in dat mensen 
weerstand hebben tegen een boodschap en daarom geloven ze deze boodschap ook niet (Pol, 2016). In 
dit geval heeft de zakelijke reiziger weerstand tegen de boodschap dat men in de trein minstens zo 
comfortabel kan werken als in het vliegtuig. 


Scepticisme kan doorbroken worden met behulp van publiekelijke garanties. Een voorbeeld hiervan kan zijn 
dat er garanties gegeven worden over een comfortabele werkplek in de trein. Deze garanties kunnen 
gegeven worden tijdens het boeken van een mogelijk ticket, bij de servicebalie of op de website van de 
trein. Probleem voor de zakelijke reiziger is, dat hij of zij deze argumenten zelf niet ziet, omdat de reis voor 
hem/haar wordt geboekt.  


Wat voor zakelijke reiziger niet helpt is om met sterke argumenten te komen om met de trein te reizen. Dit 
zorgt namelijk alleen nog maar voor meer weerstand. 


De recreatieve reiziger kiest altijd voor het vliegtuig. Dit komt doordat de keuze om met het vliegtuig te 
reizen een gewoonte is geworden. Gewoontegedrag ontstaat door het repetetieve karakter van bepaald 
gedrag. Dit karakter wordt veroorzaakt door de vorming van associaties tussen omgeving en gedrag en 
deze associaties bepalen het gedrag dat zich laat leiden door gewoontes (Aarts, 2009). In dit geval is de 
associatie ‘een weekendje naar Londen’ en het vliegtuig zo vaak herhaald dat het een gewoonte is 
geworden om met het vliegtuig te reizen. 


Gewoontegedrag kan doorbroken worden door gebruik te maken van overtuigende teksten die gericht zijn 
op de recreatieve reiziger. Deze teksten moeten dus ingaan op factoren die de recreatieve reiziger belangrijk 
vindt, zoals comfort en gemak. Een reclamecampagne (billboards, advertenties, etc.) kan deze boodschap 
overbrengen. Daarnaast moet dit ook benadrukt worden op de ticketverkoop-site, om de twijfelaars over te 
halen. Belangrijk hierbij is dat de zwaarwegende factoren naar voren komen op een aantrekkelijke manier.  


De frequente reiziger gaf aan dat de trein als vervoermiddel niet eens in haar op kwam. Dit is psychologisch 
te verklaren met de beschikbaarheidsheuristiek. De beschikbaarheidsheuristiek betekent dat je een keuze 
baseert op informatie die eerder voor je beschikbaar is (Hoozemans, Stolwijk, & Sjollema, 2017). In dit geval 
is de informatie om met het vliegtuig te reizen als eerste beschikbaar en wordt er vervolgens niet meer 
nagedacht over een ander vervoersmiddel. 


De beschikbaarheidsheuristiek kan beïnvloed worden met behulp van een publiekelijke boodschap, waarin 
mensen erop worden geattendeerd dat er andere opties zijn. Opnemen van (internationale) treinreizen in 
zoeksystemen als Google Flights of Skyscanner, of een makkelijke overzichtelijke site die ook externe 
effecten duidelijk maakt, kan dit doorbreken. Informatie moet gemakkelijk en toegankelijk beschikbaar zijn 
voor iedereen. Reclame en social media-berichten kunnen helpen. Die zorgen er namelijk voor dat de 
gedachte om met de trein te reizen eerder wordt opgehaald. 
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4 Verbetering van de (internationale) treinreis 
De reiziger ziet de trein niet altijd als een valide optie voor zijn of haar internationale reis, zoals ook blijkt uit 
de verhalen in het vorige hoofdstuk. De reiziger ervaart een aantal barrières om de trein te kiezen. In drie 
stappen kan de internationale treinreis worden georiënteerd op de reiziger en kunnen de grootste barrières 
worden weggenomen. De keuze van de reiziger is sterk gebaseerd op twee hoofdfactoren: tickets en 
(reis)tijd. Daarbij wordt de reiziger geconfronteerd met een moeilijke keuze tussen trein en vliegtuig, 
vanwege de volgende omstandigheden: 
n De slechtere vindbaarheid van reisinformatie voor verbindingen per trein. 
n De slechtere vindbaarheid van tickets en aantrekkelijke tarieven voor het reizen per trein. 
n De onzekerheid van goede begeleiding bij ongeplande onderbreking van de reis, vooral in het geval 


van meerdere vervoerscontracten. 
n De gepercipieerde gunstigere reistijd van het vliegtuig, de reiziger denkt alleen aan de reistijd van 


vliegveld naar vliegveld in plaats van de totale reis. 
 
De verbeteringen moeten dan ook vooral op deze factoren zijn gericht. Het gaat hier om de volgende 
stappen ten opzichte van de huidige situatie: 
1. De verbetering ticketing & services. 
2. De verbetering van de reistijd door opheffen van operationele barrières en optimalisatie planproces. 
3. Verdere verbetering van de reistijd door realisatie van een Europees HSL-netwerk. 
 


Voor iedere stap is kort aangegeven hoe deze verbetering kan worden behaald.. In het volgende hoofdstuk 
zijn deze uitgewerkt voor de casestudy Amsterdam-Berlijn.  


4.1 Verbetering tickets & services 
Verbetering van tickets & services is op korte termijn te realiseren en kan worden gezien als een 
randvoorwaarde voor een aantrekkelijk reisproduct. Daarmee is het de eerste stap om te komen tot een 
groter aandeel voor de trein in internationale reizen. Concreet gaat het om het verbeteren van reisinformatie 
(vindbaarheid van de reis) en het boekingsproces (vindbaarheid en boekbaarheid van aantrekkelijke 
tarieven). Daarnaast moet de manier waarop de reiziger bij een ongeplande onderbreking van de reis 
begeleid wordt verbeteren, evenals de manier waarop reizigersrechten de reiziger ondersteunen in geval 
van oponthoud. 


 Uitwerking verbetering tickets & services 
Dit is zowel belangrijk voor de fase waarin de reiziger zijn reis plant, als voor de reis zelf. Als de gebruiker 
de mogelijkheid om de trein voor zijn reis te kiezen beter gepresenteerd krijgt, het boeken van een ticket 
net zo eenvoudig wordt als het boeken van een vliegticket en de reiziger meer vertrouwen krijgt dat een 
ongeplande verstoring van de reis niet leidt tot grote overlast of extra kosten, stijgt de vraag naar treinreizen. 
Dat is een belangrijke basis voor alle toekomstige investeringen.  


Reisinformatie 
Het thema reisinformatie valt uiteen in de fase voor de reis en tijdens de reis. Voor de reis wil de reiziger 
graag eenvoudig de beste verbinding vinden, op basis van de persoonlijke voorkeuren. Tijdens de reis wil 
de reiziger graag actuele reisinformatie, die de reiziger voorziet van handelingsperspectief. Bijvoorbeeld: 
als de trein vertraging heeft, wil de reiziger weten of de aansluiting gehaald wordt, of zelfs wacht. 
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De levering van reisinformatie is per land georganiseerd. De verantwoordelijkheid ligt soms bij de 
(onafhankelijke) infrabeheerder of bij de nationale vervoerder. Momenteel is de kwaliteit van reisinformatie 
sterk wisselend per land. Niet in ieder land is gewaarborgd dat de meest actuele (statische) dienstregeling 
altijd digitaal beschikbaar is. Ook de beschikbaarheid van real-time afwijkingen varieert. Bovendien is niet 
zeker dat actuele informatie uit één land ook beschikbaar is in de planners in andere landen. 


Reisplanners werken op basis van bepaalde logica. Als voorbeeld: als een overstap tussen twee treinen op 
meerdere stations mogelijk is, omdat de treinen deels een parallel traject rijden, zal de ene reisplanner 
kiezen voor een overstap bij de eerste gelegenheid, terwijl een andere reisplanner kiest voor de laatste 
gelegenheid. Dit terwijl de reiziger misschien wel wil overstappen op een station waar de overstap het langst 
is, waar er een cross-platform overstap geboden wordt, of waar er een restauratie is om bij voldoende tijd 
een maaltijd te gebruiken. Ook toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit kan hier een grote 
rol spelen. 


Tot slot worden reisadviezen bijna nooit van deur tot deur gevraagd of gegeven, inclusief het voor- en 
natransport. Hierdoor ontstaat voor een belangrijk deel de gepercipieerde kortere reistijd voor het vliegtuig. 
De reiziger denkt een uur onderweg te zijn, maar dit is de vliegtijd. De reis van deur tot deur duurt vijf uur of 
meer. Toch kiest de reiziger hierdoor sneller voor het vliegtuig, omdat dit bijna altijd sneller lijkt, maar het 
niet altijd is. Het vliegtuig is bovendien in het voordeel, omdat iedereen begrijpt dat niet iedere plaatseen 
luchthaven heeft. Echter, als een verbinding over land gezocht wordt, is het niet beschikbaar zijn van een 
station in de buurt, waar een overstap op lokaal openbaar vervoer aanwezig is, een belemmering. 


Boeking 
Boeking van een treinreis is op dit moment nog lang niet zo gemakkelijk als het boeken van een vliegreis. 
Niet alle verbindingen kunnen via ieder boekingsplatform en via ieder verkoopkanaal (loket, online of aan 
boord) geboekt worden. Ook treinen van verschillende aanbieders kunnen lang niet altijd bij alle andere 
aanbieders geboekt worden. Een reiziger krijgt niet altijd de voordeligste optie gepresenteerd. 


Een boeking voor een internationale treinreis bestaat uit een aaneenschakeling van verschillende 
ticketproducten en tariefniveaus, die in de markt worden gezet door vervoerders die voor eigen rekening en 
risico, of gezamenlijk met andere vervoerders bepaalde treinverbindingen uitvoeren. Deze producten en 
tarieven worden door henzelf aangeboden, en een deel van hun producten worden daarnaast door 
vervoerders uit andere landen aangeboden. Dit kan zijn omdat het tickets of reserveringen betreft die door 
middel van internationale afspraken en systeemkoppelingen algemeen worden aangeboden, of omdat 
partijen agent zijn van een andere vervoerder. Daarnaast zijn er derde partijen die optreden als integrator 
van het aanbod van meerdere vervoerders, en als agent optreden van verschillende spoorbedrijven. 
Voorbeelden van het laatste zijn Treinreiswinkel en Trainline. 


Het zijn altijd de vervoerders die bepalen of een product of tarief door een andere partij verkocht kan of mag 
worden, en tegen welke commerciële condities. Vaak wordt niet het volledige productgamma beschikbaar 
gesteld aan derden. Vooral als de verkoper een vervoerder is, geldt vaak een grote beduchtheid voor het 
loslaten van de ‘relatie met de klant’. 


De ticketproducten en tariefstructuren worden ontwikkeld door de vervoerders, vaak zijn dat de oude 
nationale spoorwegmaatschappijen. Voor deze partijen bestaat het grootste deel van het product dat zij in 
de markt zetten uit binnenlandse treinen en de belangrijkste markt is de binnenlandse markt. Producten en 
tariefstructuren zijn daarom geoptimaliseerd voor binnenlandse doelgroepen en aangepast aan de 
binnenlandse markt, inclusief bijvoorbeeld betaalsystemen. 
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Er zijn ook internationale ticketproducten en tarieven, maar waar die vroeger gecreëerd werden op basis 
van kilometerafstanden (SCIC-NRT, het vroegere TCV-tarief), dat gestandaardiseerd was en overal te 
boeken, worden deze producten tegenwoordig afgestemd op treinproducten die vaak door één of twee 
vervoerders voor eigen rekening of risico geëxploiteerd worden, en daarmee niet automatisch in heel 
Europa gekocht kunnen worden. Ook wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van yield management 
strategieën, waardoor tarieven niet langer statisch zijn. Meer en meer zijn ticket en reservering één geheel, 
maar worden wel afgegeven per trein (de zogenaamde ‘global fare’), en niet langer voor de volledige door 
een reiziger gewenste verbinding. Dit maakt dat een boeking voor een internationale treinreis bijna altijd 
een aaneenschakeling is van een aantal kaartjes, vaak zelfs in meerdere boekingen, waardoor meerdere 
vervoerscontracten ontstaan. 


Op websites van spoorwegmaatschappijen, en bij integrators zoals Trainline en Happyrail, is er in veel 
gevallen een directe link tussen een opgevraagd reisadvies en de stap om te boeken. De reiziger kan alleen 
doorklikken naar het boeken van datgene dat als reisadvies gegeven wordt. Vrij regelmatig komt het voor 
dat net deze reis niet volledig geboekt kan worden via het platform waar de reiziger het reisadvies opvraagt. 
Dit leidt meestal tot de mededeling dat helemaal niet geboekt kan worden. De logica en beschikbaarheid 
van reisplanners en boekingsmodules loopt niet synchroon. Het kan zijn dat de aanbieder van het reisadvies 
één van de treinen niet kan boeken voor de klant, omdat het niet zijn eigen product is. Ook is het mogelijk 
dat maar een deel van het tariefspectrum geboekt kan worden en net dat deel niet meer beschikbaar is. Of 
er zijn geen zitplaatsen meer te reserveren. 


De reiziger is niet op de hoogte van de logica achter de modules, en kan niet achterhalen op welke manier 
hij zijn reisadvies kan opknippen of op een andere manier aanpassen, om mogelijk wel tot boeking te kunnen 
overgaan. 


Vaak is het tarief dat in eerste instantie aangeboden wordt voor de gevonden verbinding, niet het 
goedkoopste tarief is. Door één reis te boeken met producten van meerdere aanbieders, of door een ticket 
te boeken dat niet synchroon loopt met het reisadvies, kunnen vaak veel goedkopere tickets geboekt 
worden. Het kan bijvoorbeeld interessant zijn om voor een internationale reis meerdere binnenlandse 
tarieven achter elkaar te boeken, of om het kaartje ‘op te knippen’ op een plek waar je als reiziger niet hoeft 
over te stappen, of waar de trein zelfs niet stopt. Hierdoor ontstaan wel meerdere vervoerscontracten. Dit 
kan tijdens de reis voor problemen zorgen. 


Dit wordt veroorzaakt doordat ticketproducten en tariefstructuren voor een groot deel zijn afgestemd op de 
binnenlandse vervoervraag, of op één binnenlandse markt, en niet op de internationale reiziger, die overal 
vandaan kan komen. 


Begeleiding bij oponthoud en reizigersrechten 
Tijdens een reis kan op veel verschillende manieren onverwacht oponthoud ontstaan. Een simpele 
vertraging van een paar minuten kan zorgen voor het missen van een aansluiting. Een trein kan defect gaan 
en stranden, en in het ergste geval mist een reiziger de laatste trein van de dag, waardoor hij opgevangen 
moet worden en onverwacht onderweg moet overnachten. 


In tegenstelling tot in de vliegwereld waar op een vliegveld altijd begeleiding aanwezig is, bestaat het 
spoornetwerk uit een groot aantal stations en haltes, waar in veel gevallen geen begeleiding aanwezig is. 
Ook in sommige (regionale) treinen is naast de machinist geen personeel aan boord. Een reiziger die tijdens 
de reis oponthoud ervaart, heeft dus niet altijd opvang. In sommige landen, waaronder Nederland, wordt 
dat opgevangen met hulp op afstand via een zuil met een spreek- of videoverbinding. 
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Als er een onverwachte verstoring van de reis optreedt, kan het zijn dat de reiziger een nieuw reisadvies 
nodig heeft, misschien een nieuwe reservering voor een andere trein, een nieuw kaartje of toestemming om 
het oude kaartje voor een andere trein te gebruiken, omdat dit kaartje alleen geldig was voor een specifieke 
trein of vervoerder, of zelfs alternatief vervoer of een hotelovernachting. 


In het geval dat de reiziger bij het boeken via één verkooppunt voor de verschillende delen van de reis 
meerdere kaartjes heeft gekregen, of zelf een mix van meerdere kaartjes tot één reis heeft samengesteld, 
is hij daarmee meerdere vervoerscontracten aangegaan. Volgens de Europese reizigersrechten in het kader 
van Verordening 1371/2007 kan de reiziger dan tijdens de reis in de situatie komen dat één vervoercontract 
uitgevoerd is, maar de reiziger (bijvoorbeeld door vertraging) te laat is om gebruik te maken van het 
volgende vervoercontract. In dat geval kan de klant alleen hopen op coulance, want anders zijn de eventuele 
meerkosten voor zijn eigen rekening of die van zijn reisverzekering. 


Tijdens de reis is reisinformatie inclusief actuele afwijkingen van groot belang. Liefst op een manier dat een 
reiziger proactief geïnformeerd wordt als het vervolg van zijn reis in gevaar dreigt te komen, waarbij direct 
alternatieve verbindingen geboden worden. Deze voorziening is op dit moment nergens beschikbaar. De 
reiziger krijgt in het beste geval informatie over een actuele afwijking, en kan daarna zelf of met hulp van 
eventueel beschikbaar spoorwegpersoneel een alternatieve verbinding zoeken. 


 Toepassing en effect verbetering ticketing & services 
De eerste stap in het vergroten van de potentie van de trein is het verbeteren van ticketing en services. Dit 
is een randvoorwaarde voor alle andere stappen in het proces en kan ook worden toegepast op de huidige 
situatie. Als het publiek de mogelijkheid om de trein te gebruiken beter gepresenteerd krijgt, het boeken van 
een ticket net zo eenvoudig wordt als het boeken van een vliegticket en de reiziger de zekerheid heeft dat 
vervoerders bij verstoringen van de reis zorgen voor een volgende reismogelijkheid (desnoods met een 
andere vervoerder) of opvang stijgt de vraag naar treinreizen en dat is een belangrijke basis voor 
toekomstige investeringen. Deze verbeteringen creëren meer ‘level playing field’ in de keuze door reizigers 
tussen de verschillende vervoerwijzen. 


Op basis van de huidig beschikbare informatie is het echter nagenoeg niet mogelijk om een inschatting te 
maken van het effect op het reisgedrag. Op basis van de reistijden kan weliswaar worden ingeschat welke 
keuze reizigers maken, maar de negatieve afwijking als gevolg van de reizigersperceptie is zonder 
informatie over de huidige exacte reizigersaantallen moeilijk te maken. Uit de archetypebeschrijving blijkt 
dat er wel sprake is van dit negatieve effect op de keuze. Dit effect zou door deze stap worden opgeheven. 
Als deze stap niet eerst wordt gezet, blijft ook bij implementatie van volgende stappen het effect bestaan. 


4.2 Reistijd verbetering: elimineren barrières & optimalisatie planproces 
Deze stap valt uiteen in twee delen, het elimineren van operationele barrières voor de reiziger en de 
optimalisatie van het planproces, beide voor het optimaliseren van de (internationale) dienstregeling. In 
tegenstelling tot auto- en vliegverkeer is de coördinatie van het systeem sterk gecentraliseerd op nationaal 
niveau. Dit is het gevolg van de manier waarop capaciteit van de infrastructuur wordt verdeeld naar de 
gebruikers. Op de weg is er geen enkele toedeling van capaciteit, iedere bestuurder eist zijn capaciteit op. 
In de luchtvaart is sprake van coördinatie van slots op luchthavens en vliegroutes, maar in de (Europese) 
luchtvaart is deze coördinatie bijna per definitie internationaal georganiseerd, door de verhouding tussen 
internationaal en binnenlands verkeer. Op het spoor wordt de toegedeelde infrastructuur met zogenaamde 
treinpaden, gekoppeld aan een dienstregeling. Om betrouwbaarheid te vergroten worden in de 
dienstregeling buffers (extra tijd) ingebouwd zodat (kleine) vertragingen niet voor een volledige verstoring 
van het systeem zorgen. Als gevolg van verschillende nationale systemen in elektriciteitsvoorziening en 
treinbeveiliging ontstaan er operationele barrières die in de dienstregeling worden opgelost. 
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 Elimineren van barrières 
Verschillende operationele en technische barrières kunnen weerslag hebben op de dienstregeling en 
daardoor op de reistijd van de reiziger. Deze barrières zijn vooral het gevolg van verschillen in de 
spoorinfrastructuur tussen landen, maar ook binnen landen. De belangrijkste verschillen zijn te vinden in de 
elektriciteitsvoorziening en de treinbeveiliging. 


Naast technische barrières zijn er tussen landen veel reglementaire en andere operationele barrières, die 
achter de schermen gecoördineerd worden en meestal geen weerslag hebben op de dienstregeling, maar 
die het exploiteren van een internationale verbinding voor een spoorwegonderneming wel gecompliceerd 
maken en daarmee duurder dan binnenlandse verbindingen. Een voorbeeld hiervan is het feit dat 
machinisten de landstaal moeten spreken met de treindienstleiding, in tegenstelling tot in de luchtvaart. 
Hierdoor moeten machinisten extra instructie in vreemde talen krijgen, of moet de machinist aan de grens 
afgelost worden, wat beide kan zorgen voor hogere personeelskosten door inefficiëntere inzet. 


In Europa zijn tussen landen, maar ook binnen landen verschillen in de stroomvoorziening voor treinen, en 
in treinbeveiligingssystemen. Deze verschillen zijn voornamelijk te verklaren door een niet-gelijktijdige en 
niet gezamenlijk georganiseerde ontwikkeling. Daarnaast is het zo dat als eenmaal in een land voor een 
standaard gekozen is, deze meestal gehandhaafd wordt (soms voor een deel van het spoorwegnet), omdat 
ombouwen kostbaar is. 


In landen waar de elektrificatie vroeg ter hand werd genomen, wordt vaak stroomvoorziening met 
gelijkspanning gezien (voorbeelden: Nederland 1500V, België 3000V). Ten tijde van de eerste 
elektrificatieprojecten was wisselspanning nog niet betrouwbaar genoeg. Landen die later (op grote schaal) 
spoorlijnen zijn gaan elektrificeren, hebben vaak gekozen voor wisselspanning (voorbeelden: Duitsland, 
15000V 16,7 Hz, Denemarken 25000V 50Hz). Ook binnen landen zijn soms verschillende systemen te 
vinden, vaak doordat de netten door verschillende maatschappijen ontwikkeld zijn, of doordat nieuwe 
inzichten leidden tot de keuze om voor nieuwe projecten over te stappen van gelijkspanning naar 
wisselspanning (voorbeeld: Frankrijk 1500V gelijkspanning en 25000V 50Hz wisselspanning. 


Bij wisselspanning worden hogere voltages toegepast. Daardoor kan de stroom over grotere afstand 
vervoerd worden, kan meer vermogen worden opgewekt (belangrijk op lijnen waar veel treinen moeten 
rijden of waar hard gereden moet worden), en kan de infrastructuur goedkoper uitgevoerd worden. Om die 
reden wordt bij nieuwe projecten bij voorkeur voor wisselspanning gekozen en bij hogesnelheidslijnen altijd. 
Daardoor bestaat tegenwoordig in Nederland naast de 1500V gelijkspanning nu ook 25000V 
wisselspanning op de Betuweroute en de HSL Zuid.Voor treinbeveiligingssystemen geldt een vergelijkbare 
ontwikkelgeschiedenis, waardoor in verschillende landen en voor verschillende doeleinden tussen landen 
en binnen landen verschillende systemen zijn ontwikkeld. In Nederland is het systeem ATB ontwikkeld, 
waarvan door veranderende inzichten inmiddels drie varianten bestaan. In Duitsland bestaan vooral de 
systemen PZB en LZB. Andere landen hebben andere systemen. In Europees verband wordt sinds 1989 
gewerkt aan de ontwikkeling van de ERTMS-standaard, waardoor inmiddels op meer en meer lijnen het 
Europese beveiligingssysteem ETCS geïntroduceerd wordt.  


Het treinmaterieel (locomotieven en/of treinstellen) moet geschikt zijn voor de systemen die het onderweg 
tegenkomt. Materieel dat geschikt is voor meerdere systemen heet ‘meersysteemmaterieel’. Nieuw 
materieel dat besteld wordt is bijna altijd meersysteemmaterieel. Sommige treindiensten worden nog 
uitgevoerd met materieel dat niet voor meerdere systemen geschikt is. Een voorbeeld hiervan is de intercity 
naar Berlijn. De rijtuigen mogen in Nederland en in Duitsland rijden, maar de locomotief alleen in Nederland 
of in Duitsland, waardoor aan de grens een nieuwe locomotief voor de trein moet komen. Deze operatie 
duurt ongeveer 10 minuten, en zorgt voor een langere reistijd. 
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De Europese wetgevingspakketten (zoals het Vierde Spoorwegpakket van de EU), streven naar 
interoperabiliteit tussen de systemen door te komen met een (nieuwe) standaard. De adaptatie duurt echter 
lang en is vaak moeilijk. In praktijk blijkt het vaststellen van een standaard weerbarstig. Ondanks dat zowel 
de HSL-zuid (Nederlandse-deel) en HSL4 (Belgische deel) zijn uitgerust met de Europese standaard ETCS 
level 2, zijn er verschillen, doordat is gekozen voor verschillende leveranciers. Het omschakelen tussen de 
verschillende systemen gaat niet altijd vlekkeloos (Parlementaire enquêtecommissie Fyra-rapport, 2015). 
Toch is de toepassing van meersysteemmaterieel zeer frequent. Alle treinen op de Nederlandse HSL, zijn 
meersysteemtreinen.  


 Optimalisatie van het planproces 
Het tweede deel van deze ontwikkelstap, is het veranderen van het dienstregeling-proces. Om grotere 
verbeteringen in de dienstregeling te realiseren, is het nodig dat in het planningsproces de internationale 
treinen eerst gepland worden, en daarna pas de binnenlandse treinen. Op die manier kunnen de 
internationale treinen (ook de goederentreinen) optimale dienstregelingen krijgen, die ook tussen de landen 
gecoördineerd worden. Dit proces moet Europees georganiseerd worden, en vereist daarmee ook 
beleidsaanpassingen, die door de verschillende landen geaccepteerd moeten worden. 


De belangrijkste wijziging van de dienstregeling van treinen is ieder jaar op de tweede zondag van 
december. Deze datum is Europees geharmoniseerd. Daarnaast zijn er gedurende het jaar nog kleine 
wijzigingen, die deels in heel Europa op hetzelfde moment plaatsvinden. 


Het proces van het ontwerpen van een dienstregeling die één jaar geldig is, is een proces van meerdere 
jaren. Het begint met het vaststellen van toekomstige klantbehoeften door vervoerders en het aan de hand 
daarvan opstellen van een gewenst concept-vervoersplan. Op basis daarvan wordt de toekomstige 
behoefte aan infrastructuur door infrabeheerders vastgesteld en worden, waar nodig, aanpassingen 
gerealiseerd. Ondertussen wordt een jaardienstregeling ontworpen door de infrabeheerder. De vervoerders 
leveren aan welke treinen zij willen rijden op welke momenten. In april voorafgaand aan het jaar van 
geldigheid wordt de capaciteitsaanvraag ingediend, waar nodig worden conflicten opgelost, in augustus 
wordt de capaciteit verdeeld en in december start de nieuwe dienstregeling. 


Dit proces vindt in ieder land apart plaats. De aanleiding hiervoor is dat de verantwoordelijkheid voor 
infrastructuur en vervoer van oudsher in één hand lagen, namelijk die van de nationale 
spoorwegmaatschappij, en dat het grootste deel van de te plannen treinen binnenlandse treinen zijn. Voor 
reizigersvervoer geldt dat gemiddeld 94% van de reizen binnenlandse reizen zijn, tegen 6% internationaal 
(Amadeus, 2013). 


Tussen de landen vindt afstemming plaats over de dienstregelingen van internationale treinen. De bulk 
hiervan betreft goederentreinen. Er worden afspraken gemaakt over goed aansluitende paden voor 
goederentreinen op internationale goederencorridors zoals Rotterdam-Genua, en grenstijden voor de 
reizigerstreinen. Dit zijn de tijdstippen waarop een doorgaande trein de grens moet passeren, zodat deze 
zo goed mogelijk in de binnenlandse dienstregeling past. Deze afstemming voor goederencorridors is 
Europees geregeld door middel van de Europese regelgeving omtrent de spoorwegwetgeving en de TEN-
T-corridors. De uitvoering is gedelegeerd vanuit de transnationale visie van de Europese Unie en Europese 
Commissie, naar de verschillende (nationale) infrastructuurbeheerders. Hierdoor is er weliswaar een 
overlegstructuur voor het afstemmen van internationale verbindingen,  maar doordat de TEN-T-corridors 
zich vooral op goederenverkeer richten, is niet automatisch gewaarborgd dat de dienstregelingen ook op 
snelheid geoptimaliseerd zijn en aantrekkelijk zijn voor reizigerstreinen.  


Een dienstregeling van één land bestaat uit treinen met allerlei verschillende karakteristieken. Er zijn treinen 
voor de lange afstand die weinig stoppen, regionale treinen die (bijna) overal stoppen en goederentreinen. 
Zeker als de frequentie van treindiensten hoog is, zoals in Nederland, leidt dat tot compromissen, waarbij 
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snelle treinen snelheid moeten inleveren om tussen de langzame treinen ingepast te worden. Ook de 
internationale treinen moeten tussen de langzamere treinen door gepland worden. 


Voorgestelde maatregelen 
Om voor internationale- en andere langeafstands-reizigerstreinen aantrekkelijkere dienstregelingen met 
kortere rijtijden te maken, is het zinvol om de treinen met de snelste karakteristiek (minste benodigde stops 
en hoogste snelheid), die over de langste afstanden rijden het eerst te plannen, en daarna de langzamere 
treinen. 


Omdat een groot deel van de snelle treinen op de lange afstand internationale treinen zijn, is het nodig om 
het planproces anders te organiseren. Er zal eerst een Europees planproces plaats moeten vinden, en 
daarna de nationale planprocessen. Een Europees planproces vindt nu al plaats voor goederentreinen, in 
afstemming tussen de verschillende infrabeheerders. Deze treinen hebben over het algemeen niet behoefte 
aan de allersnelste paden. Om een Europees planproces ook voor reizigerstreinen mogelijk te maken, is 
het wel nodig dat hier een opdrachtgever voor is en een uitvoerende instantie. 


Een risico van het anders organiseren van het planproces, is dat de optimalisatie voor snelle treinen op 
lange afstanden leidt tot minder goede dienstregelingen voor regionale treinen. Dit effect treedt vooral op, 
op netwerken met een hele frequente treindienst. Uiteindelijk moet óf een beleidskeuze worden gemaakt 
ten gunste van het ene of ten gunste van het andere soort vervoer, óf er moet op de langere termijn voor 
die plekken waar dit effect optreedt worden geïnvesteerd in uitbreiding van de infrastructuur voor het 
scheiden van langzaam- en snelverkeer. 


Het verdient de voorkeur dat deze keuzes als het raakt aan de ontwikkeling van een internationaal 
spoornetwerk niet overgelaten worden aan nationale of regionale opdrachtgevers of vervoerders. 


 Toepassing van elimineren van barrières & optimalisatie planproces 
Deze stap valt uiteen in twee delen. Er zijn mogelijkheden om bestaande dienstregelingen te optimaliseren. 
Een voorbeeld hiervan is de intercity Amsterdam-Berlijn: door inzet van andere locomotieven hoeft aan de 
grens de locomotief niet meer gewisseld te worden. Hiermee kan ongeveer 10-15 minuten bespaard 
worden, door in Bad Bentheim korter of niet meer te stoppen. Ook kunnen andere stops overgeslagen 
worden, wat tot een verdere besparing van de reistijd op de lange afstand zal leiden. 


Het tweede deel van deze ontwikkelstap, is het veranderen van het dienstregelingproces. Om grotere 
verbeteringen in de dienstregeling te realiseren, is het nodig dat in het planningsproces de internationale 
treinen eerst gepland worden, en daarna pas de binnenlandse treinen. Op die manier kunnen de 
internationale treinen (ook de goederentreinen) optimale dienstregelingen krijgen, die ook tussen de landen 
gecoördineerd worden. Dit proces moet Europees georganiseerd worden, en vereist daarmee ook 
beleidsaanpassingen, die door de verschillende landen geaccepteerd moeten worden. 


Ter illustratie van hoe op een volledige lijn de combinatie van deze maatregelen kan worden ingevuld is een 
casestudy gemaakt voor de lijn Amsterdam-Berlijn (zie hoofdstuk 5). NS heeft bij de presentatie van het 
jaarverslag 2017 aangegeven dat in de komende jaren deze verbinding wordt verbeterd. Inmiddels is de 
aanbesteding voor de (snellere) meersysteemlocomotieven begonnen. Er zijn echter nog veel meer punten 
waarop deze verbinding kan worden versneld. 
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4.3 Reistijd verbetering: Europees HSL-netwerk 
Om daadwerkelijk spectaculaire reistijdverkortingen tussen Europese centra te realiseren, moet fors worden 
geïnvesteerd in een hogesnelheidsnetwerk.  


 Argumenten voor een Europees HSL-netwerk 
Het huidige HSL-netwerk, Figuur 4.1, is gericht op de nationale belangen, met name in de bediening van 
steden. In Duitsland ligt de nadruk op de binnenlandse connectiviteit en het vervolmaken van de Duitse 
eenwording door middel van infrastructurele projecten. Tussen, België, Frankrijk, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk is een internationaal netwerk van HSL-infrastructuur ontstaan. Alleen vanaf de start van 
de LGV (Ligne à Grand Vitesse) in Frankrijk (Parijs) tot in het Verenigd Koninkrijk (Londen), kan de TGV op 
hoge snelheid door rijden. Voor reizigers die Parijs niet als bestemming hebben is er de LGV Interconnexion 
Est aangelegd ten oosten van Parijs, om op hoge snelheid de verbinding te maken tussen Noord en Zuid-
Frankrijk.  


  
Figuur 4.1, Huidige netwerk van hogesnelheidslijnen (HSL). 


In Nederland en België is de inpassing echter gericht op de nationale belangen. Er is voorrang gegeven 
aan bediening van kleinere plaatsen, waarbij de infrastructuur is ingericht om bestaande stations te 
bedienen. Doorgaande verbindingen zijn daardoor moeilijk in te passen en de snelheid rondom de stations 
is laag, 40-80 km/u. Belangrijkste voorbeeld hierin is het gebruik van de infrastructuur door Brussel. Hier 
moeten alle treinen, lokaal, nationaal en internationaal (HSL) gebruikmaken van dezelfde langzame Noord-
Zuidverbinding. Hierdoor ontstaan gaten in het coherente netwerk.  
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In Frankrijk is de infrastructuur op een andere manier gerealiseerd waarbij ook snelle verbinding langs 
steden mogelijk zijn. Bij Parijs is een tangentiële lijn aangelegd als verbinding tussen de LGV Nord (vanuit 
Brussel/Lille) naar de LGV Sud-Est (richting Lyon, Avignon, Marseille en Nîmes). Het netwerk rondom de 
grote(re) steden als Lyon, Avignon, Reims en Tours, is op doorgaand verkeer gericht, vergelijkbaar met 
autosnelwegen die ook langs steden lopen.  


In de bediening wordt vaak onderscheid gemaakt tussen directe treinen, naar het hart van de stad en treinen 
vanaf stations direct op de HSL, aan de rand van de stad. Dit zijn stations zoals Lyon Saint-Exupéry, 
gecombineerd met de luchthaven van Lyon, Avignon TGV of Champagne-Ardenne TGV, net buiten Reims. 
Hierdoor is er een keuze tussen directe verbindingen of aansluiting op het directe snelle netwerk. Deze 
inpassing is vergelijkbaar met Japan, waarbij ofwel de traditionele stations worden bediend, of speciale 
shinkansen stations direct aan de hogesnelheidslijn, zoals Shin-Osaka.  


In Italië is het netwerk op een andere manier ontwikkeld waarbij het ontsluiten van de het centrum van de 
stad wel voorop staat. Echter is hier de hogesnelheidsinfrastructuur tot in het historische station 
doorgetrokken. In Bologna is een HSL-tunnel onder de bestaande sporen het station aangelegd om zowel 
snelle doorgaande treinen te faciliteren als snelle ontsluiting van Bologna zelf. De structuur is vergelijkbaar 
met de aanpak in Antwerpen Centraal, echter is daar de infrastructuur aangelegd voor veel lagere maximale 
snelheid. 


 Uitwerking van een Europees HSL-netwerk 


  
Figuur 4.2, Voorgestelde Internationale/Europese HSL-netwerk voor Amsterdam (lichtgroen bestaand, donkergroen nieuw). 
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Figuur 4.2 toont het voorgestelde internationale/Europese HSL-netwerk waarmee spectaculaire 
reistijdverkortingen tussen Europese centra te realiseren zijn (voorbeeld: Amsterdam-Berlijn in 2,5 uur). een 
dergelijk netwerk stoppen treinen maar eens in de 200 à 300 kilometer, en is de maximumsnelheid 300-350 
km/h. Via dit netwerk maakt de reiziger grote sprongen door Europa, op zorgvuldig gekozen knooppunten 
kan de reiziger overstappen op het onderliggende langzamere intercity- en regionale netwerk. 


Dit nieuwe netwerk bestaat uit ongeveer 3.310 kilometer nieuwe HSL-infrastructuur. Op basis van de 
constructiekosten van recente HSL-projecten in Duitsland en Frankrijk kan tot een kenprijs worden gekomen 
van de investering per kilometer. De Neubaustrecke Leipzig-Erfurt en Erfurt-Neurenberg, beide gekenmerkt 
door veel kunstwerken kosten €24 miljoen/km en €29 miljoen/km. De LGV Sud-Est Aquitaine (Tours-
Bordeaux) €23 miljoen/km, ook hier is sprake van veel kunstwerken. Oudere projecten zoals de LGV Rhin-
Rhône en LGV Est kennen aanzienlijk lagere kosten (17 en 8 miljoen/km respectievelijk). Hier is gekozen 
om te rekenen met €25 miljoen/km. Dit netwerk zou daarmee een internationale investering vragen van €78 
miljard. Jaarlijks is de totale besteding van EEA33 aan weginfrastructuur €55 miljard (European 
Environment Agency (EEA), 2016), voor spoorinfrastructuur is dit €35 miljard. 


Vanuit Amsterdam is een netwerk ontworpen dat aansluit op de bestaande HSL-lijnen in Europa. Echter 
gaat het hier om een werkelijk internationaal HSL-netwerk. Waarbij ook snelle verbinding door en langs 
steden mogelijk is, zoals nu al bij Parijs en Lyon.  


De constructie van infrastructuur is daarnaast tamelijk CO2-intensief. Op basis van cijfers van de 
internationale spoorwegunie (UIC) (International Union of Railways, 2016), is een gemiddelde CO2 uitstoot 
van 50 ton CO2/km/jaar aangenomen, inclusief operations. Een onderzoek naar de constructie van 
HighSpeed2 Tussen London en Birmingham (Greengauge21, 2010), komt op een gemiddelde uitstoot van 
5.200 ton CO2/km. Dit betekent dat bij de analyse van de effecten in het HSL-scenario 17,3 Mton emissie 
dient te worden opgeteld. Echter zijn de effecten van de infrastructuur investeringen ook veel breder dan 
alleen de baten vanuit Amsterdam en zijn er ieder jaar opnieuw besparing, in 20 jaar 18,3 Mton besparing.  


4.4 Uitgangspunten voor de effectbepaling 
Voor de effectbepaling zijn een aantal uitgangspunten en aannames gemaakt. Allereerst zijn de 
uitgangspunten van toepassing op de veranderingen in reisgedrag en keuzes. Hierbij hoort ook de bepaling 
van het aantal reizigers van en naar de bestemmingen. Daarnaast zijn er uitgangspunten gekozen voor de 
bepaling van de externe effecten van reizigers.  


De bepaling van de veranderingen in het reisgedrag en keuzes van reizigers is gemaakt met een 
aanpassing en update van het model voor bepaling van de potentie van Europese spoormarkt (Donners, 
2016). Dit model is gebaseerd op een traditioneel vierstapsmodel. Deze aanpak is gekenmerkt in 
eenvoudige methoden (zwaartekrachtmodel voor de bepaling van de vervoerwaarde), uitgebreid met 
nieuwe inzichten en het samenbrengen van informatie op grote, Europese schaal. Om de netwerkprestatie 
zonder operationele barrières te kunnen benaderen is het volledige netwerk gemodelleerd. Dit dient als 
basis voor reistijden tussen de verschillende steden voor de vervoerwijzekeuze. De update van het model 
is gebaseerd op de (beperktere) scope van dit onderzoek en de ervaringen uit de analyse van cross-border 
transport links van de Europese Commissie.  


De bepaling van potentiele reistijden is gebaseerd op een modellering van het netwerk. Voor bepaling van 
de vervoerwijzekeuze zijn vijf vervoersmiddelen gedefinieerd op basis van drie netwerken.  
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De netwerken zijn, weg, spoor en lucht met auto, bus, hogesnelheid trein, conventionele trein en het 
vliegtuig als vervoermiddelen. De netwerken voor weg en spoor zijn ontwikkeld door steden te koppelen 
met schakels, de reistijd per schakel wordt bepaald aan de hand van een omreisfactor ten opzichte van de 
directe afstand en de gemiddelde snelheid per vervoersmiddel. Voor trein en vliegtuig zijn extra etappes 
gemodelleerd voor toegang van stations/luchthavens. De reistijd per vliegtuig heeft een vaste extra tijd voor 
check-in, taxiën, beveiliging, etc.  


Voor de bepaling van het aantal reizigers van en naar de bestemmingen is gekeken naar het aantal 
passagiers in 2016 per vliegtuig, afkomstig van Eurostat. Gezien de positie van Schiphol als transfer-hub is 
aangenomen dat 30% van de passagiers een transferreiziger, op basis van de passagiersgegevens van 
Schiphol. Met behulp van de huidige reistijden, voor vliegtuig en trein is de vervoerwijzekeuze bepaald voor 
het totale aantal passagiers. Op deze wijze is het volledige aantal potentiele passagiers voor de markt 
Schiphol meegenomen. Indien de reistijd per vliegtuig nu competitief genoeg is om naar Amsterdam te 
reizen, dan is aangenomen dat dit ook mogelijk is als de reistijd per trein vergelijkbaar is.  


De bepaling van de externe effecten van reizen zijn gebaseerd op de aggregatie naar reizigerskilometers 
en het gebruik van kengetallen. Uitgangspunt hierbij is de STREAM-studie (CE Delft et al., 2015), onder 
andere gebruikt als bron en input van www.co2emmissiefactoren.nl. Er is gekozen voor CO2 en NOx-
emmissies op basis van de Well-to-Wheel waardes. Dit zijn de waardes waarin ook de emissies in het 
productieproces zijn meegenomen. Verder is de toeslag voor uitstoot in de hogere luchtlagen meegenomen 
in deze studie.  


Vervoerwijze Categorie CO2/rkm NOx/rkm 


Trein Internationaal/HSL 0,026 kg 0,034 mg 


Vliegtuig <700 km 0,260 kg 0,096 mg 


Vliegtuig >700 km 0,200 kg 0,081 mg 


Auto  Gem. 2020 0,137 kg 0,169 mg 


Bus  Touringcar 0,033 kg 0,070 mg 
Tabel 4.1, Gebruikte emissiewaarden (CE Delft et al., 2015). 


Recent is er een discussie ontstaan in de media, op basis van het NRC artikel: “TGV verstookt echt niet 
minder dan een Boeing” (Knip, 2018a, 2018b; Werver, 2018). Deze discussie en artikelen concentreren zich 
op het energieverbruik van de beide vervoermiddelen, trein en vliegtuig, niet de milieubelastende emissies 
per reizigerskilometer. In de bepaling van de externe effecten is juist gekeken naar de externe effecten op 
basis van de (schadelijke) uitstoot. Gegeneraliseerd kan worden gesteld dat minder energieverbruik (altijd) 
beter is, echter als er voor het opwekken van de energie een andere uitstoot geldt, is dit niet van toepassing. 
De energie van de trein kan worden opgewekt met groene stroom, voor het vliegtuig is kerosine nodig met 
hogere uitstoot. 
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5 Casestudy: Amsterdam – Berlijn 
Berlijn is vanuit Nederland een populaire bestemming voor een stedentrip. Bovendien ligt Berlijn strategisch 
op verschillende langeafstandsroutes voor het reizen per trein in Europa. 


Tussen Amsterdam en Berlijn rijdt iedere twee uur een intercity. Sinds de frequentie van deze trein is 
verhoogd van vier keer per dag naar iedere twee uur, is de trein snel populairder geworden. Toch biedt de 
trein op dit moment nog geen optimaal alternatief voor het vliegtuig. Een belangrijke oorzaak hiervan is de 
lange rijtijd. 


Aan de hand van de casus Amsterdam-Berlijn beschrijven we maatregelen om internationale treinen 
aantrekkelijker te maken, die in principe genomen kunnen worden zonder dat investering in infrastructuur 
noodzakelijk is. 


De maatregelen vallen uiteen in een aantal stappen. Allereerst kunnen operationele barrières weggenomen 
worden. Vervolgens zijn aanpassingen aan het planproces denkbaar. Tot slot kan gekeken worden naar 
veranderingen aan de dienstregeling, bijvoorbeeld het stoppatroon. Om te demonstreren wat het effect is 
wordt met behulp van deze maatregelen ook een ideale nieuwe dienstregeling als voorbeeld gemaakt. 


  
Figuur 5.1, Route Amsterdam-Berlijn per trein. 


5.1 Opheffen van operationele barrières 
Voor de intercity Amsterdam-Berlijn is het belangrijkste operationele obstakel het wisselen van de 
locomotief in Bad Bentheim. Dit is nodig omdat in Nederland andere spanning op de bovenleiding staat en 
een ander treinbeveiligingssysteem gebruikt wordt dan in Duitsland. De op dit moment door NS en DB 
gebruikte locomotieven zijn alleen geschikt voor inzet in Nederland óf in Duitsland. In Bad Bentheim kan 
geschakeld worden tussen deze systemen. 


Er is een locomotieftype op de markt dat in beide landen ingezet kan worden en bovendien de maximale 
snelheid die de trein op het traject rijdt van 200 km/u kan halen. Deze maximale snelheid wordt bepaald 
door de infrastructuur (op gedeeltes maximaal 250 km/u), en door de rijtuigen (inzetbaar met maximaal 200 
km/u). Het inzetten van een doorgaand inzetbare locomotief kan tijdwinst opleveren. Indien de stop in Bad 
Bentheim gehandhaafd blijft kan deze, mits de capaciteitsverdeling het toelaat, verkort worden van 12 
minuten tot twee minuten, dat is een gebruikelijke minimale stoptijd voor intercity’s in Duitsland. Daardoor 
kan een tijdwinst behaald worden van tien minuten. 
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5.2 Planproces optimaliseren & aanpassingen dienstregeling 
Om te komen tot grotere rijtijdwinst zijn meer ingrepen nodig. De dienstregeling van de intercity naar Berlijn 
kan ook met de huidige infrastructuur in principe wezenlijk sneller. Daarvoor is het wel nodig dat een aantal 
fundamentele keuzes gemaakt worden. 


De benodigde ingrepen zien wij in twee stappen. Er kan gekeken worden of er aanpassingen aan de huidige 
dienstregeling mogelijk zijn. Deze stap wordt in deze case study nader uitgewerkt. Daarna kan gekeken 
worden of het planproces op een andere manier georganiseerd wordt. Deze stap wordt buiten deze case 
study toegelicht. 


Om nog verdere versnelling van de intercity Amsterdam-Berlijn te bereiken, zou gekeken moeten worden 
naar het overslaan van stations. De meeste rijtijd kan op die manier bespaard worden. Om te begrijpen 
waarom de trein op dit moment stopt in de plaatsen waar hij stopt, wordt eerst enige achtergrond en 
consequenties daarvan aangegeven. Vervolgens wordt een ideale dienstregeling voorgesteld. 


Achtergrond van het huidige stoppatroon – Nederland 
De intercity Amsterdam-Berlijn is in Nederland qua stops en dienstregelingpatroon verweven in het 
binnenlandse intercitynetwerk op het Hoofdrailnet. Door deze integratie kan een deel van de 
exploitatiekosten gedekt worden doordat de trein rijdt op de plaats waar anders een binnenlandse trein 
ingezet zou moeten worden, wat kostenbesparend is voor de binnenlandse exploitatie. Deze besparing 
wordt toegerekend aan de exploitatiebegroting van de intercity Amsterdam-Berlijn. 


Aangezien de reisafstanden in Nederland veel korter zijn dan in Duitsland, kan het Nederlandse 
intercitynetwerk in de Duitse context nog het beste vergeleken worden met het netwerk van regionale snelle 
treinen (RegionalExpress) in een bondsland als Noordrijn-Westfalen. Als een trein onderdeel is van het 
Nederlandse intercitynetwerk, zorgt dit voor veel stops onderweg. 


Achtergrond van het huidige stoppatroon – Duitsland 
In Duitsland vervullen intercitytreinen twee rollen: ze vormen enerzijds het iets goedkopere en langzamere 
alternatief voor de ICE op de lange afstand door het hele land en in verbinding met de buurlanden. 
Anderzijds verbinden de intercitytreinen regionale centra van enige betekenis, die net iets meer 
vervoerwaarde opleveren dan waarvoor een regionale trein afdoende zou zijn, met het landelijke netwerk. 


Tot medio 2006 werd deze functie vervuld door de treincategorie InterRegio, die over lange afstanden reed, 
maar een primaire functie vervulde tussen de regionale centra en de grote knooppunten, met een 
gemiddelde reisafstand van 150 km en een bedienpatroon van iedere twee uur een trein. 


In het kader van het in 1996 in werking getreden Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen 
Personennahverkehrs, ook: ‘Regionalisierungsgesetz’ (NL: ‘Wet ter regionalisering van het openbare 
regionale personenvervoer’) werd voortaan het regionale verkeer beschouwd als een publieke 
dienstverlening, waarvoor exploitatiebijdragen gedaan worden door de overheid. Het langeafstands-verkeer 
werd gezien als een dienst die door de markt voor eigen risico aangeboden kan worden.  


Bovendien zorgde de zogenaamde Bahnreform (NL: ‘Spoorhervorming’) voor de omzetting van EU-richtlijn 
91/440, in het kader waarvan andere vervoerders dan de voormalige staatsspoorwegmaatschappijen 
binnenlandse treindiensten mogen aanbieden die de grenzen van regionale concessies overstijgen. 


Als gevolg hiervan heeft Deutsche Bahn het productaanbod versimpeld. De onrendabele InterRegio’s 
werden vervangen door regionale treinen en de rendabele InterRegio-verbindingen werden geïntegreerd in 
het Intercity-netwerk, inclusief de stations waar de InterRegio’s voorheen stopten. Hierdoor zijn de intercity’s 
op diverse lijnen, waaronder Amsterdam-Berlijn, vaker gaan stoppen. 
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Consequenties 
Door de begrijpelijke kostenmatige en commerciële keuzes in Nederland en Duitsland vervult de intercity 
van Amsterdam naar Berlijn functies op zowel de korte als de lange reisafstand. Dat maakt de trein 
langzamer en daardoor minder aantrekkelijk voor het reizen over lange afstanden, bijvoorbeeld als schakel 
in een langere reis tussen Nederland en Polen of Tsjechië. 


Ideale dienstregeling volgens ‘blanco vel’-benaderingTabel 5.1 toont een mogelijke dienstregeling van een 
intercity van Amsterdam naar Berlijn, gebaseerd op nu al haalbare rijtijden.  


Station Categorie Aankomst Vertrek Besparing Toelichting besparing 


Amsterdam Centraal A  6:00   


Hilversum B   3’ Huidige halteertijd Hilversum 1 minuut 


Amersfoort A 6:31 6:33   


Apeldoorn B   4’ Huidige halteertijd Apeldoorn 2 minuten 


Deventer A 7:05 7:07   


Almelo B   4’ Huidige halteertijd Almelo 2 minuten 


Hengelo A 7:40 7:42   


Bad Bentheim B   14’ Huidige halteertijd Bad Bentheim 12 minuten 


Rheine A 8:10 8:12   


Ibbenbüren B   0’ Alleen IC 245 stopt in Ibbenbüren, geen tijdwinst bij 
vergelijking met IC 141. 


Osnabrück Hbf A 8:36 8:38   


Bünde (Westf.) B   
3’ Treinen stoppen alternerend in Bünde en Bad 


Oeynhausen. Halteertijd in beide 1’. Bad Oeynhausen B   


Minden (Westf.) B     


Hannover Hbf A 9:42 9:46   


Wolfsburg A 10:17 10:18   


Stendal B   10’ 
Kan doorrijden op HSL, niet uit-/invoegen naar 
station Stendal, rijtijd Wolfsburg – Berlin-Spandau 
overgenomen van IC die niet stopt te Stendal 


Berlin-Spandau A 11:18    


Berlin Hbf A 11:36    


Berlin Ostbahnhof A 11:50    
Tabel 5.1, optimalisatiemogelijkheid in dienstregeling Amsterdam- Berlijn 


Deze dienstregeling is niet ingepast in het overige treinverkeer, maar gaat uit van een ‘blanco vel’-
benadering. Door deze benadering kan gedemonstreerd worden wat de reistijd zou kunnen zijn, als 
fundamentele of commerciële keuzes uitvallen in het voordeel van de intercity Amsterdam-Berlijn. 


Er kan onderscheid gemaakt worden naar stops die een belangrijke functie hebben als knooppunt in het 
langeafstandsnetwerk (in de ideale dienstregeling is dit ‘categorie A’), en stops die meer de functie hebben 
van bediening van een regionaal centrum, met mogelijk een incidentele aansluiting op een regionale trein 
(‘categorie B’). 
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Voor de rijtijden is als bron gebruikt gemaakt van de reisplanner op www.bahn.de. Dit zijn de 
uitgangspunten: 


n Er wordt uitgegaan van de rijtijden van intercity 141 van Amsterdam naar Berlijn. Er is niet gekeken 
naar eventuele kortere rijtijden van andere intercitytreinen, behalve in het geval van Stendal; 


n Bij het bepalen van de non-stop rijtijd van Wolfsburg naar Berlin-Spandau (overslaan Stendal) is 
gezocht op tijden van intercitytreinen, zodat rijtijden haalbaar verondersteld mogen worden gezien de 
inzet van materieel; 


n Daar waar stops worden overgeslagen is de rijtijd verminderd met de halteertijd + twee minuten, dit is 
een schatting van de mogelijke besparing door niet hoeven remmen, stoppen en optrekken die uitgaat 
van een baanvaksnelheid van 140 km/u en een snelheid op emplacementen van 60 km/u; 


n Eventuele betere non-stop rijtijden tussen twee stations die het gevolg zouden zijn van voorrang geven 
aan internationale treinen in het planproces (niet uitbuigen achter regionale treinen) zijn niet 
meegenomen; 


n Er is al uitgegaan van de inzet van een doorgaande locomotief; 
n Stops categorie B worden overgeslagen; 
n Per overgeslagen stop wordt de mogelijke rijtijdbesparing vermeld. 
 
De huidige rijtijd van Amsterdam Centraal naar Berlin Hbf is 6:22 uur. Te zien is dat een besparing van 46 
minuten in theorie mogelijk is. 


Voorgestelde maatregelen 
Kijkend naar de dienstregeling, bevelen wij aan om de intercity van Amsterdam naar Berlijn in de toekomst 
alleen nog te laten stoppen op de categorie A-stations. Hiermee krijgt de trein een aantrekkelijkere rijtijd op 
de lange afstand, die meer recht doet aan zijn functie op de relatie Nederland-Berlijn, maar de trein wordt 
ook aantrekkelijker in het Duitse langeafstandsnetwerk. 


Geen onderdeel van deze casus, is of de voorgestelde verbetering van de dienstregeling gerechtvaardigd 
wordt door voldoende vervoersvraag en vervoersstromen. Dit zou uit vervolgonderzoek moeten blijken. 
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6 Conclusies & aanbevelingen 
Op basis van deze studie kunnen een aantal conclusies worden geformuleerd vanuit de ervaringen van de 
reiziger en aanbevelingen voor de verschillende verbeterstappen. De stappen voor verbetering zijn reeds 
opgesteld met de intentie van makkelijk implementeerbaar en realiseerbaar naar moeilijk of grotere 
investeringen.  


6.1 Conclusies ervaring van reizigers 
Voor korte vliegafstanden zijn 65% van de reizigers recreatieve reizigers en 35% zakelijke reizigers 
(Behrens & Pels, 2012). De geïnterviewde zakelijke reiziger geeft aan te kiezen voor het vliegtuig vanwege 
tijd en comfort. Vliegtijd wordt door de zakelijke reiziger onderschat, omdat alleen wordt gekeken naar 
vliegtijd. Reistijd naar en van vliegveld en boardingtijd wordt vaak niet meegenomen. Treintijd wordt wel 
bekeken van herkomst naar bestemming. Comfort van vliegen kan worden overschat vanwege mogelijke 
scepticisme ten aanzien van comfort in de trein. Publieke garanties, bijvoorbeeld gegarandeerde stoel in de 
trein met betrouwbare wifi, kan dit doorbreken maar dat is lastig omdat de zakelijke reiziger de reis meestal 
niet zelf boekt. De geïnterviewde recreatieve reiziger kiest voor het vliegtuig vanuit gewoontegedrag. Dit is 
mogelijk te doorbreken door reclamecampagnes gericht op die factoren die de recreatieve reiziger belangrijk 
vindt (bijvoorbeeld comfort of gemak of kosten). De geïnterviewde frequente (recreatieve) reiziger was niet 
op de hoogte van de mogelijkheden van treinreis en stond, na een negatieve ervaring met het vliegtuig, er 
open voor om dit een keer te proberen. Attenderen op andere opties op plekken waar de frequente reiziger 
zoekt, is een mogelijke stap om kennisachterstand over treinreizen te verminderen.  


6.2 Aanbevelingen verbetering ticketing & services 
Om reizigers te verleiden vaker voor de trein te kiezen, is een verbetering van ticketing en services een 
onontbeerlijke randvoorwaarde. De reiziger moet helderder gepresenteerd krijgen dat de trein een optie is 
voor zijn reis. Het boeken van een treinreis moet net zo gemakkelijk of makkelijker worden dan het boeken 
van een vliegticket. De reiziger mag geen onzekerheid ervaren over de geboden ondersteuning in geval 
van een onverwachte onderbreking van de reis en er mag geen onzekerheid zijn over eventuele 
meerkosten. 


Om dit te bereiken lijkt het verstandig om over te stappen van de huidige binnenlandse focus van 
reisinformatie, ticketproducten en tariefsystemen naar een internationale focus. Bovendien kunnen 
reisinformatiemiddelen en boekingssystemen een stuk gebruiksvriendelijker. Waarschijnlijk zijn partijen die 
gespecialiseerd zijn in het verstrekken van informatie (Google en anderen) en in het verkopen (Booking.com 
en anderen) beter in staat om informatie en diensten vrij van nationale focus en belangen aan te bieden 
aan een internationaal publiek.  


Het verdient daarom aanbeveling, dat aanbieders van vervoerdiensten zonder voorbehoud toestaan dat 
derde partijen: 
n De dienstregelingen inclusief actuele afwijkingen gebruiken voor eigen informatietoepassingen. 
n De vervoercapaciteit verkopen, en dan niet alleen als wederverkoper van bestaande tarief- en 


productstructuren, maar desgewenst in de vorm van nieuwe ticketproducten met eigen 
verdienmodellen. 
 


Daarnaast is het nodig dat de passagiersrechten er in gaan voorzien dat meerdere tickets die geboekt 
worden in het kader van één reis, gezien gaan worden als één vervoercontract, met bijbehorend recht op 
opvang en zekerheid over vergoeding van kosten bij oponthoud tijdens de reis. Deze verbeteringen creëren 
meer ‘level playing field’ in de keuze door reizigers tussen de verschillende vervoerwijzen. 


 







 
  


Mei 2018   34  


 


6.3 Aanbevelingen reistijd verbetering door optimalisatie dienstregeling 
De verbetering van de reistijd door optimalisatie van de dienstregeling, kan worden gerealiseerd door het 
elimineren van operationele barrières en het verbeteren van het planproces. De eliminatie van barrières is 
sterk afhankelijk van de specifieke verbinding en locaties. De optimalisatie van het planproces is echter van 
toepassing op alle op dit moment aangeboden internationale treinen, ook de hogesnelheidstreinen.  


De inrichting van het spoornetwerk is namelijk zo geregeld dat ook hogesnelheidstreinen gebruikmaken van 
de conventionele infrastructuur. De internationale treinen worden in de dienstregeling ingepast tussen de 
regulier (nationale) intercity’s. De Thalys bijvoorbeeld, heeft vanaf Amsterdam pas na Schiphol 
hogesnelheidsinfrastructuur tot de beschikking. Rondom Rotterdam Centraal, in de Willemspoortunnel 
onder de Maas wordt de infrastructuur gedeeld. Pas ten zuiden van Rotterdam ligt hogesnelheidsinfra. Net 
ten Noorden van Antwerpen wordt de hogesnelheidsinfrastructuur ingetakt op het conventionele spoor. 15 
km ten zuiden van Brussel kan de Thalys via hogesnelheidsinfrastructuur naar Parijs. De ICE naar Frankfurt 
en Basel maakt in Nederland volledig en in Duitsland tot en met Keulen gebruik van het conventionele 
spoor. Alleen tussen Keulen en Frankfurt kan er gebruik worden gemaakt van de Schnellfahrtstrecke. Hier 
dient echter de capaciteit te worden gedeeld met nationale Duitse ICE-diensten.  


Het verdient daarom aanbeveling, dat beleidsmatig een kader is voor het elimineren van operationele 
barrières en het optimaliseren van het planproces: 
n Bevorder de inzet van meersysteemmaterieel op nationaal niveau, enerzijds om sneller en makkelijker 


tot een Europees netwerk te komen en anderzijds om de operationele barrières van meerdere 
systemen tussen landen te elimineren. 


n Optimaliseer het planproces voor internationale treindiensten door middel van internationale 
afstemming. Dit kan worden ingericht conform het proces dat reeds van toepassing is voor de 
goederencorridors. Hierbij worden de nationale belangen gekoppeld aan de internationale belangen. 


6.4 Aanbevelingen reistijd verbetering door Europees HSL-netwerk 
Voor een spectaculaire verbetering van de reistijden in Europa zou moeten worden gekomen tot een 
coherent op de (internationale) reiziger gericht netwerk. Hierbij moet het verbinden van de Europese 
metropolen op het hoogste schaalniveau voorop staan met een hoge maximale snelheid van 300-350 km/h. 
Er moet dan een keuze worden gemaakt tussen een snelle verbinding met het hart van de stad of een 
tangentiële lijn langs de stad. De reiziger van Amsterdam naar Parijs heeft geen behoefte aan 5 minuten 
extra reistijd vanwege een stop in Rotterdam, noch een reiziger uit Rotterdam voor de route door Brussel.  


De investeringen voor een Europees HSL-netwerk zijn aanzienlijk en de belangen van een bepaalde lijn 
niet altijd terug te brengen op de lokale (nationale) belangen. Het verdient daarom aanbeveling, dat 
beleidsmatig een kader is voor het creëren van een Europees netwerk en het afwegen van internationale 
belangen: 
n Op Europese schaal onderzoek doen naar de internationale langeafstand verbindingen met potentie 


voor HSL-lijnen. Dit onderzoek uitbreiden naar andere grote “hubs” (Frankfurt, München, Parijs, 
Londen, Barcelona, Zurich en Kopenhagen) voor dekkend Europees netwerk voor reizigers. 


n Aanhaken van de huidige nationale (Nederlandse) toekomstvisies op OV op de creatie van een netwerk 
op het hoogste Europese schaalniveau van metropolen. 


n Het creëren van een Europees beleidskader waarin met behulp van Europese (transnationale) 
maatschappelijk kosten-baten analyses (MKBA’s) de internationale meerwaarde van projecten kan 
worden getoetst en geëvalueerd. Hierbij kan worden gekeken naar de inrichting van investeringen en 
initiatief op de (Goederen) TEN-T corridors. 
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Bijlagen 


A1 Reistijden 


 
 


[Min] Huidig Opt. HSL Vlieg. 


Basel 440 391 234 235 


Berlijn 407 345 184 244 


Birmingham 458 332 204 295 


Bremen 290 285 107 209 


Brussel 135 100 70 211 


Dresden 560 406 193 298 


Düsseldorf 213 136 67 207 


Edinburgh 624 636 337 314 


Frankfurt 281 208 123 233 


Genève 486 421 288 246 


Glasgow 650 627 321 319 


Göteborg 924 815 296 260 


Hamburg 364 345 137 223 


Hannover 283 237 106 226 


Kopenhagen 713 638 210 248 


Leeds 475 436 248 297 


Liverpool 455 421 242 379 


Londen 314 228 172 289 


Luxemburg 372 216 120 216 


Lyon 386 347 252 273 


Manchester 485 414 239 305 


Milaan 716 564 313 254 


München 512 364 226 283 


Nantes 406 333 238 260 


Newcastle 555 536 293 298 


Parijs 221 214 156 264 


Praag 664 495 232 260 


Rennes 378 320 231 317 


Straatsburg 408 321 207 236 


Stuttgart 379 293 173 290 


Zürich 558 407 255 249 


[uu:mm] Huidig Opt. HSL Vlieg. 


Basel 07:20 06:31 03:54 03:55 


Berlijn 06:47 05:45 03:04 04:04 


Birmingham 07:38 05:32 03:24 04:55 


Bremen 04:50 04:45 01:47 03:29 


Brussel 02:15 01:40 01:10 03:31 


Dresden 09:20 06:46 03:13 04:58 


Düsseldorf 03:33 02:16 01:07 03:27 


Edinburgh 10:24 10:36 05:37 05:14 


Frankfurt 04:41 03:28 02:03 03:53 


Genève 08:06 07:01 04:48 04:06 


Glasgow 10:50 10:27 05:21 05:19 


Göteborg 15:24 13:35 04:56 04:20 


Hamburg 06:04 05:45 02:17 03:43 


Hannover 04:43 03:57 01:46 03:46 


Kopenhagen 11:53 10:38 03:30 04:08 


Leeds 07:55 07:16 04:08 04:57 


Liverpool 07:35 07:01 04:02 06:19 


Londen 05:14 03:48 02:52 04:49 


Luxemburg 06:12 03:36 02:00 03:36 


Lyon 06:26 05:47 04:12 04:33 


Manchester 08:05 06:54 03:59 05:05 


Milaan 11:56 09:24 05:13 04:14 


München 08:32 06:04 03:46 04:43 


Nantes 06:46 05:33 03:58 04:20 


Newcastle 09:15 08:56 04:53 04:58 


Parijs 03:41 03:34 02:36 04:24 


Praag 11:04 08:15 03:52 04:20 


Rennes 06:18 05:20 03:51 05:17 


Straatsburg 06:48 05:21 03:27 03:56 


Stuttgart 06:19 04:53 02:53 04:50 


Zürich 09:18 06:47 04:15 04:09 
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A2 Modal Split 
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A3 Reistijden vakantiebestemmingen 
 


 
[Min] Huidig Opt. HSL Vlieg. 


Athene 2634 1538 725 413 


Barcelona 655 544 404 313 


Boedapest 931 733 383 319 


Florence 830 666 380 280 


Istanboel 3042 1544 674 456 


Lissabon 1952 1061 570 353 


Madrid 832 708 459 337 


Malaga 1034 852 581 333 


Nice 673 572 362 290 


Porto 1731 1015 494 343 


Rome 923 752 444 319 


Stockholm 1027 1012 355 293 


Valencia 901 762 486 327 


Venetië 859 615 371 276 


Wenen 643 582 324 303 


[uu:mm] Huidig Opt. HSL Vlieg. 


Athene 43:54 25:38 12:05 06:53 


Barcelona 10:55 09:04 06:44 05:13 


Boedapest 15:31 12:13 06:23 05:19 


Florence 13:50 11:06 06:20 04:40 


Istanboel 50:42 25:44 11:14 07:36 


Lissabon 32:32 17:41 09:30 05:53 


Madrid 13:52 11:48 07:39 05:37 


Malaga 17:14 14:12 09:41 05:33 


Nice 11:13 09:32 06:02 04:50 


Porto 28:51 16:55 08:14 05:43 


Rome 15:23 12:32 07:24 05:19 


Stockholm 17:07 16:52 05:55 04:53 


Valencia 15:01 12:42 08:06 05:27 


Venetië 14:19 10:15 06:11 04:36 


Wenen 10:43 09:42 05:24 05:03 
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De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA DEN HAAG 

  

Datum 28 mei 2018 

Betreft Achtste voortgangsrapportage ERTMS 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Graag informeer ik u over de ontwikkelingen inzake de introductie van het 

European Rail Traffic Management System (ERTMS). Ik bied u daarbij de achtste 

voortgangsrapportage aan die rapporteert over de periode 1 juli – 31 december 

2017. Conform de regeling Grote Projecten gaat deze voortgangsrapportage 

vergezeld van het accountantsrapport van de Auditdienst Rijk over het jaar 2017. 

Het programma ERTMS heeft over 2017 een goedkeurende controleverklaring bij 

de financiële verantwoording ontvangen. Daarbij geeft de Auditdienst Rijk een 

aantal aanbevelingen. In de volgende voortgangsrapportage wordt opgenomen 

hoe invulling wordt gegeven aan deze aanbevelingen. 

 

Stap voor stap richting realisatiefase 

In mijn brief van 12 december 2017 (Kamerstukken II, 2017/2018, 33 652, nr. 

60) gaf ik aan de balans op te willen maken waar het programma ERTMS nu staat 

en te bepalen wat nodig is om richting realisatie te gaan. In het algemeen overleg 

van 14 februari jl. meldde ik u dat de programmabeslissing naar verwachting in 

2019 kan worden genomen.  

 

De verdere introductie van ERTMS in Nederland geeft invulling aan de 

vervangingsbehoefte van het huidige beveiligingssysteem Automatische 

treinbeïnvloeding (ATB) en de Europese verplichtingen voor interoperabele 

spoorverbindingen en biedt voordelen ten aanzien van veiligheid, betrouwbaarheid 

en capaciteit.  

 

Het programma ERTMS heeft sinds de voorkeursbeslissing in 2014 de plannen ten 

aanzien van de introductie van ERTMS uitgewerkt. De documenten die ten 

grondslag liggen aan de programmabeslissing zijn inmiddels opgeleverd. Het jaar 

2018 staat in het teken van het toetsen, het finaliseren van de aanpak en het 

optimaliseren van een doelmatige en tijdige uitrol. Hiervoor gebruik ik zowel 

interne als externe toetsen. Parallel aan de afronding van de planuitwerkingsfase 

wil ik de realisatiefase zo goed mogelijk voorbereiden. In deze brief zet ik de te 

nemen stappen uiteen. 
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De vervanging en modernisering van ATB door ERTMS is een majeure 

langetermijnopgave. De aard, omvang en looptijd van het programma betekenen 

dat altijd sprake zal zijn van onzekerheden, zoals ontwikkelingen in de technologie 

of de keuzes die andere landen maken. In de vorige kabinetsperiode is de 

voorkeursbeslissing ERTMS genomen. In deze kabinetsperiode wordt de 

planuitwerking voltooid en ligt de beslissing voor om de realisatie te starten op 

basis van de programmabeslissing. Een belangrijk deel van de kosten betreft de 

basisinvestering die voor ERTMS moet worden gedaan: in materieel, opleiding van 

gebruikers, testfaciliteiten en ICT alsmede in de ombouw van een aantal 

baanvakken. De uitrol zal daarna naar verwachting meerdere kabinetsperioden 

beslaan waarin Kabinet en Tweede Kamer verdere keuzes zullen maken 

(bijvoorbeeld over de technologie). In dat perspectief hecht ik aan een 

gezamenlijk proces met u en aan een zo breed mogelijk draagvlak in parlement en 

sector voor de programmabeslissing.  
 

Onderzoek naar uitgangspunten van de programmabeslissing 

Eind vorig jaar toetste een onafhankelijke externe partij of de uitgangspunten 

waarop de programmabeslissing wordt gebaseerd ook nu nog stevig staan. Dit 

onderzoek is inmiddels afgerond door Boston Consulting Group (BCG). BCG 

onderschrijft de gemaakte functionele keuzes. Het onderzoek bevestigt de keuze 

om nu te starten met de introductie ERTMS; evenals de keuze voor de ERTMS 

versie (level 2 met baseline 3) en bevestigt de keuze om ERTMS eerst in te 

bouwen in het materieel, gevolgd door het inbouwen van ERTMS-only in de 

infrastructuur.  

 

BCG heeft voorts een aantal aanbevelingen gedaan. Deze hebben betrekking op 

het uitgangspunt van de aanbesteding- en contracteringstrategie om de 

infrastructuur in twee in plaats van één perceel aan te besteden (Kamerstukken 

II, 2016/2017, 33 652, nr. 46), het opnemen van een proefbaanvak in de 

migratiestrategie en de uitrolvolgorde in de uitrolstrategie (Kamerstukken II, 

2016/2017, 33 652, nr. 45).  

 

Ik vind het goed dat de uitgangspunten opnieuw tegen het licht zijn gehouden en 

wil de tijd nemen die nodig is om de aanbevelingen op te volgen. Dit zorgt ervoor 

dat de afwegingen op basis waarvan de uitrol de komende decennia zal 

plaatsvinden bewust door betrokkenen worden gemaakt. Het programma werkt 

samen met de sector deze aanbevelingen uit en verwacht na de zomer hierover 

een uitspraak te kunnen doen.  

 

Doelmatige uitrol 

Het programma ERTMS heeft de opdracht tot een verantwoorde en doelmatige 

aanleg van ERTMS binnen het taakstellend budget te komen. Nu de planuitwerking 

het einde nadert, worden de plannen meer solide en stabiliseert het beeld. In de 

vorige voortgangrapportage is beschreven dat mogelijk minder baanvakken van 

ERTMS kunnen worden voorzien dan in de uitrolstrategie is verondersteld. Op 

basis van de huidige stand van de uitwerking kunnen naast de basisinvestering 

naar verwachting zeven tot acht baanvakken van ERTMS worden voorzien. Ik vind 

het goed dat deze helderheid er nu is, opdat de programmabeslissing op basis van 

een meer gedetailleerde kosteninschatting kan worden genomen. Het verschil ten 

opzichte van de eerdere kostenraming is vooral terug te brengen naar hogere 

inschatting van de indirecte kosten. Dit betreft kosten die niet direct aan de 

ombouw van het materieel of de infrastructuur zijn te relateren, zoals het opzetten 

van een testlab, het aanpassen van twee bestaande baanvakken voor 
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ervaringsleren van machinisten en extra budget voor beheer en onderhoud die 

niet in de raming van de voorkeursbeslissing waren meegenomen. Ook is een 

meer gedetailleerde inschatting gemaakt van de kosten voor het programma en 

kosten die ProRail betaalt voor de uitvoering1; bij de voorkeursbeslissing is 

gerekend met een standaardpercentage. Tot aan de zomer wordt nog gewerkt 

door de programmaorganisatie aan het voltooien van de kostenraming. Ik zal die 

periode ook gebruiken om te toetsen of sprake is van een verantwoorde en 

doelmatige aanleg. Ik onderzoek daarbij of deze herijkte kostenraming effect heeft 

op de uitrolvolgorde binnen het taakstellend budget. Dit sluit aan bij de 

aanbevelingen van BCG. Zodra de resultaten bekend zijn zal ik deze opnemen in 

de voortgangsrapportage. 

 

ERTMS, als platform voor innovaties, is cruciaal voor de toekomstige robuustheid 

van het spoor. Een beperkter aantal baanvakken dan gedacht geeft voor mij in 

zichzelf geen aanleiding voor twijfel over het belang van ERTMS. Met de 

programmabeslissing wordt een betekenisvolle stap in de digitalisering van het 

spoorsysteem gezet. Bij de programmabeslissing ontvangt u een uitgebreide 

onderbouwing van de kostenraming. 
 

Landelijke uitrol 

In de Kamerbrief over de uitrolstrategie (Kamerstukken II, 2016/2017, 33 652, 

nr. 45) is aangegeven dat het in de rede ligt ERTMS geleidelijk op het hele 

Nederlandse spoor uit te rollen, te beginnen op dat deel van het spoor waar het de 

meeste maatschappelijke baten heeft. Gegeven de actuele inzichten van de 

planuitwerking is te verwachten dat de landelijke uitrol tot circa 2050 in beslag 

neemt. In aanvulling op de maatschappelijke kostenbatenanalyse die in 2014 ten 

behoeve van het voorkeursbesluit is gemaakt, wordt in kaart gebracht welke 

aanvullende middelen nodig zijn. De huidige zichtperiode van het 

Infrastructuurfonds is tot 2031. Gegeven de huidige inzichten in zowel de 

investeringskosten als de beheerlasten van ERTMS is aannemelijk dat het huidige 

niveau aan middelen voor treinbeveiliging, circa € 100 mln per jaar, niet 

voldoende is om de landelijke uitrol van ERTMS te bekostigen. De precieze 

omvang zal mede afhangen van de uitrolsnelheid, technologische mogelijkheden 

(bijvoorbeeld de overschakeling naar ERTMS level 3) en hoe de prijsvorming zich 

ontwikkelt in de markt voor ERTMS.   

 

Conform systematiek uitvoeren van interne en externe toetsen 

Als onderdeel van de MIRT-systematiek, de grootprojectstatus en gegeven de ICT-

component van het ERTMS-systeem zullen achtereenvolgens drie toetsen worden 

uitgevoerd. De chief information officers (CIO’s) van zowel het programma, mijn 

ministerie, NS en ProRail brengen gezamenlijk een oordeel uit. Hierna zal, conform 

de MIRT-systematiek, een gate review worden uitgevoerd. Beide betreffen interne 

toetsen met als doel de programmabeslissing te verbeteren en zullen voor de 

zomer hun aanbevelingen opleveren. Deze interne toetsen dienen tevens als basis 

voor de derde toets door het Bureau ICT-toetsing van, de BIT-toets naar 

aanleiding van de Tijdelijke commissie ICT onder leiding van de heer Elias.  

 

In de brief bij de zesde voortgangsrapportage (Kamerstukken II, 2016/2017, 33 

652, nr. 52) is tot slot aangegeven de documentatie die ten grondslag ligt aan de 

programmabeslissing, parallel aan de BIT-toets, zal worden geconsulteerd bij alle 

                                                
1 Zogenaamde PEAT-kosten: projectkosten en kosten voor engineering, administratie en 
toezicht. 
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relevante belanghebbenden. Dit doe ik met het oog op een gewenst breed 

draagvlak voorafgaand aan het definitieve besluit. 

 

Realisatieplanning 

In deze achtste voortgangsrapportage staan de huidige inzichten ten aanzien van 

de planning voor de realisatiefase beschreven. Het programma maakt daarbij 

gebruik van bandbreedtes in de tijd, die zullen versmallen, wanneer gedurende de 

looptijd van het programma meer zekerheid wordt verkregen. De indienststelling 

van de eerste twee baanvakken wordt verwacht zeven tot negen jaar na de 

programmabeslissing. In aanloop daar naartoe zullen diverse mijlpalen worden 

bereikt, zoals het gereedmaken van twee bestaande baanvakken ERTMS 

(Hanzelijn en Amsterdam-Utrecht) voor het opleiden van machinisten  en het 

ombouwen van circa 1.300 eenheden materieel. Daarover hieronder meer. 

 

Elk van de lidstaten heeft aan de Europese Commissie de planning in eigen land 

gemeld. Daarnaast is door de programmaorganisatie de planning met de 

infrastructuurbeheerders van Duitsland en België besproken. Op het traject via 

Venlo legt Duitsland volgens de vigerende planning zeven jaar eerder ERTMS aan. 

Ik heb aan het programma gevraagd versnellingsmogelijkheden in kaart te 

brengen voor het Nederlandse deel om een volledige uitrol op dit traject zo 

mogelijk eerder te bereiken. Voor België geldt dat op de route via Roosendaal het 

Belgische deel eerder van ERTMS wordt voorzien dan het Nederlandse deel. Het 

baanvak Kijfhoek – Roosendaal is een van de eerste baanvakken die wij in 

Nederland binnen dit programma voorzien van ERTMS. Ik zie nu geen 

mogelijkheden voor verdere versnelling, maar zal dit in de gaten blijven houden. 

In elke voortgangsrapportage zal ik u op de hoogte houden van de ontwikkelingen 

met onze buurlanden. Op pagina 21 van de voortgangsrapportage vindt u de 

planning van alle baanvakken. 

 

Voorbereiden realisatiefase 

Parallel aan het afronden van de programmabeslissing vind ik het belangrijk dat 

de realisatiefase zo goed mogelijk wordt voorbereid. Deze voorbereidingen leveren 

relevante input op voor de programmabeslissing. Sinds 2016 voert het 

programma ERTMS daarom parallel aan de planuitwerkingsfase voorbereidende 

werkzaamheden voor de realisatiefase uit (Kamerstukken II, 2016/2017, 33 652, 

nr. 47). Het gaat bijvoorbeeld over het ontwerpen van de eerste twee baanvakken 

en het, onder voorbehoud van de programmabeslissing, aanbesteden van de 

vertaalcomputer voor treinen: de STM-ATB (Kamerstukken II, 2016/2017, 33 652, 

nr. 52).  

 

Ik ben met NS, regionale vervoerders en goederenvervoerders in gesprek over de 

financiële bijdrage van het Rijk voor de ombouw van het materieel. Op korte 

termijn wil ik starten met het voorbereiden van de aanbesteding van de inbouw 

van ERTMS in twee treintypes van NS (SLT en VIRM) en het ontwikkelen van 

prototypes voor goederenlocomotieven. Ook hier geldt dat ik aan het programma 

heb gevraagd het proces zo in te richten dat geen onomkeerbare stappen worden 

gezet tot de programmabeslissing.  

 

Ik vind het verantwoord deze stap te zetten. Ten eerste is het inbouwen van 

ERTMS in de treinen technisch complex. Ervaringen uit het buitenland, zoals 

Denemarken, tonen aan dat het belangrijk is om daar vroeg mee te starten. Ten 

tweede zorgt krapte op de leveranciersmarkt ervoor dat nu niet duidelijk is welke 

aanbiedingen vanuit de markt verwacht kunnen worden en wanneer leveranciers 
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tijd hebben voor ombouw. Ten derde is bij de zevende voortgangsrapportage 

aangegeven dat subsidie is aangevraagd bij de Europese Commissie voor het 

opwaarderen van 300 goederenlocomotieven op de Alpine-Rhinecorridor 

(Kamerstukken II, 2017/2018, 33 652, nr. 59). Eind 2017 is aan Nederland het 

volledige bedrag van € 32 mln toegekend. Een voorwaarde is echter dat dit 

materieel voor eind 2023 is omgebouwd. Hetzelfde geldt voor een eerder 

toegekende subsidie van € 17 mln voor de ombouw van 170 treinen. Het niet 

tijdig benutten ervan leidt dus tot een derving van bijna € 50 mln aan Europese 

subsidie. Daartegenover staan relatief beperkte beëindigingskosten mocht toch 

(nog) niet besloten worden tot uitrol. Gelet op al het bovenstaande wil ik geen tijd 

verliezen. 

 
Tot slot 

In deze brief is het belang van draagvlak voor een succesvolle implementatie van 

ERTMS meermaals aan de orde geweest. In dat kader bespreek ik na de zomer de 

voorgenomen programmabeslissing met de top van ProRail, NS en andere 

vervoerders. Ik vind het daarnaast belangrijk dat ook uw Kamer voldoende in de 

gelegenheid wordt gesteld om de gemaakte afwegingen tot zich te nemen. Graag 

bespreek ik met u de vorm waarin wij dit voorafgaand en na de BIT-toets kunnen 

doen, bijvoorbeeld in de vorm van technische briefings of werkbezoeken.  

 

Hoogachtend, 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 
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 1.1 Opdracht

Het bestaande spoorbeveiligingssysteem (Automatische Treinbeïnvloeding, ATB) is toe aan vervanging. Met de 
aanleg van het Europese beveiligingssysteem ERTMS wordt dit systeem gemoderniseerd, waardoor een robuust 
en toekomstvast beveiligingssysteem ontstaat dat hoogfrequent spoor kan faciliteren en bijdraagt aan het 
Trans-Europese netwerk (TEN-T). 

In februari 2012 concludeerde de commissie Kuiken in haar rapport ‘Onderhoud en Innovatie op het spoor’  
dat een achterstand bestaat op het gebied van onderhoud van de beveiliging in Nederland en dat er voldoende 
aanknopingspunten waren om het European Rail Traffic Management System (ERTMS) landelijk in te voeren 
(Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9). In reactie hierop nam de minister van Infrastructuur en Milieu in 
juni 2012 het principebesluit tot implementatie van ERTMS (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 16). 
Conform de MIRT-systematiek heeft dit op 11 april 2014 geleid tot de Voorkeursbeslissing ERTMS (Kamerstukken II, 
2013/2014, 33 652, nr. 14). 

De volgende stap binnen de MIRT-systematiek is de uitwerking van de voorkeursbeslissing. Deze vindt nu plaats, 
tijdens de zogenoemde planuitwerkingsfase. De opdracht is in de voorkeursbeslissing geformuleerd als: voer in 
de periode tot en met 2028 ERTMS in op basis van beproefde technologie Level 2 op EU-verplichte lijnen, OV-SAAL 
en op zoveel mogelijk PHS-lijnen in de grote delen van de brede Randstad binnen het taakstellend budget. 

Het uitwerken van de voorkeursbeslissing gebeurt door het programma ERTMS, een programmaorganisatie 
waarin het ministerie van IenW, ProRail en NS samenwerken op basis van een convenant. Ook andere vervoerders/
materieeleigenaren zijn betrokken. Om in te spelen op toekomstige inzichten en ontwikkelingen en om de 
invoering en de bijbehorende risico’s beheersbaar te houden, zal de uitrol van ERTMS stap voor stap plaatsvinden 
met behulp van een programmatische aanpak. 

In 2013 heeft de Tweede Kamer de invoering van het ERTMS aangemerkt als Groot Project, waarmee het programma 
ERTMS onder de Regeling Grote Projecten valt. Daarom is tegelijkertijd met de voorkeursbeslissing in 2014 de 
basisrapportage voor de planuitwerkingsfase naar de Tweede Kamer verzonden. Hierin staan de referentiewaarden 
van het programma voor de voortgangsrapportages vermeld. Elk halfjaar verzendt de staatssecretaris van IenW 
een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer, waarin ontwikkelingen binnen het programma worden 
weergegeven ten opzichte van de referentiewaarden uit de basisrapportage. Elk voorjaar wordt een accountants-
rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) met de rapportage meegestuurd. 

De rapportageperiode van deze voortgangsrapportage loopt van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017. Als uit-
gangspunt worden de in februari 2018 in de stuurgroep ERTMS vastgestelde documenten voor de programma-
beslissing en planning gehanteerd1. Voor de financiën in hoofdstuk 6 wordt de peildatum 31 december 2017 en 
de najaarsnota 2017 gehanteerd.

 1.2 Samenvatting hoofdpunten verslagperiode 

Ontwikkelingen binnen en rond ERTMS
In deze verslagperiode heeft het programma ERTMS veel aandacht besteed aan het afronden van de program-
mabeslissingsdocumenten en afstemming daarvan met de verschillende stakeholders. Onderdeel daarvan is 
het tienpuntenprogramma dat samen met de goederenvervoerders wordt uitgewerkt inzake onderwerpen als 
het vergroten betrokkenheid, bekostiging, toelatingsproces en rangeren. 

Ook is in september 2017 de stuurgroep ERTMS uitgebreid met twee vertegenwoordigers voor de regionale reizigers-
vervoerders en de goederenvervoerders plus eigenaren van onderhoudsmaterieel en historisch materieel. Ter 
voorbereiding op de realisatiefase zijn bij het programma ERTMS en bij de betrokken organisaties per 1 oktober 2017 
kwartiermakers gestart en wordt gewerkt aan de overgang van het programma naar de juridische entiteit van ProRail.

1  Planning realisatiefase: versie 5.1. van 18 januari 2018. Kostenraming: versie 5.0. van 15 januari 2018. 
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De scope van het programma ERTMS
Het programma ERTMS heeft de opdracht tot een verantwoorde en doelmatige aanleg van ERTMS te komen. Op 
basis van de huidige stand van de uitwerking van risico’s en kansen in een kostenraming kunnen naar verwachting 
zeven tot acht baanvakken van ERTMS worden voorzien, tot ongeveer 1.300 materieeleenheden worden omgebouwd 
en 15.000-18.000 gebruikers geïnstrueerd of opgeleid (circa 45.000 opleidingsdagen). Tot aan de zomer wordt 
nog gewerkt door de programmadirectie aan het completeren van de kostenraming. Het ministerie van IenW 
zal die periode ook gebruiken om de verantwoorde en doelmatige uitrol te toetsen.

Planning
De programmabeslissing ERTMS is verschoven van 2018 naar 2019. De complexiteit en de vele onderlinge afhanke-
lijkheden binnen het programma, in combinatie met de gewenste zorgvuldigheid, maken dat de planuitwerking 
meer tijd nodig heeft dan eerder voorzien. Doordat de programmabeslissing naar verwachting twee jaar later wordt 
genomen dan voorzien in 2016, schuift naar verwachting ook de indienststelling van de infrastructuur naar achteren. 
Indienststelling van de eerste twee baanvakken is nu voorzien in de periode 2026-2028.

Risicomanagement en auditing
Het risicomanagement binnen het programma werkt en het dossier van het programma is actueel. Drie van  
de vijf toprisico’s voor de planuitwerkingsfase, met als rode draad dat meer tijd nodig zou zijn, zijn opgetreden. 
De beheersmaatregelen op deze risico’s worden nog steeds genomen, om zodoende een zorgvuldig programma-
besluit te kunnen nemen en tegelijkertijd verdere vertraging te minimaliseren. 

De Auditdienst Rijk heeft over 2017 een goedkeurende controleverklaring bij de financiële verantwoording van 
het programma ERTMS afgegeven.

Een externe partij, Boston Consulting Group (BCG), heeft getoetst of de uitgangspunten waarop de programmabe-
slissing sinds de voorkeursbeslissing (2014) wordt gebaseerd ook nu nog stevig staan. 

BCG onderschrijft de gemaakte keuzes:
•  Nu starten met ERTMS op grond van de vervangingsbehoefte, Europese verplichtingen en de baten die 

gehaald kunnen worden. Langer wachten biedt onvoldoende voordelen.
•  Keuze voor ERTMS level 2, baseline 3 op basis van bewezen technologieie.
•  Keuze om eerst het materieel om te bouwen en dan de infrastructuur met ERTMS only op basis van 

doelmatigheid. 

BCG heeft aanbevelingen gedaan onder meer ten aanzien van de: 
1. Keuze om de infrastructuur in twee percelen aan te besteden. 
2. Keuze om geen proefbaanvak aan te leggen. 
3. Keuze voor de huidige uitrolstrategie. 
Het programma werkt deze aanbevelingen nu uit.

Financiën
In deze verslagperiode is het volgende verwerkt in de begroting 2018 van het Infrastructuurfonds: de indexatie 
van € 26,45 miljoen voor prijscompensatie in 2017 en de € 250 miljoen die ten gunste van de verkenning naar de 
multimodale knoop Schiphol is ingezet, waar de Tweede Kamer op 21 juni 2016 over is geïnformeerd. In totaal 
is het programma ERTMS € 106,9 mln aan verplichtingen aangegaan sinds de voorkeursbeslissing, is € 76,4 mln 
uitgegeven en € 9,3 mln ontvangen.

 1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat een toelichting op ontwikkelingen die zich in de rapportageperiode hebben voorgedaan in 
en rond het programma ERTMS. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de ontwikkelingen in de basisrefe-
renties scope (3), planning (4), risico’s (5) en financiën (6) van het programma ERTMS aan bod.



8  |



ERTMS Voortgangsrapportage  |  9

2 Ontwikkelingen 
binnen en rond het 
programma ERTMS



10  |

 2.1 Ontwikkelingen binnen het programma

In de verslagperiode deden zich diverse ontwikkelingen voor die van invloed zijn op  
het programma. De relevante ontwikkelingen zijn hieronder beschreven.

Aanpassing governance
Sinds de voorkeursbeslissing in 2014 werken het ministerie van IenW, ProRail en NS samen op 
basis van een samenwerkingsconvenant in het programma ERTMS. Zoals aangegeven in de brief 
van 13 oktober 2017 (Kamerstukken II, 2017/2018, 33 652, nr. 59) kiezen de drie partijen in de reali-
satiefase ervoor samen te werken op basis van een ander governancemodel. ProRail zal op basis 
van de beheerconcessie de opdracht van het ministerie ontvangen voor de uitvoering van het 
programma voor de realisatiefase. ProRail zoekt hierbij, als opdrachtnemer, de samenwerking  
op met vervoerders en materieeleigenaren. Ter voorbereiding zijn voor het programma ERTMS  
en bij de betrokken organisaties per 1 oktober 2017 kwartiermakers voor de realisatiefase gestart. 
De overgang naar de juridische entiteit van ProRail is in voorbereiding en vindt naar verwachting 
in de zomer van 2018 plaats.

Samenstelling stuurgroep ERTMS
In september 2017 is de stuurgroep ERTMS uitgebreid met twee leden om het regionale reizigers-
vervoer en de overige vervoerders/materieeleigenaren (goederen, onderhoudsmaterieel en historisch 
materieel) te vertegenwoordigen. Zij worden ondersteund door liaisons die bij het programma 
ERTMS werkzaam zijn. 

Totstandkoming programmabeslissingsdocumenten
Het programma heeft met betrokken partijen gewerkt aan de resterende inhoudelijke punten, 
zoals Railmap 4.0 als vervolg op Railmap 3.0 van de voorkeursbeslissing, test- en migratiestrategie, 
materieelbekostiging en het programmaplan voor de realisatiefase. De test- en migratiestrategie 
en ontwikkelingen inzake materieelbekostiging zijn hieronder toegelicht. Het programmaplan 
gaat in op de praktische uitwerking van het governancemodel, zoals de sturingsinstrumenten 
voor de opdrachtgever en -nemer, mandaatverlening, hoe om te gaan met de risicoreservering  
en verloop financiële stromen.

Verdieping test- en migratiestrategie
Het programma heeft in nauw overleg met betrokkenen de migratiestrategie en daarop aansluitende 
systeemintegratie- en teststrategie ontwikkeld, waarin de beheersing van de operationele risico’s 
voorop staat. Kern van deze strategie is de beheersing van complexiteit en omvang door middel van 
stapsgewijze veranderingen in het vervoersysteem en bijbehorende processen. Iedere migratiestap 
- iedere deelverandering – is een afzonderlijke verzameling activiteiten, waarvoor het doel wordt 
bepaald, de eisen worden opgesteld en de uitvoering moet worden uitgewerkt (integratie, testen, 
verificatie en validatie, beheer, inclusief fall back). In totaal zijn negen hoofdstappen gedefinieerd. 
Een stap wordt gezet onder de conditie dat de daarbij gepaard gaande negatieve effecten op de klant 
(reiziger, verlader) en impact voor de dagelijkse operatie van vervoerders en de infrastructuurbe-
heerder zoveel mogelijk wordt beperkt. De betreffende stappen vormen mede de basis voor de 
realisatieplanning en het risicodossier.

Materieelbekostiging
Vanuit het ministerie van IenW is gesproken met NS, Arriva, goederenvervoerders, aannemers en 
provincies wiens bedrijfsvoering en concessies naar verwachting worden geraakt door de uitrol 
van ERTMS. Deze gesprekken hebben geleid tot beter inzicht in de materieelscope en de wensen 
en verwachtingen van materieeleigenaren met betrekking tot een vergoeding voor de kosten van 
de materieelombouw. 

Daarnaast is in december 2017 het resultaat bekend geworden van de CEF-call waarbij Nederland voor 
de ombouw van 300 goederenlocomotieven EU-subsidie heeft aangevraagd. Nederland kan aanspraak 
maken op € 32 miljoen, het volledig aangevraagde bedrag. Inzet is dat in 2018 overeenkomsten 
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met de materieeleigenaren, een private financier, de Europese Commissie en IenW kunnen worden 
gesloten. Een belangrijke voorwaarde om de subsidie te behouden is een tijdige uitvoering van 
de werkzaamheden (voor eind 2023). Dit vraagt om een start van de noodzakelijke werkzaamheden 
in 2018; daarbij zullen geen onomkeerbare stappen gezet worden in het licht van de te nemen 
programmabeslissing.

Voortgang voorbereiding realisatiefase
Parallel aan de planuitwerkingsfase vinden (no regret) werkzaamheden plaats ter voorbereiding  
van de realisatiefase. Tijdens de rapportageperiode zijn de activiteiten en projecten gecontinueerd 
die het programma voorbereiden op de realisatiefase, zoals de aanbesteding van de STM-ATB EG 
en het uitwerken van de eerste twee baanvakken. Verder vonden verschillende marktconsultaties 
plaats met zowel infrastructuur- als materieelleveranciers over ERTMS ontwerp- en simulatie- 
instrumenten. Tot slot is gestart, conform de opgestelde migratiestrategie, met het uitwerken 
van de plannen voor de eerste migratiestap.

 2.2 Betrokkenheid stakeholders en markt

Intensivering overleg met goederenvervoerders
Belangenbehartiger RailGood heeft in september 2017 via een petitie en een brief aan de voorzitter 
van de Vaste Commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer zorgen geuit over de 
stijgende kosten voor de sector. De introductie van ERTMS, level 2 only in combinatie met baseline 3, 
raakt de goederensector. Het vraagt van hen investeringen om het bestaande materieel om te 
bouwen, dan wel op te waarderen van baseline 2 naar baseline 3. Samen met de sector werkt  
het programma in een tienpuntenprogramma onderwerpen uit als het vergroten betrokkenheid, 
bekostiging, toelatingsproces en rangeren. 

Werkgroepen vervoersgroepen
Er zijn werkgroepen georganiseerd met de verschillende vervoersgroepen (goederenvervoerders, 
leasebedrijven, regionale personenvervoerders, spooraannemers) om samen met hen specifieke 
vraagstukken uitgebreid te bespreken zoals: veiligheid, onderzoek vervoer voertuigen zonder 
ETCS, rangeren en ombouw van materieel.

5e marktconsultatie (specificaties beveiligingssystemen voor infrastructuur)
Het programma heeft in de vijfde marktconsultatie aan marktpartijen gevraagd feedback te 
geven op delen van het programma van eisen voor het ERTMS infrastructuurbeveiligingssysteem, 
om een beeld te krijgen over bijvoorbeeld de maakbaarheid. In juni en november 2017 vonden 
individuele overleggen plaats met marktpartijen. Het programma verwerkt in 2018 de feedback 
en input die verkregen is tijdens deze bijeenkomsten. De opbrengst van deze consultatie wordt 
daarna openbaar.

Gebruikersplatform ERTMS
Gebruikers van het ERTMS-systeem, zoals machinisten van verschillende vervoerders en treindienst-
leiders zijn bij het programma betrokken via een gebruikersplatform. Het programma heeft gebruikers 
om feedback gevraagd op het ontwerp van de Driver Machine Interface (DMI) lay-out van de STM 
ATB. Deze feedback is meegenomen in de specificaties voor de aan te besteden DMI van de STM ATB.

Locov
Het programma organiseerde een bijeenkomst voor een afvaardiging van het Landelijk Overleg 
Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov). Locov is geïnformeerd over de introductie van 
ERTMS en specifiek over de systeemintegratie-, test- en migratiestrategie ERTMS. Locov heeft het 
belang onderstreept om hinder bij migratie en indienststelling van de baanvakken te voorkomen.
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 2.3 Overige ontwikkelingen buiten het programma (raakvlakken)

Vervanging Automatische treinbeïnvloeding (ATB)
Met ERTMS wordt het huidige beveiligingssysteem ATB vervangen en gemoderniseerd. De vervanging 
van ATB door ATB is regulier onderdeel van de werkzaamheden van ProRail en wordt betaald uit 
het budget voor beheer, onderhoud en vervanging (BOV). Het ministerie van IenW en ProRail 
onderzoeken de omvang van de vermeden vervangingsinvesteringen in de BOV door (versnelde) 
aanleg van ERTMS enerzijds en de effecten van de kosten van beheer en onderhoud van ERTMS 
op BOV anderzijds. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat het programma een eerste fase 
betreft van een landelijke uitrol en wordt een doorkijk gemaakt tot aan 2050. 

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
ERTMS en PHS zijn allebei grote, langjarige programma’s. Beide programma’s omvatten wijzigingen 
in beveiliging, en raken elkaar, zowel qua planning als inhoud. Bij de uitrolstrategie ERTMS van 
september 2016 is als uitgangspunt gekozen “PHS eerst, ERTMS daarna”. Vanuit het programma 
ERTMS is medio 2017 een inventarisatie opgesteld van bedreigingen en interessante synergie-kansen. 
Dit wordt in het eerste kwartaal van 2018 verder met het programma PHS besproken.

Wijzigingsverzoek rangeren
Tijdens de analyse van het gebruikersproces rangeren onder ERTMS bleek het behouden van de verbinding 
tussen trein en wal bij het rijden in de ERTMS-modus ‘Shunting’ (rangeren) relevante voordelen te 
bieden. Met ondersteuning van andere Europese landen heeft de ERTMS User Group een wijzigings-
verzoek (change request) bij de ERA voorbereid. Het doel hiervan is dit in een volgende versie van 
de ERTMS specificatie op te nemen. Overigens wordt, in het kader van het tienpuntenprogramma 
goederenvervoer, ook naar alternatieven gekeken waarmee het rangeren kan plaatsvinden.

Test hybride level 3
In december hebben ProRail en het Britse Network Rail succesvolle testen met zogenaamde hybride 
level 3 afgerond. De testen toonden aan dat treinen met en zonder bewaking van de integriteit 
(de trein weet van zichzelf dat hij compleet is”) onder Level 3 kunnen rijden. Zolang (goederen)
treinen niet zijn voorzien van de integriteitsfunctie worden zij met hybride level 3 afgehandeld 
op basis van bestaande detectie in de baan en kan voor deze treinen nog geen gebruik gemaakt 
worden van de virtuele blokken. 

 2.4 Ontwikkelingen in Europa

België voorziet het nationale netwerk van ERTMS, level 1 en level 2. De uitrol zal eind 2022 opgeleverd 
worden. Met België is recent afgesproken dat het grensstation Roosendaal in 2019 met TBL1+ wordt 
aangesloten op het Belgische TBL1+ net ter verhoging van een veilige bereikbaarheid voor al het 
Belgische materieel. Op operationeel niveau voeren het programma ERTMS, ProRail en Infrabel 
maandelijks overleg over de aansluiting bij Kijfhoek - Roosendaal – Essen – Antwerpen. 

Duitsland studeert op dit moment over een samenhangende aanpak voor uitrol in het gehele 
land. Duitsland heeft in 2016 met de Europese Commissie afgesproken voor 2030 ERTMS aan te 
leggen op de zes TEN-T corridors. Duitsland kent twaalf grensovergangen, waarvan drie met 
Nederland. Een groot deel van de Rhine-Alpine corridor, alsmede de grensovergang bij Venlo 
naar Kaldenkirchen en naar Keulen, wil Duitsland eind 2022 opleveren. Dit traject zal deels worden 
voorzien van ERTMS level 1 en deels van level 2. De corridor Oberhausen - Zevenaar is afhankelijk 
van de lopende tracé-MER-procedures in Duitsland, en volgt waarschijnlijk rond 2026. Op operationeel 
niveau moeten de overleggen tussen het programma ERTMS, ProRail en DB Netz nog starten.  
Er vinden meerdere overleggen per jaar plaats op strategisch en tactisch niveau tussen Nederland 
en Duitsland. 
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Het Verenigd Koninkrijk nam in december 2017 de Thameslink met ERTMS level 2 in bedrijf.  
Om de gewenste capaciteit van 24 treinen per uur te kunnen realiseren is gekozen voor ERTMS  
in combinatie met automatische treinbesturing. 

In Frankrijk was tot op heden ERTMS alleen toegepast op nieuwe infrastructuur. Nu starten twee 
projecten om ERTMS ook op bestaande lijnen in te voeren. De hogesnelheidslijn Parijs-Lyon krijgt 
ERTMS ter verhoging van de capaciteit; de corridor Marseille - Ventimiglia (It) krijgt ERTMS om  
de punctualiteit en service aan de klant te verbeteren.

Italië zal in 2018 de tender uitschrijven voor aanleg van ERTMS op de infrastructuur in Noord Italië. 
Italië past baseline 3 toe in de infrastructuur op level 1 en level 2. Italië streeft ernaar rond 2026 
ERTMS-only te hebben geïmplementeerd.

In Zwitserland is per december 2017 alle infrastructuur voorzien van ERTMS, deels level 1 en deels 
level 2. 

Noorwegen sluit begin 2018 een contract voor de invoering van ERTMS op het gehele netwerk  
en het materieel. Het betreft circa 4.200 km enkelspoor en ruim 500 materieeleenheden. 
Noorwegen is voornemens in 2034 ERTMS te hebben geïntroduceerd.

Denemarken heeft een pauze van enkele jaren ingelast bij de uitvoering van de ERTMS-projecten. 
Het tempo van de inbouw in het materieel ligt te laag om de gewenste beoogde deadlines in de 
infrastructuur te halen. Een belangrijke bijkomstigheid is dat de contracten op de eerste versie 
van baseline 3 zijn afgesloten, maar de infrastructuurmanager Banedanmark (opdrachtgever) 
noodzaak ziet een nieuwere versie aan te leggen. Dit leidt tot wijziging van de contracten.

 2.5 Correspondentie met de Tweede Kamer

In de verslagperiode heeft de staatssecretaris van IenW onderstaande brieven over het programma 
ERTMS naar de Tweede Kamer verstuurd.

Tabel 1: Correspondentie met de Tweede Kamer

Datum Onderwerp

12-12-2017 Beantwoording feitelijke vragen zevende voortgangsrapportage ERTMS 33652-60

13-10-2017 Kamerbrief met zevende voortgangsrapportage ERTMS 33652-59
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3 De scope van  
het programma
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 3.1 Programmascope

Bij de voorkeursbeslissing in 2014 is besloten zoveel mogelijk ERTMS te introduceren binnen het 
taakstellend budget. Tijdens de planuitwerkingsfase werkt het programma ERTMS uit wat precies 
binnen en buiten de scope van het programma valt; de precieze scope wordt vastgesteld bij  
de programmabeslissing. Het programma ERTMS onderscheidt daarbij drie verschillende scopes: 
een geografische scope (baanvakken en materieelombouw), een functionele scope (gebruikers en 
processen) en een technische scope (systeemontwerp). De scope van het programma tijdens  
de planuitwerkingsfase is daarmee op een hoog abstractieniveau geformuleerd: dat wat wijzigt 
door ERTMS (functiewijziging) en nodig is om een werkend railvervoersysteem te behouden.

Het programma gaat vooralsnog uit van de volgende scope voor de realisatiefase:
•  Zoveel mogelijk baanvakken verdeeld over een noordelijk en zuidelijk perceel conform  

de uitrolstrategie. 
•  Ruim 1.300 materieeleenheden (treinen en locomotieven), waaronder de 300 locomotieven  

als onderdeel van de CEF-call. 
•  180 - 220 verschillende gebruikersrollen, zoals machinist of treindienstleider, in meer of mindere 

mate geraakt door de invoering van ERTMS. In totaal gaat het om 15.000 – 18.000 gebruikers 
en circa 45.000 opleidingsdagen. 

•  Ruim zestig gebruiker- en beheersprocessen worden aangepast of toegevoegd. 
•  Systeemontwerp conform de specificaties en passende bij ERTMS level 2 only, baseline 3, 

release 2. Waar mogelijk wordt voorbereid op (hybride) level 3.

 3.2 Scopebeheer

De scope wordt bepaald door de basisinvestering, zoals materieelombouw en aanpassing van  
het GSM-R netwerk alvorens ERTMS op de infrastructuur kan worden uitgerold. Het programma 
ERTMS voorziet in deze basisinvestering en de uitrol van de eerste baanvakken als eerste fase  
van een landelijke uitrol. 

In de vorige verslagperiode is aangegeven dat het aantal uit te rollen baanvakken onder druk 
stond. Het is daarom van belang te blijven sturen op doelmatige besteding van de basisinvestering 
en uitrolkosten. In deze lijn zijn de afgelopen verslagperiode besparingsopties uitgewerkt. Met 
inachtneming van besluitvorming over besparingsopties en de nog voorliggende mogelijkheden 
in de stuurgroep van 22 februari 2018 verwacht het programma zeven tot acht baanvakken van 
ERTMS te kunnen voorzien. 

Een gedetailleerde uitwerking, gebaseerd op vier jaar planuitwerking, heeft gezorgd voor een meer 
gedetailleerde inschatting van de kosten dan bij de voorkeursbeslissing in 2014 was aangenomen. 
De kosten zijn onder te verdelen in directe en indirecte kosten, waarbij directe kosten rechtstreeks 
gerelateerd zijn aan de ombouw van het aantal treinen en het aantal kilometers ERTMS in de 
infrastructuur. Indirecte kosten vormen onderdeel van de basisinvestering die nodig is om ERTMS te 
introduceren in Nederland. Bijvoorbeeld de kosten voor programma, uitvoeringskosten (PEAT2), 
kosten voor beheer en onderhoud, het opleiden van personeel, het opzetten van een testlab als 
onderdeel van het migratieplan en het aanpassen van het GSM R-netwerk en 
verkeersleidingsystemen. 

2 Projectmanagement, engineering, administratiekosten en toezicht.
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De kostenstijging is vooral terug te voeren op deze indirecte kosten. Dit komt deels omdat onderdelen 
niet waren opgenomen in de raming van de voorkeursbeslissing (bijv. deel programmakosten, aan-
passen verkeersleidingsystemen en het testlab) en deels omdat nu een gedetailleerde raming is 
opgesteld in plaats van een standaardpercentage op grond waarvan destijds een inschatting was 
gemaakt (zoals PEAT-kosten). Het ministerie van IenW zal de komende periode de doelmatige en 
verantwoorde aanleg toetsen.

Op basis van de uitrolstrategie is gekeken welk materieel dient te worden voorzien van ERTMS 
om op baseline 3-infrastructuur te kunnen blijven rijden, mede gezien de uitrolstrategie. In de 
afgelopen verslagperiode voerde het ministerie van IenW gesprekken met NS, Arriva, provincies 
en aannemers en goederenvervoerders om de door het programma in kaart gebrachte scope te 
toetsen. Dit heeft geleid tot een scope van ruim 1.300 om te bouwen/op te waarderen treinen/
locomotieven.

Hiernaast is in de afgelopen verslagperiode besloten dat de bestaande baanvakken Amsterdam-
Utrecht en de Hanzelijn operationeel aangepast zullen worden zodat machinisten ervaring kunnen 
opdoen met treinen die zijn uitgerust met ERTMS, baseline 3. 
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Planning4
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 4.1 Voortgang van het programma (mijlpalen planuitwerkingsfase)

Conform de MIRT-systematiek werkt het programma ERTMS toe naar de programmabeslissing.  
In de zevende voortgangsrapportage stond dat de programmabeslissing, met 85% zekerheid3, 
eind november 2018 aan de Kamer kon worden aangeboden. Zoals aangegeven tijdens het algemeen 
overleg van 14 februari 2018 verschuift deze mijlpaal naar 2019 (zie tabel 2). 

De oorzaak hiervan is dat een aantal toprisico’s zoals beschreven in de zevende voortgangsrapportage 
(VGR 7) zijn opgetreden. Er is door alle betrokkenen meer tijd genomen voor het nemen van 
maatregelen om te komen tot een verantwoord aantal baanvakken (VGR 7, risico 1) en voor het 
werken aan draagkracht bij stakeholders (VGR 7, risico 4). Voorbeelden hiervan zijn het tienpunten-
programma van de goederenvervoerders en de vernieuwde migratiestrategie die in co-creatie 
met de betrokken organisaties zijn opgesteld. 

Tabel 2: Mijlpaal programmabeslissing

Mijlpaal Deterministische datum Met 50% zekerheid (P50) Met 85% zekerheid (P85)

Programmabeslissing genomen Maart 2019 Mei 2019 September 2019

Het programma ERTMS stuurt op interne mijlpalen. Het betreft het aanbieden van de concept-
programmabeslissing voor interne toetsen (CIO-oordeel medio april 2018 gevolgd door de gate 
review 3A conform de systematiek van Rijkswaterstaat). Hierna zal de BIT-toets volgen. De totale 
toetsperiode kent een doorlooptijd van een halfjaar, exclusief verwerkingstijd van de aanbevelingen. 
De onzekerheden die samengaan met de verwerkingstijd van de diverse toetsen en audits, zoals 
de heroverwegingen door BCG, in combinatie met de grote complexiteit en onderlinge afhankelijk-
heden binnen het programma zorgt grotendeels voor het verschil tussen bovenstaande mijlpalen 
van maart 2019 en september 2019.

 4.2 Ontwikkeling in de realisatieplanning van het programma ERTMS

In de afgelopen verslagperiode heeft het programma ERTMS gewerkt aan de planning voor  
de realisatiefase, op basis van de migratiestrategie, teststrategie (zie hoofdstuk 2) en eerdere  
ervaringen met de uitrol van ERTMS die, inclusief geleerde lessen in binnen- en buitenland,  
zijn vertaald naar de betreffende trajecten. 

Ten opzichte van 2016 duurt de planuitwerkingsfase twee jaar langer dan destijds was aangenomen. 
Bij de uitrolstrategie in 2016 is destijds een indicatie aangegeven van 2024, geënt op een programma-
beslissing medio 2017. Inmiddels wordt deze voorzien in 2019.
Het programma maakt daarbij gebruik van bandbreedtes in de tijd, die zullen versmallen, wanneer 
gedurende de looptijd van het programma meer zekerheid wordt verkregen. Indienstelling van 
het baanvak bij Haarlem wordt daarom tussen 2026-2027 voorzien en indienstelling van het 
baanvak Kijfhoek-Roosendaal tussen 2026-2028.

Vier elementen hebben een effect op de realisatieplanning. Daarbij is de notie belangrijk dat  
het programma ERTMS zich kenmerkt door de uitrol van een technisch nieuw en complex systeem 
in een bestaande situatie waarbij de operatie van elke dag zo min mogelijk verstoord mag worden. 
Dit betekent ten eerste zeer grondig testen. Bovendien geldt dat door de invoering van ERTMS in 

3 Een deterministische planning is een planning waarbij doorlooptijden een enkelvoudige inschatting hebben. Bijvoorbeeld:  

de reistijd is 30 minuten. Voor de probabilistische analyse worden onzekerheden (de reistijd is tussen de 25 en 40 minuten)  

en risico’s (zoals kans op storing) toegevoegd aan het model. Hierna vindt via een zogenaamde monte-carlo-run een 

systematische doorrekening plaats om de zekerheid dat de planning wordt gehaald in te schatten, hierin zijn beheers- 

maatregelen meegenomen (p85: 85% zekerheid dat deze datum wordt gehaald). 
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gebruik zijnde infrastructuur en materieel worden aangepast en medewerkers worden opgeleid. 
Hun beschikbaarheid is bepalend voor het tempo. Ten derde bepaalt de leveranciersmarkt (oligopolie) 
deels het aanbod/tempo waarin ERTMS kan worden geïntroduceerd. Tot slot is de planning  
conservatief opgesteld, omdat leereffecten niet voortijdig worden ingeboekt. Het ministerie  
van IenW heeft daarom het programma gevraagd te kijken waar zich nog kansen op snellere  
realisatie kunnen voordoen. 

Deze voortgangsrapportage bevat, op verzoek van de rapporteur tijdens het algemeen overleg van 
14 februari 2018, alvast een inkijk in de conceptrealisatieplanning (versie 5.1, van 18 januari 2018). 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de mijlpalen in tabel 3 een tussenstand van het huidige denken 
weergeven en nog niet formeel vast staan/kunnen wijzigen. Vaststelling vindt formeel plaats bij 
de programmabeslissing. Vanaf dat moment zullen ook de mijlpalen per baanvak worden opge-
nomen (overeenkomstig de voortgangsrapportage van het Hoogwaterbeschermingsprogramma).

Tabel 3: Indicatieve data uitrolvolgorde ERTMS in Nederland eerste twaalf baanvakken

Migratiestap Uitrolstrategie 2016 Planning 5.1

Start ervaringsleren Amsterdam-Utrecht X 2021

Start ervaringsleren Hanzelijn X 2021

Start commerciële inzet reizigersmaterieel X 2022

Start commerciële inzet goederenmaterieel X 2022

Start commerciële inzet opgewaardeerd materieel X 2022

N01 - Haarlem en omgeving 2024 2026-2027

N02 - Leiden – Den Haag 2025 2026-2028

Z01 - Kijkhoek – Roosendaal - Belgische grens 2024 2026-2028

N03 - Leiden – Hoofddorp – Duivendrecht 2026 2027-2029

Z02 – Roosendaal – Den Bosch 2025 2027-2029

Z04 – Utrecht – Meteren 2027 2028-2029

Z03 – Meteren – Eindhoven 2026 2029-2030

Z05 – Utrecht Centraal 2028 2029-2031

Z06 – Eindhoven – Venlo – Duitse grens 2027 2029-2031

N06 – Hilversum – Utrecht / Amersfoort 2028 2030-2031

N04 – OV SAAL 2027 2030-2034

N05 – Amsterdam Centraal 2029 2031-2034

 4.3 Planning in relatie tot EU-verplichtingen en buurlanden

De TEN-T verordening, (EU) nr. 1315/2013, beschrijft het Trans-Europese Vervoersnetwerk waar  
lidstaten verplicht zijn ERTMS aan te leggen. Als onderdeel daarvan, stemden in december 2016 
lidstaten in met het bijgestelde Europese implementatieplan, het European Deployment Plan (EDP – 
commission implementing regulation (EU) 2017/6) van de Europese commissie. Het EDP voorziet 
in de realisatie van ERTMS op negen corridors uiterlijk in 2030, waarvan drie beginnen/eindigen 
in Nederland. In 2023 zal de Commissie de doelen evalueren en kunnen op basis van de voortgang, 
of op basis van nieuwe inzichten, de tussendoelen voor 2023 en/of het eindbeeld 2030 worden 
aangepast. 

De mijlpalen voor Nederland en buurlanden, zoals formeel bekend bij de Europese commissie (i.e. niet 
gelijk aan tabel 3), zijn opgenomen in tabel 4. Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage 
heeft een nadere precisering plaatsgevonden. De overgang vindt plaats bij de landsgrens en niet 
bij het eerstvolgende station over de grens, zoals voor de herkenbaarheid was opgenomen. 
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Tabel 4: Overzicht Nederlandse trajecten op TEN-T corridors

Opdrachtgever Trajecten Timing uitrol

Rhine – Alpine: van Rotterdam, via Zevenaar, naar Genua

Nederland Rotterdam Maasvlakte – Kijfhoek Gereed

Nederland Rotterdam – Zevenaar – Duitse grens (Betuweroute) Gereed

Duitsland Nederlandse grens – Emmerich - Oberhausen 2026*

North sea – Mediterranean: van Rotterdam, via Roosendaal, naar Lyon/Basel

Nederland Rotterdam Maasvlakte - Kijfhoek Gereed

Nederland Kijfhoek – Roosendaal – Belgische grens 2024

België Nederlandse grens – Essen - Antwerpen 2019

North sea – Baltic: van Amsterdam, via Deventer, naar Tallinn/Warschau

Nederland Amsterdam – Deventer – Oldenzaal – Duitse grens Na 2037**

Duitsland Nederlandse grens – Berlijn Nog niet ingepland

Overige Europees verplichte TEN-T Corridors 

Nederland Amsterdam – Utrecht Gereed

Nederland Amsterdam Westhaven – Amsterdam Bijlmer 2029

Nederland Utrecht – Meteren (aansluiting Betuweroute) 2027

Nederland Vlissingen – Roosendaal 2032**

Overige grensovergangen: omleiding Betuweroute

Nederland Eindhoven – Venlo – Duitse grens 2027

Duitsland Nederlandse grens – Kaldenkirchen - Keulen 2022

 *  Afhankelijk van voortgang tracé/MER-procedures in Duitsland.
 **  De verbindingen met ** vallen buiten de zichtperiode van het Infrastructuurfonds en het taakstellend budget. Deze 

corridors hebben minder prioriteit gekregen, omdat deze minder intensief gebruikt worden en extra capaciteit niet direct 

noodzakelijk is. De TEN-T verordening biedt lidstaten de ruimte op economische gronden te prioriteren.
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5 Risicomanagement 
en auditing
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 5.1 Risicomanagement

Een omvangrijk programma als ERTMS kent vele risico’s die kunnen leiden tot het niet halen van 
de programmadoelen. Het programma werkt daarom door risicobeheersing aan het tegengaan 
van financiële tegenvallers en aan het voorkomen van vertraging. Door intensieve afstemming 
en communicatie worden risico’s gesignaleerd en kunnen adequate maatregelen worden getroffen 
om risico’s te vermijden of de gevolgen van risico’s te beperken. 

In deze voortgangsrapportage worden de toprisico’s vanuit het programma ERTMS genoemd; het 
betreffen daarom voornamelijk operationele risico’s. De toprisico’s voor de planuitwerkingsfase 
zijn weergegeven in een top 5 van tijdrisico’s. Deze toprisico’s gelden ook als de top 5 geldrisico’s, 
omdat hier geldt dat extra tijd zich vertaald in extra programmakosten. De toprisico’s voor de 
realisatiefase kennen wel een top 5 van tijdrisico’s en een top 5 van geldrisico’s. In de volgende 
voortgangsrapportage zal een meer overkoepelend beeld worden opgenomen, waarin ook de 
strategische risico’s zijn beschreven. 

Exogene en endogene risico’s
De toprisico’s in paragraaf 5.3, 5.4 en 5.5 zijn endogeen voor het programma ERTMS; het programma 
kan hierop beheersmaatregelen treffen en bij het optreden wordt het gevolg in beginsel uit het 
programmabudget gefinancierd. Het programma kent ook exogene risico’s. Dit zijn risico’s die 
buiten de (te beheersen) scope van het programma vallen, maar wel gevolgen kunnen hebben 
voor kostenposten en/of de planning van het programma. Bijvoorbeeld: wijzigingen in wet- en 
regelgeving, beschikbare capaciteit in de markt of prijsstijging/ inflatie. 

 5.2 Risicobeheersing

Het risicomanagement binnen het programma werkt en het dossier van het programma is actueel. 
Wijzigingen vonden plaats naar aanleiding van nieuwe inzichten in complexiteit en samenhang 
in het programma, voortgang op het uitvoeren van beheersmaatregelen en ontwikkelingen die 
invloed hebben op het programma. Dit heeft geleid tot een gewijzigde kwantificering dan wel  
tot gewijzigde formulering. Waar van toepassing is bij de risico’s aangegeven wat de vorige keer 
de positie in de top was.

 5.2.1 Top 5 risico’s in tijd tijdens de planuitwerkingsfase
In tabel 5 staan de toprisico’s tot aan de programmabeslissing in tijd. Deze toprisico’s gelden ook 
als de top 5 geldrisico’s, omdat hier geldt dat extra tijd zich vertaalt in extra programmakosten. 
De risico’s van de planuitwerkingsfase hebben een kleinere impact wat betreft de eventuele  
vertraging in maanden, maar staan in de tijd dichterbij, waardoor de urgentie hoger is. Zoals 
beschreven in hoofdstuk 4.1 is in de afgelopen periode een aantal (top)risico’s opgetreden of zijn 
deze momenteel aan het optreden. Deze risico’s hebben gezorgd dat de programmabeslissing 
later wordt genomen dan eerder gepland. 
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Tabel 5: Top 5 risico’s tijd planuitwerkingsfase

Nr. Risicobeschrijving Kans 
(%)

Gevolg 
(tijd)

Verwachtings-
waarde
(kans x gevolg)

1. (1) Het duurt langer dan verwacht de scope in lijn te 
brengen met het taakstellend budget.

25 – 50 % 3 – 6 maanden 1,7 maanden

2. (4) Er is onvoldoende draagvlak bij de stakeholders voor 
de programmabeslissing, bijvoorbeeld door tegen-
vallende afspraken over materieelbekostiging.

25 – 50 % 3 – 6 maanden 1,7 maanden

3. (2) Er zijn meer aanvullende- en herstelwerkzaamheden 
dan wel scopeaanpassingen nodig dan verwacht na 
de externe audits, CIO, Gatereview, externe onder-
zoeken.

25 – 50 % 3 – 6 maanden 1,7 maanden

4. (3) De formele besluitvormingstrajecten met direct 
betrokken partners en stakeholders duren langer dan 
voorzien.

10 – 25 % 3 – 6 maanden 0,8 maanden

5. (5) De uitwerking van de governance voor de realisatie-
fase wordt niet tijdig gedragen en geaccordeerd door 
de betrokken partijen in de sector.

10 – 25 % 3 – 6 maanden 0,8 maanden

Toelichting 1. Het duurt langer dan verwacht de scope in lijn te brengen met het taakstellend budget.
Het taakstellend budget is door de Tweede Kamer vastgesteld op € 2,4 mld. Deze middelen  
zijn beschikbaar binnen de meerjarenbegroting. Binnen dit budget, eventueel aangevuld met 
subsidies en aanvullende financiering, moet het programma ERTMS tot en met 2030 worden 
uitgerold.

Het risico treedt momenteel op. Het zoeken naar en committeren van oplossingen zou langer 
kunnen duren dan nu wordt voorzien. De beheersing van dit risico vindt met name plaats doordat 
er onderzoek is gedaan naar mogelijke kostenbesparingen, subsidies, extra financieringsbronnen 
en het eventueel verminderen van het aantal met ERTMS aan te leggen baanvakken. Deze oplos-
singsrichtingen worden de komende periode besproken met de Stuurgroep die tot besluiten 
hierover moet komen.

Toelichting 2. Er is onvoldoende draagvlak bij de stakeholders voor de programmabeslissing.
Het risico bestaat dat bij stakeholders onvoldoende draagvlak is voor de voorgenomen programma-
beslissing. Samen met de vertegenwoordiger van de goederensector is bijvoorbeeld een inventarisatie 
gemaakt van de belangrijkste knelpunten. Op elk van de punten is de afgelopen periode voortgang 
geboekt. Er is wederzijdse waardering voor de manier waarop de zorgpunten zijn opgepakt. In de 
eerste helft van 2018 worden deze verder uitgewerkt. 
 
Hiernaast voert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gesprekken met de materieeleigenaren 
omtrent afspraken over vergoeding voor de kosten van de materieelombouw. Het programma 
geeft hierin inhoudelijke ondersteuning aan het ministerie.

Toelichting 3. Er zijn meer aanvullende- en herstelwerkzaamheden dan wel scopeaanpassingen  
nodig dan verwacht na de externe audits, CIO-oordeel, gate review, externe onderzoeken.
Het programma ERTMS doorloopt verschillende audit/review trajecten. In de planning zijn 
momenten opgenomen om de uitkomsten van deze trajecten te verwerken. Risico is dat  
de geplande periode voor herstelwerkzaamheden niet voldoende zal zijn. 
 
In de planning van de werkzaamheden is ervoor gezorgd dat de verwerking van de reviewcommentaren 
en herstelwerkzaamheden zijn gebundeld, zodat zoveel mogelijk in één keer kan worden verwerkt. 
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Toelichting 4. De formele besluitvormingstrajecten met direct betrokken partners en stakeholders duren 
langer dan voorzien.
Vanwege de complexe materie, de vereiste zorgvuldigheid en het aantal betrokken partijen duurt 
besluitvorming langer dan voorzien. Om de beslissingen bij betrokken partijen te nemen moeten 
effecten en risico’s helder in beeld zijn. Dat kost tijd per partij, maar ook in gezamenlijkheid 
moet tot overeenstemming gekomen worden. 
 
De beheersing van dit risico vindt plaats door het opstellen van issuelijsten om de stand van zaken 
te bespreken en te monitoren. Indien nodig worden de issues ter besluitvorming voorgelegd aan 
de Stuurgroep. 

Toelichting 5. De uitwerking van de governance voor de realisatiefase wordt niet tijdig gedragen  
en geaccordeerd door de betrokken partijen in de sector.
Afgelopen verslagperiode is besloten het programma ERTMS onderdeel te maken van de juridische 
entiteit van ProRail. Deze nieuwe governancestructuur wordt nu vorm gegeven. Deze verandering 
is gewenst, maar betekent ook veel voor de samenwerkingspartners. Het risico dat de juridische 
en contractuele uitwerking meer tijd in beslag neemt dan verwacht treedt op, maar heeft naar 
verwachting geen invloed op het moment van besluitvorming over de programmabeslissing.

 5.2.2 Top 5 risico’s in geld voor de realisatiefase
In tabel 6 staan de risico’s met de grootste verwachtingswaarden voor financiële tegenvallers in 
de realisatiefase. De mutaties in de top komen vooral voort uit ontwikkelingen/ nieuwe inzichten 
die de kans op een risico vergroten, ofwel doordat de beheersing effectief blijkt en de kans of het 
gevolg naar beneden kan worden bijgesteld. Deze risico’s zijn onderdeel van de post onvoorzien 
in het programmabudget. Als de risico’s de post onvoorzien overschrijden, zullen mitigatiemaat-
regelen genomen moeten worden, bijvoorbeeld aanpassing van de scope.

Tabel 6: Top 5 risico’s geld

Nr. Risicobeschrijving Kans 
(%)

Gevolg 
(geld)

Verwachtings-
waarde
(kans x gevolg)

1. (-) Ná contractering komen er aanvullende contract-
wensen en –eisen vanuit de betrokken organisaties 
en/of stakeholders.

25 – 50 % € 50 – 100 mln. € 28,1 mln.

2. (3) De complexe omgeving van het spoor met veel ver-
schillende grote projecten, leidt tot vertraging en 
daarmee meerkosten van het ERTMS-programma.

50 – 100 % € 20 – 50 mln. € 26,3 mln.

3. (1) Het realiseren van ERTMS vraagt meer aanpassingen 
dan voorzien in de huidige sporenlay-out, met name 
op (grote) emplacementen.

50 – 100 % € 20 – 50 mln. € 26,3 mln.

4. (4) De opdrachtnemer (leverancier en/of aannemer) 
houdt zich na gunning niet aan de gemaakte afspraken 
of kan zich er niet aan houden.

10 – 25 % € 50 – 100 mln. € 13,1 mln.

5. (5) Bij de systeemintegratie komen grote tegenvallers 
naar voren.

25 – 50 % € 20 – 50 mln. € 13,1 mln.

Toelichting 1. Ná contractering komen er aanvullende contractwensen en –eisen vanuit de betrokken 
organisaties en/of stakeholders.
Het programma ERTMS kent een lange looptijd, heeft een innovatieve opgave te realiseren en zal 
werken met een veelvoud aan contracten. Hierdoor bestaat het risico, dat vanwege de belangen, 
nieuwe inzichten of voortschrijdende technologische mogelijkheden ná contractering nieuwe 
wensen en eisen komen. Dit betekent meerwerk voor de contractant en mogelijk extra kosten 
voor het programma. Beheersing zal op meerdere vlakken worden ingezet. Bij het aangaan van 
contracten en contractvormen zal een zekere mate van flexibiliteit worden ingebouwd. Verder 
doet het programma bij betrokkenen aan helder verwachtingsmanagement ten aanzien van de 
spelregels over aanvullende wensen en eisen. 
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Toelichting 2. De complexe omgeving van het spoor met veel verschillende grote projecten,  
leidt tot vertraging en daarmee meerkosten van het ERTMS-programma.
Voor de uitrol van ERTMS is het programma in hoge mate afhankelijk van een groter geheel aan 
spoorprojecten, zoals de huidige vervanging van ATB, PHS en ontwikkelingen in het buitenland. 
Daarnaast zal (op termijn) sprake zijn van veranderende wet- en regelgeving en technologische 
ontwikkelingen. Ondanks veelvuldige afstemming met betrokkenen is deze omgevingsdynamiek 
vooraf niet volledig inzichtelijk en/of voorspelbaar, waardoor gedurende de realisatiefase voort-
durend bijsturing nodig zal zijn. Het risico bestaat dat dit tot onvoorziene vertraging/meerkosten 
zal leiden. De beheersing van dit risico vindt plaats door het vastleggen van afspraken met de 
raakvlakprojecten. Er zal flexibiliteit worden ingebouwd in de aanbestedingstukken om hoge 
herstelkosten te vermijden. 

Toelichting 3. Het realiseren van ERTMS vraagt meer aanpassingen dan voorzien in  
de huidige sporenlay-out, met name op (grote) emplacementen.
Tijdens het nader uitwerken van de ERTMS-specificaties en eerste (globale) ontwerpen voor de 
baanvakken werd duidelijk dat het inpassen van ERTMS in de bestaande baanvakken specifieke 
inpassingsvraagstukken met zich zal meebrengen. De exacte consequenties per corridor worden 
pas zichtbaar op het moment dat de ontwerpen gedetailleerd worden uitgewerkt. In een eerste 
verkenning van de locaties lijkt de hoeveelheid locaties waar het om zou gaan mee te vallen, waardoor 
de inschatting van de kosten naar beneden is bijgesteld sinds de vorige voortgangsrapportage. 
Voor de verdere beheersing van dit risico worden voor de locaties waar inpassingsvraagstukken 
worden verwacht, voorverkenningen gedaan naar de omvang en kosten voor deze aanpassingen.

Toelichting 4. De opdrachtnemer (leverancier en/of aannemer) houdt zich na gunning niet aan de gemaakte 
afspraken of kan zich er niet aan houden.
Vanwege de omvang van het programma ERTMS wordt een groot aantal contracten in de markt 
gezet. De opdrachtnemer kan de werkzaamheden in de innovatie te optimistisch inschatten of 
de opdrachtgever kan genoodzaakt zijn wijzigingen door te voeren vanwege veranderende 
inzichten of ontwikkelingen. Hierdoor moet de opdrachtnemer de werkzaamheden wijzigen met 
hogere kosten tot gevolg. De beheersing van dit risico vindt plaats door in de contractplannen 
bijsturingsmogelijkheden in te bouwen en in de aanbestedingsdossiers op te nemen dat het  
contract bij wanprestaties beëindigd kan worden. Ook zullen er terugvalscenario’s geschreven 
worden.

Toelichting 5. Bij de systeemintegratie komen grote tegenvallers naar voren.
In de realisatiefase worden de verschillende deelsystemen van ERTMS (infrastructuur, materieel 
en gebruiksprocessen) geïntegreerd. Deze deelsystemen kennen grote onderlinge afhankelijkheden. 
Het is moeilijk te voorspellen in welke mate kinderziektes naar voren komen en herstelwerkzaam-
heden moeten worden uitgevoerd. Daarbij zijn de systemen aan ontwikkeling en verandering 
onderhevig, waardoor afstemming moeizaam kan verlopen. Hierdoor kan het programma uitlopen 
en kunnen herstelwerkzaamheden meer tijd en geld kosten. De beheersing van dit risico vindt plaats 
door ruimte op te nemen voor ontwerpiteraties4, het opstellen van een gedragen teststrategie en 
vroegtijdig starten met testen. Ook zal het programma de samenwerking van de systeemarchitecten 
en ingenieurs periodiek bespreken.

Risico’s verdwenen uit de top 5
Het in de zevende voortgangsrapportage genoemde risico “onvolledige benutting van  
de marktwerking door overspecificatie in het programma van eisen” is door nieuwe inzichten, 
mede vanuit de marktconsultaties, in omvang afgenomen en uit de top 5 verdwenen.

 

4 Het opbreken van een ontwerp in kleinere delen die apart worden uitgewerkt, ontwikkeld, herhaald getest en verbeterd, 

totdat het deelontwerp is geaccepteerd.
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 5.2.3 Top 5 risico’s tijd realisatiefase
In tabel 7 staan de risico’s met de grootste verwachtingswaarden voor vertraging in de realisatie-
fase. De mutaties in de top komen vooral voort uit de ontwikkelingen die de kans op een risico 
vergroten, ofwel doordat de beheersing effectief blijkt en de kans of het gevolg naar beneden kan 
worden bijgesteld. 

Tabel 7: Top 5 risico’s tijd

Nr. Risicobeschrijving Kans 
(%)

Gevolg 
(tijd)

Verwachtings-
waarde
(kans x gevolg)

1. (4) De complexe omgeving van het spoor met veel ver-
schillende grote projecten, leidt tot vertraging van 
het ERTMS-programma.

50 – 100 % 12 – 24 maanden 13,5 maanden

2. (1) Over de breedte van de spoorsector is gekwalificeerd 
personeel onvoldoende aanwezig/beschikbaar.

50 – 100 % 12 – 24 maanden 13,5 maanden

3. (2) Het benodigde materieelpark is niet op tijd gereed 
voor inzet op het eerste baanvak.

25 – 50 % 12 – 24 maanden 6,8 maanden

4. (5) Het nemen van de migratiestappen vraagt meer tijd 
dan verwacht.

50 – 100 % 6 – 12 maanden 6,8 maanden

5. (-) In de realisatiefase wordt het werk uit de planuitwer-
kingsfase, op basis van nadere inzichten uit de sector, 
ter discussie gesteld.

50 – 100 % 6 – 12 maanden 6,8 maanden

Toelichting 1. De complexe omgeving van het spoor met veel verschillende grote projecten,  
leidt tot vertraging van het ERTMS-programma.
Zie de toelichting van risico 2 met een gevolg in geld. 

Toelichting 2. Over de breedte van de spoorsector is gekwalificeerd personeel onvoldoende aanwezig/
beschikbaar.
Het programma zal volgens huidige berekeningen een zeer groot beslag leggen op de beschikbare 
capaciteit bij opdrachtnemers en ingenieurs. In combinatie met andere spoorprojecten kan  
blijken dat in de spoorsector te weinig capaciteit aanwezig is om alle werkzaamheden tijdig uit  
te voeren. Hierdoor kunnen de werkzaamheden vertragen. Het programma heeft ter beheersing 
van dit risico al marktconsultaties gehouden over de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel 
in relatie tot de verwachte planning van het programma. De markt kan hier nu rekening mee 
houden. Verdere beheersing van dit risico vindt plaats door nu al nadere afspraken te maken  
met de betrokken organisaties en ingenieursbureaus in de spoorsector voor beschikbaarheid van 
personeel, kennisontwikkeling en kennisbehoud. Hier wordt ook in de contracteringstrategie 
rekening mee gehouden. Dit risico ligt echter ook deels buiten de invloedssfeer van het programma, 
waardoor beheersingsmaatregelen beperkt mogelijk zijn.

Toelichting 3. Het benodigde materieelpark is niet op tijd gereed voor inzet op het eerste baanvak.
ERTMS moet worden ingebouwd in het materieel. Hiervoor moeten de treinen onttrokken worden 
aan de operatie. Indien de dagelijkse operatie onttrekking niet toestaat, kan minder materieel 
onttrokken worden dan noodzakelijk is om de ombouwplanning te halen. Daarnaast bestaan er 
zorgen over de capaciteit van de werkplaatsen, het werkplaatspersoneel en engineers. Beheersing 
van dit risico zal op verschillende manieren plaatsvinden. Zo is de markt geconsulteerd op de 
haalbaarheid en maakbaarheid van het eisenpakket. Ook worden de ombouwprocessen zoveel 
mogelijk gestandaardiseerd, door eerst een prototype om te bouwen en te testen, voordat de 
hele serie wordt omgebouwd. Daarnaast zal het programma afspraken maken in samenwerkings-
overeenkomsten om de onttrekkingsafspraken te formaliseren.
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Toelichting 4. Het nemen van de migratiestappen vraagt meer tijd dan verwacht.
Het invoeren van ERTMS bestaat uit een aantal elkaar opvolgende migratiestappen. Per migratie-
stap vinden testen en verificatie/validatie plaats. Ook wordt gekeken of de dagelijkse operatie op 
het spoor niet teveel verstoord wordt door het nemen van de migratiestap. Op basis van deze 
resultaten zal per migratiestap een go/no-go-beslissing worden genomen door alle betrokkenen 
bij de migratiestap. Indien de testresultaten tegenvallen, het proces niet naar behoren is doorlopen 
of de operatie niet gereed is, kan het zijn dat er herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden dan 
wel dat de migratiestap opnieuw doorlopen moet worden of moet worden uitgesteld. Hierdoor kan 
het programma uitlopen en kunnen herstelwerkzaamheden meer tijd en geld kosten. De beheersing 
van dit risico vindt plaats door het opstellen van een teststrategie, waarin de verschillende moge-
lijkheden voor het testen en integreren worden verwerkt. Daarnaast worden er verschillende 
migratiestappen in het migratieproces gedefinieerd en uitgewerkt, waarin de randvoorwaarden 
voor de migratie en de dagelijkse operatie en de go/no-go-momenten zijn gedefinieerd.

Toelichting 5. In de realisatiefase wordt het werk uit de planuitwerkingsfase,  
op basis van nadere inzichten uit de sector, ter discussie gesteld.
In een langlopend en innovatief programma waar de belangen van de betrokken partijen groot 
zijn, ontstaan voortdurend nieuwe inzichten. Hierdoor kan het voorkomen dat er andere waardes 
aan de gedane onderzoeken wordt gegeven door betrokken organisaties of stakeholders. Ook 
kan het zwaartepunt van hun belangen verschuiven of kunnen er nieuwe belangen bijkomen. 
Betrokken organisaties kunnen wensen om de gedane onderzoeken nogmaals uit te voeren, wat 
kan leiden tot stilstand en vertraging door discussie en besluitvorming over de uitkomsten hiervan. 
Beheersing van dit risico vindt plaats door de partijen zoveel mogelijk mee te nemen in de onder-
zoeken, ontwerpprocessen en reviewprocessen, zodat er gedragen oplossingen ontstaan. 
Daarnaast zal er gezorgd worden voor een warme overdracht van de planuitwerkingsfase naar  
de realisatiefase, waardoor kennis en informatie ook in de volgende fase gebruikt kan worden.

Risico’s verdwenen uit de top 5
Het in de zevende voortgangsrapportage genoemde risico “De doorstart naar de realisatiefase 
verloopt moeizamer dan verwacht” is uit de top 5 verdwenen. De verwachtingswaarde voor dit 
risico is afgenomen omdat de organisatiestructuur van de realisatiefase nu al in voorbereiding is.

 5.3 Auditing

Boston Consulting Group (BCG)
De Boston Consultant Group heeft op verzoek van de stuurgroep ERTMS getoetst of de uitgangs-
punten waarop de programmabeslissing sinds de voorkeursbeslissing (2014) wordt gebaseerd 
ook nu nog stevig staan. Deze analyse is begin 2018 opgeleverd. 

BCG onderschrijft de gemaakte keuzes:
•  Nu starten met ERTMS op grond van de vervangingsbehoefte, Europese verplichtingen  

en de baten die gehaald kunnen worden. Langer wachten biedt onvoldoende voordelen.
•  Keuze voor ERTMS level 2, baseline 3 op basis van bewezen technologie.
•  Keuze om eerst het materieel om te bouwen en dan de infrastructuur met ERTMS only  

op basis van doelmatigheid. 

BCG heeft aanbevelingen gedaan. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen wat voor de BIT-toets 
helder moet zijn en wat ná de programmabeslissing kan worden uitgezocht. BCG beveelt aan.
1.   Heroverweeg de keuze om infra op te splitsen in twee percelen. Doe nader onderzoek naar een 

scenario met één leverancier en zet dit af tegen het scenario met twee leveranciers. Laat daarbij 
het verschil in voordelen, nadelen en risico’s – inclusief de impact op de maatschappelijke  
kosten en baten – tussen deze twee scenario’s zo veel mogelijk kwantificeren. 
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2.  Heroverweeg de keuze om geen proefbaanvak aan te leggen. Technische en operationele  
restrisico’s kunnen met een proefbaanvak verder worden verminderd. Als ervoor wordt  
gekozen om wél een proefbaanvak aan te leggen moet de locatie van het proefbaanvak  
worden bepaald in samenspraak met (goederen) vervoerders, ProRail en het Ministerie  
van I&W. Heroverweeg de keuze om het testlab zelf te beheren. Er zijn in het buitenland  
voorbeelden waar dit (deels) aan de markt wordt overgelaten.

3.  Heroverweeg middels het uitvoeren van een (korte) impact studie de huidige baanvakselectie 
en uitrolvolgorde, hiervoor is voldoende aanleiding gegeven de nieuwe inzichten in principes 
en criteria. Het is echter waarschijnlijk dat een groot deel van de huidige uitrolstrategie in 
stand blijft. 

Hiernaast beveelt BCG de volgende punten aan voor de programmabeslissing op te pakken:

•  Verder te onderbouwen/ uit te werken keuzes:
 -  Maak voor de keuze om de retrofit van het materieel over twee tot vier percelen te verdelen 

een completere afweging, inclusief flexibiliteit, concurrentie en beheersbaarheid van de 
integratie. 

 -  Garandeer in de ACS flexibiliteit bij technologische ontwikkelingen – zoals de overgang naar 
hybride level 3 – en voorkom dat het Programma vast komt te zitten aan achterhaalde tech-
nologie. Hierdoor zal in de ACS een aantal extra paragrafen toegevoegd dienen te worden. 

 -  Onderbouw de keuze voor de beheersing van de systeemintegratie van het Vervoersysteem 
en de Baan-treinintegratie vanuit Programma in plaats van de markt. 

• Overig:
 -  Neem de keuze om de grote emplacementen om te bouwen niet op in de programmabeslissing, 

maar neem hier te zijner tijd een apart besluit over. Het loskoppelen van de ombouw van de 
grote emplacementen en de programmabeslissing creëert de optie om deze emplacementen 
niet om te bouwen wanneer dit later onwenselijk blijkt. 

 -  Onderzoek in hoeverre goederenvervoerders financieel kunnen worden ondersteund bij  
de kosten die zij moeten maken voor het (opnieuw) ombouwen van materieel. Neem het 
economisch nut (e.g. levensvatbaarheid vervoerder, resterende levensduur materieel) van 
deze compensatie hierin mee. Doe dit in de context van een sectorbrede analyse van kosten 
en stimuleringsmaatregelen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; het pro-
gramma kan dit faciliteren. 

 -  Betrek regionale vervoerders intensiever bij besluitvorming op onderdelen die hun operatie 
zullen raken zoals het ombouwen van materieel en de impact van ERTMS op de trajecten 
waarop zij rijden. 

 -  Creëer een overzicht hoe geleerde lessen van ERTMS-uitrol in Nederland en buitenland  
worden geborgd in het huidige Programma. Maak regelmatig een update van dit overzicht. 

 -  Maak expliciet de keuze, gebruik makend van de nieuwe planning, of het voldoende zin 
heeft om treinseries ICM en DDZ om te bouwen met ERTMS. 

 -  Stem de haalbaarheid van de planning en kosten van materieelombouw zeer expliciet af  
met (voornamelijk) NS R&O en mogelijk externe leveranciers. 

 -  Expliciteer de onzekerheid in aannames omtrent maatschappelijke baten en de daling van 
deze baten ten opzichte van de voorkeursbeslissing. 

Auditdienst Rijk 
Er vindt periodiek overleg tussen de ADR en het programma plaats om de diverse ontwikkelingen 
binnen het programma te volgen. In de afgelopen periode zijn geen tussentijdse onderzoeken 
uitgevoerd. 
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Onafhankelijke toetsing en advies door SI/ECF/CIO5 (OTA)
Het team Onafhankelijke Toetsing en Advies (OTA) heeft kennis genomen van alle informatie 
binnen het programma en een groot aantal “co-creatie-“ en informatiesessies met deelnemers 
aan het programma. Gevraagd en ongevraagd leverde het OTA-team haar bijdrage, ook aan 
onderzoeken die bij IenW, ProRail en NS zijn opgestart in voorbereiding op besluitvorming.

Zoals in de zevende voortgangsrapportage is vermeld, legde OTA een brede analyse van  
de onafhankelijke toetsers voor aan opdrachtgever en programmadirecteur.  
In de verslagperiode heeft OTA een kritisch rapport opgeleverd. De belangrijkste constatering, 
gepresenteerd met name vanuit het ECF-perspectief, was dat het programma haar programmabe-
heersing en de informatievoorziening (o.a. tijdig verschijnen kwartaalrapportages) verder moest 
verbeteren. Het rapport is uitgebreid besproken met het programma, het ministerie en de 
Stuurgroep ERTMS. Alle aanbevelingen zijn door hen overgenomen. Het onderbrengen van de 
programmaorganisatie in de juridische entiteit van ProRail geeft hierop eveneens een antwoord 
en zorgt ervoor dat een verdere professionaliseringslag in de programmabeheersing kan worden 
gemaakt. 

In het begin van de verslagperiode is door het team OTA aangegeven dat extra aandacht moet 
gaan naar de zaken die betrekking hebben op de accountantscontrole. OTA heeft een aantal 
oplossingsrichtingen aangereikt met beheersmaatregelen. De programmadirectie en de 
opdrachtgever hebben aangegeven dat deze beheersmaatregelen zijn getroffen. OTA is van 
mening dat de voorliggende rapportage een getrouw beeld geeft van de stand van zaken en  
ontwikkelingen in deze verslagperiode.

5 Systeem Integrator/ Eigenstandige Control Functie/ Chief Information Officer.
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6 Financiën 
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 6.1 Totaaloverzicht programmabudget en kosten

 6.1.1 Programmabudget ERTMS
Het programmabudget bedraagt € 2,4 mld (prijspeil 2017). Dit budget staat grotendeels begroot op 
artikel 17 van het Infrastructuurfonds. € 17,8 miljoen van de € 2,4 mld (incl. BTW, prijspeil 2017) staat 
op artikel 98 van het begrotingshoofdstuk XII voor apparaatsuitgaven, zoals inhuur en huisvesting. 
Tabel 8 geeft hiervan een overzicht, waarbij een onderscheid is gemaakt naar planstudiekosten 
en (voorbereidende) realisatiekosten. Het overzicht is gebaseerd op de stand najaarsnota 2017. 

 6.1.2 Planstudiekosten
Voor de planstudiekosten is een budget van € 90,5 miljoen beschikbaar, verdeeld over € 81,7 miljoen 
op artikel 17 van het Infrastructuurfonds en € 8,8 miljoen op artikel 98 van begrotingshoofdstuk XII. 
De raming voor de planstudiekosten kent geen wijzigingen ten opzichte van de zevende voort-
gangsrapportage. De kosten komen tot nu toe lager uit dan de oorspronkelijke raming ten tijde 
van de basisrapportage (€ 95 mln, inclusief BTW, prijspeil 2015). 

 6.1.3 Kosten voorbereidende werkzaamheden realisatiefase 
Voor de voorbereidende realisatiewerkzaamheden is een budget beschikbaar van € 116,6 miljoen, 
verdeeld over € 114,3 miljoen op artikel 17 van het Infrastructuurfonds en € 2,3 miljoen op artikel 
98 van begrotingshoofdstuk XII. De voorbereidende realisatiewerkzaamheden betreffen onder 
andere de eerste ontwerpwerkzaamheden, de ontwikkeling van de STM-ATB en een eventuele  
bijdrage voor de ombouw van het materieel in het kader van de EU subsidie.

Tabel 8: Programmabudget ERTMS6

Incl. BTW (in miljoen EUR) 2014 2015 2016 2017 2018 e.v. Totaal

Hoofdstuk XII Infrastructuur en Milieu

12.98 Apparaatsuitgaven  0,0  1,2  2,6 4,4 9,6 17,8

Infrastructuurfonds

17.07.01 Realisatie (voorbereiding) 0,0 7,1 107,1 114,37

17.07.02 Planuitwerkingsfase 2,8  18,9 21,9 11,5 2.204,78 2.259,99

17.07.02.01 Planstudiekosten 2,8  18,9 21,9 11,5  26,6  81,7

17.07.02.02 Pilotkosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17.07.02.03 Overige planuitwerking OV-SAAL 0,0 0,0 228,9 228,9

17.07.02.04 Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) 0,0 0,0 0,0 0,0 1.949,3 1.949,3

Totaal programmabudget ERTMS 2,8 20,1 24,610 23,0 2.321,4 2.392,011

17.07.02.9995 Terug ontvangen voorschotten 0,0 0,0 4,8 2,6 0,0 7,512

Totaal Bruto budget begroting 2,8 20,1 29,4 25,6 2321,4 2.399,4

Bron: Gebaseerd op Najaarsnota 2017

6   Bedragen in tabel 8 zijn aangesloten op de NJN 2017 stand. Kasschuiven die de jaargrens overschrijden zijn reeds verwerkt 

als aanvulling op de NJN2017 stand. Tevens is in deze tabel, alsmede in de ontvangsten- en uitgaventabel, de brutoboeking 

van de terugontvangst van de voorschotten ProRail weergegeven.
7  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
8  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 lager uit.
9  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
10  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
11  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
12  Door een afronding komt dit bedrag en daardoor ook het totaal op ‘Bruto budget begroting’ 0,1 hoger uit.
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 6.1.4 Programma post onvoorzien
De post onvoorzien kent geen wijzigingen. De post onvoorzien is op basis van de kostenraming 
van begin 2014 bepaald op 34% van de kosten. De kostenraming is op onderdelen geactualiseerd 
en voor de programmabeslissing zal een nieuwe kostenraming worden opgesteld. Zo nodig zal 
op dat moment de post onvoorzien worden aangepast. Dit zal onderdeel zijn van de 
programmabeslissing.

 6.1.5 Budgetmutaties sinds de voorkeursbeslissing ERTMS (2014)
Tabel 9 toont een overzicht van de budgetmutaties ten opzichte van de basisreferentie bij de 
voorkeursbeslissing. 

Tabel 9: Mutatieoverzicht budget

Gecommuniceerd  
in Tweede Kamer

Toelichting

Incl. BTW (in miljoen EUR)
Totaal 
bedrag

Bron 
VGR-nr. 

Voorkeursbeslissing 2.569,94 - Basisrapportage (prijspeil 2013)

Prijsbijstelling 2015 9,80 3 Prijsbijstelling voor Infrafonds (0,384%) 

Ontvangen EU subsidie 0,85 4 Voorschot betaling planuitwerking

Prijsbijstelling 2016 5,06 6 Prijsbijstelling voor zowel Infrafonds (0,191%) als Hfst XII. 

Overige mutaties -0,04 6
Saldo effect jaarsluiting Hoofdstuk XII (Slotwet 2015) en  
compensatie loonakkoord (VJN2016)

Ontvangsten 2016 0,99 6 Waarvan 0,96 voorschot EU subsidie tranche 2016.

CEF subsidie bijdrage (maximaal) 28,92 6 Resterende gedeelte van de mogelijke CEF voorschotten.

Verlaging budget t.b.v. Schiphol -250,00 5 In begroting 2018 van het Infrastructuurfonds verwerkt.

Prijsbijstelling 2017 26,45 7
Prijsbijstelling voor Infrafonds (1,15%).  In begroting 2018  
van het Infrastructuurfonds verwerkt.

Stand najaarsnota 2017 2.391,97 - In de budget tabel getoonde totaalbedrag

Geen verdere mutaties 0 0

Totaal 2.391,97  Gemeld als totaalbudget uitgaande van de meest actuele inzichten 
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 6.2 Aangegane verplichtingen 

Tabel 10 geeft inzicht in de aangegane verplichtingen voor ERTMS tot en met 31 december 2017. In 
totaal is voor het programma ERTMS € 106,9 mln aan verplichtingen aangegaan sinds de voorkeurs-
beslissing, waarvan € 85,6 mln aan planstudiekosten (inclusief apparaatskosten) en € 21,3 mln voor 
voorbereidende werkzaamheden realisatiefase.

Tabel 10: Aangegane verplichtingen programma voor ERTMS13

Incl. BTW (in miljoen EUR) VGR1 t/m 6 VGR7 VGR8 Totaal

01-04-2014 t/m 
31-12-2016

01-01 t/m 30-06-
2017

01-07 t/m 31-12-
2017

01-04-2014 t/m 
31-12-2017

Hoofdstuk XII Infrastructuur en Milieu    

12.98 Apparaatsuitgaven 7,5 4,4 0,4 12,3

Infrastructuurfonds    

17.07.01 Realisatiefase 15,5 0,0 5,8 21,3

17.07.02 Planuitwerkingsfase 61,5 4,2 7,5 73,3

17.07.02.01 Planstudiekosten 61,5 4,2 7,5 73,314

Totaal programmaverplichtingen 84,5 8,6 13,7 106,9

 6.3 Gerealiseerde uitgaven 

Tabel 11 geeft inzicht in de gerealiseerde uitgaven voor ERTMS tot en met 31 december 2017. In 
totaal is € 76,4 mln uitgegeven sinds de voorkeursbeslissing, waarvan € 70,2 mln aan planstudie-
kosten (€ 54,4 + € 7,45 + € 8,4 mln apparaatskosten) en € 6,2 mln aan voorbereidende werkzaam-
heden realisatiefase. 

Tabel 11: Gerealiseerde uitgaven programma voor ERTMS15

Incl. BTW (in miljoen EUR) VGR1 t/m 6 VGR7 VGR8 Totaal

01-04-2014 t/m 
31-12-2016

01-01 t/m 30-06-
2017

01-07 t/m 31-12-
2017

01-04-2014 t/m 
31-12-2017

Hoofdstuk XII Infrastructuur en Milieu    

12.98 Apparaatsuitgaven 4,7 1,5 2,1 8,416

Infrastructuurfonds    

17.07.01 Realisatiefase (voorbereiding) 0,0 3,4 2,8 6,2

17.07.02 Planuitwerkingsfase 43,6 10,3 0,4 54,4

17.07.02.01 Planstudiekosten 43,6 10,3 0,4 54,417

Totaal programmauitgaven 48,3 15,318 5,3 68,9

17.07.02.9995 Terug ontvangen voorschotten 4,8 0,0 2,6 7,519

Totaal Bruto programma uitgaven 53,1 15,3 8,020 76,4

13   De tabel “Aangegane verplichtingen kerndepartement ten behoeve van ERTMS” uit voorgaande VGR-rapportages is 

samengevoegd met deze tabel. 
14  Door een afronding komt dit bedrag en daardoor ook het totaal 0,1 hoger uit.
15   De tabel “Uitgaven kerndepartement ten behoeve van ERTMS” uit voorgaande VGR-rapportages is samengevoegd met deze tabel. 
16  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
17  Door een afronding komt dit bedrag en daardoor ook het totaal 0,1 van 17.07.02 hoger uit.
18  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
19  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
20  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
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Van de totale uitgaven op artikelonderdeel 17.07 van het Infrastructuurfonds staan per 31-12-2017 
nog te verrekenen voorschotten open van € 18,1 mln. Deze voorschoten worden in 2018 of later 
verrekend met de door de ontvangers werkelijk gemaakte kosten. In 2017 is € 2,6 miljoen ontvan-
gen van in 2016 te veel betaalde voorschotten. In het jaarverslag 2017 van het Infrastructuurfonds 
zijn deze ontvangsten op grond van artikel 28 van de Comptabiliteitswet (CW) 200121 als ontvangst 
opgenomen in het Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17. In deze voort-
gangsrapportage is dit in tabel 11 separaat weergegeven. Het betreft immers terugbetalingen op 
eerder gedane uitgaven.

 5.4 Ontvangsten

Tabel 12: Ontvangsten

Incl. BTW
(in mln. EUR)

VGR1 t/m 6 VGR7 VGR8 Totaal

01-04-2014 t/m 
31-12-2016

01-01 t/m 30-06-
2017

01-07 t/m  
31-12-2017

01-04-2014 t/m 
31-12-2017

Hoofdstuk XII Infrastructuur en Milieu    

12.98 Apparaatsuitgaven 0,0 0,0 0,0 0,0

Infrastructuurfonds    

17.07.01 Realisatiefase (voorbereiding)  0,0 0,0 0,0

17.07.02 Planuitwerkingsfase 1,8 0,0 0,0 1,8

17.07.02.01 Planstudiekosten 1,8 0,0 0,0 1,8

Totaal programmaontvangsten 1,8 0,0 0,0 1,8

17.07.02.9995 Terug ontvangen voorschotten 4,8 0,0 2,6 7,522

Totaal Bruto programma ontvangsten 6,723 0,0 2,6 9,3

Zoals in paragraaf 6.3 is aangegeven is in 2017 € 2,6 miljoen ontvangen van in 2016 te veel betaalde 
voorschotten. In het jaarverslag 2017 van het Infrastructuurfonds zijn deze ontvangsten op grond 
van artikel 28 van de Comptabiliteitswet (CW) 200124 als ontvangst opgenomen in het Overzicht 
van budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17. In deze voortgangsrapportage is dit in tabel 12 
separaat weergegeven. Het betreft immers terugbetalingen op eerder gedane uitgaven.

21   Op grond van het overgangsrecht (artikel 10.2 van de Comptabiliteitswet 2016) blijven voor de verantwoordingen over 2017 

de bepalingen van toepassing uit de Comptabiliteitswet 2001 en de daarop rustende bepalingen zoals deze golden voor de 

inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet 2016.
22  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
23  Door een afronding komt dit bedrag 0,1 hoger uit.
24   Op grond van het overgangsrecht (artikel 10.2 van de Comptabiliteitswet 2016) blijven voor de verantwoordingen over 2017 

de bepalingen van toepassing uit de Comptabiliteitswet 2001 en de daarop rustende bepalingen zoals deze golden voor de 

inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet 2016.
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Managementsamenvatting 
In opdracht van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland samen met Greenpeace en Natuur & Milieu, heeft Royal 
HaskoningDHV een analyse gemaakt van bestemmingen vanaf Schiphol, waarvoor de trein concurrerend kan zijn met 
het vliegtuig. Onderzocht is wat de huidige reistijden voor vliegtuig en trein zijn. Vervolgens is onderzocht voor welke 
bestemmingen de trein voor de reiziger een interessant alternatief kan zijn bij verbetering van (1) ticketing & services 
(2) reistijd door operationele barrières op te heffen en planproces te optimaliseren en (3) reistijd door realisatie van een 
Europees HSL-netwerk. Waarom reizigers nu vaker voor het vliegtuig kiezen en wat hen tot andere keuzes kan brengen 
is onderzocht door interviews te houden met drie archetypes: de zakelijke reiziger, de recreatieve reiziger en de 
frequente (recreatieve) reiziger. 

De bestemmingen zijn geselecteerd op basis van de grootte van de steden, directe vliegverbindingen met Schiphol en 
hemelsbrede afstand (maximaal 750 km van Schiphol). Zo zijn 31 bestemmingen geselecteerd. Tussen Schiphol en 
deze 31 geselecteerde bestemmingen gaan in de huidige situatie in totaal 241 vluchten per dag, ongeveer 176.000 
vliegbewegingen per jaar. Dit is rond de 35% van het totaal aantal vliegbewegingen op Schiphol (Schiphol, 2018).  

Wanneer voor de huidige situatie de trein- en vliegtijden van deze 31 bestemmingen worden vergeleken, blijkt dat voor 
Brussel en Parijs de treintijd korter is dan de vliegtijd. Voor negen bestemmingen is de treintijd minder dan twee uur 
langer, voor de overige 20 bestemmingen is de treintijd meer dan twee uur langer. Voor tien van deze 20 bestemmingen 
is de reistijd per trein meer dan het dubbele van de vliegtijd.  

Met alleen verbetering van ticketing & services kan gedrag van reizigers worden beïnvloed, waardoor zij eerder voor de 
trein kiezen, zonder dat de reistijd wordt verbeterd. Wanneer de reistijd per trein wordt geoptimaliseerd, zijn de treintijden 
van Brussel, Düsseldorf, Hannover, Londen, Frankfurt, Parijs, Luxemburg en Rennes vrijwel gelijk of korter dan de 
vliegtijden. Door aanleg van een Europees HSL-netwerk wordt voor 25 van de 31 bestemmingen de treintijd korter dan 
de vliegtijd. Alleen voor Edinburgh, Zürich, Göteborg, Genève en Milaan blijft het vliegtuig sneller.  

Voor alle 31 bestemmingen samen is de modal split (verdeling van reizigers over de vervoerswijzen: vliegtuig, trein en 
weg) berekend voor de huidige situatie en voor de twee reistijd optimalisaties. Voor alle bestemmingen samen stijgt het 
aandeel trein van 27% in de huidige situatie naar 46% bij het opheffen van operationele barrières en optimalisatie 
planproces en naar 63% na aanleg Europees HSL-netwerk. Hiermee kan respectievelijk per jaar 327 miljoen kilogram 
(optimalisatie) en 998 miljoen kilogram (aanleg HSL-netwerk) CO2-emissies worden bespaard. De potentiele NOx 
besparing bedraagt respectievelijk 116 kg en 323 kg per jaar.  

De geïnterviewde zakelijke reiziger onderschat vliegtijd en kiest voor het vliegtuig vanwege tijd en comfort. Publieke 
garanties, bijvoorbeeld een gegarandeerde stoel in de trein met betrouwbare wifi, kunnen de zakelijke reiziger mogelijk 
beïnvloeden, maar dit is lastig omdat hij/zij de reis meestal niet zelf boekt. De geïnterviewde recreatieve reiziger kiest 
voor het vliegtuig vanuit gewoontegedrag. Dit is mogelijk te doorbreken door reclamecampagnes gericht op die factoren 
die de recreatieve reiziger belangrijk vindt (bijvoorbeeld comfort, gemak, kosten). De geïnterviewde frequente 
(recreatieve) reiziger was niet op de hoogte van de mogelijkheid van een treinreis en stond, na een negatieve ervaring 
met het vliegtuig, er open voor om dit een keer te proberen. Attenderen op andere opties op plekken waar de frequente 
reiziger zoekt, is een mogelijke stap om kennisachterstand over treinreizen te verminderen.  

Eerste aanbevelingen om de trein concurrerend te laten zijn met het vliegtuig zijn:  
n Actief sturen, samen met treinondernemingen, luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden om reizigers van korte 

vluchten te stimuleren de trein te gebruiken, zodat het aantal korte vluchten kan worden verminderd. 
n Aanbieders van vervoersdiensten staan toe dat derde partijen actuele dienstregelingen gebruiken en 

vervoerscapaciteit verkopen.  
n Aanbieden van één vervoerscontract met opvang en zekerheid over vergoeding bij oponthoud.  
n Bevorderen inzet van meersysteemmaterieel en optimaliseren planproces door middel van internationale 

afstemming. 
n Op Europese schaal onderzoek doen naar internationale lange afstand verbindingen. 
n Het creëren van Europese beleidskaders waarin met behulp van Europese transnationale maatschappelijke 

kosten-baten analyses de internationale meerwaarde van projecten kan worden getoetst en geëvalueerd. Hierbij 
kan worden gekeken naar de inrichting van investeringen en initiatief op de (goederen) TEN-T corridors.   
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1 Inleiding 
Schiphol is een van de mainports in Nederland en daarmee een belangrijke economische hub van nationaal 
belang. Tegelijkertijd staat de groei van Schiphol onder druk en biedt de trein de kans de bereikbaarheid te 
vergroten en de bereikbaarheid te verduurzamen. Een significant aandeel van de vliegbewegingen op 
Schiphol komt voor rekening van bestemmingen op de korte en middellange afstand. Voor sommige 
bestemmingen concurreert de reistijd per trein met het vliegtuig, zeker wanneer ook rekening wordt 
gehouden met de tijd van voor- en natransport en de benodigde tijd voor het in- en uitchecken op het 
vliegveld. Desondanks kiezen veel (meer) reizigers voor het vliegtuig.  

Er gaan steeds meer stemmen op om de internationale trein in te zetten op korte afstanden (250-750 km) 
in plaats van het vliegtuig. Voornaamste reden hiervoor is om reizen te verduurzamen, CO2-uitstoot te 
verminderen. Daarnaast kan dit voor drukke vliegvelden zoals Schiphol, de bereikbaarheid verbeteren door 
betere achterlandverbindingen. 

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft een stageonderzoek laten uitvoeren naar alternatieven voor 
Europese vliegbewegingen (Ballieux, 2018). Hierin is voor 14 bestemmingen vanaf Schiphol berekend 
hoeveel treinen of bussen er nodig zijn om voor deze bestemmingen het vliegtuig voor 10, 50 of 75% te 
vervangen. Voor alle drie scenario’s is tevens de CO2 besparing uitgerekend. Dit heeft enig inzicht gegeven, 
maar Natuur en Milieufederatie Noord-Holland wil uitgebreider onderzoek. 

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft samen met Greenpeace en Natuur & Milieu, Royal 
HaskoningDHV gevraagd te onderzoeken voor welke bestemmingen de trein voor de reiziger een 
interessant alternatief is bij verbeteringen van de modaliteit op een aantal manieren, de samenhang is 
geïllustreerd in Figuur 1.1: 

1. De verbetering van ticketing & services 
2. De verbetering van de reistijd door opheffen van operationele barrières en optimalisatie planproces 
3. Verdere verbetering van de reistijd door realisatie van een integraal Europees HSL-netwerk 

  
Figuur 1.1, Schematische weergave van samenhang in de ontwikkelstappen 

De effecten van de verschillende verbeteringen voor bestemmingen op korte afstand zijn in het volgende 
hoofdstuk gegeven. is in het volgende hoofdstuk gegeven. Vervolgens is geanalyseerd wat de ervaringen 
van reizigers zijn bij het maken van keuzes. De uitwerking en toepassing van de verbeteringen zijn in 
hoofdstuk 4 beschreven. Om meer inzicht te krijgen in de details is een case study voor Amsterdam - Berlijn 
opgenomen. Het rapport sluit af met de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 5. 
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2 Trein als alternatief voor de reiziger 
Voor het bepalen van de effecten zijn 31 bestemmingen geselecteerd op de korte en middellange afstand 
(200 - 750 km) vanaf Amsterdam. Op basis van de huidige situatie voor reistijden zijn de effecten bepaald 
als de verschillende verbeteringen voor het internationale treinverkeer worden doorgevoerd.  

Eerst is in kaart gebracht welke bestemmingen zijn geselecteerd en hoe. Vervolgens is een vergelijking 
gemaakt tussen reistijd voor de trein en het vliegtuig in de huidige situatie. Tot slot zijn effecten van mogelijke 
verbeteringen voor internationaal treinreizen geëvalueerd op reistijd, vervoerwijzekeuze van de reiziger en 
externe effecten. 

2.1 Bestemmingskeuze voor effecten 
De bestemmingen zijn geselecteerd op basis van een analyse van de grote steden op korte en middellange 
afstand van Amsterdam, in combinatie met het aanbod van vluchten vanaf Schiphol. Hierbij is gebruik 
gemaakt van bestemmingen die eerder al waren geïdentificeerd als kansrijk (Ballieux, 2018).  

  
Figuur 2.1, Geselecteerde bestemmingen, inclusief indicatie van de afstand vanaf Amsterdam. 

Een eerste selectie van steden is gemaakt op basis van de grootte van de stad, waarbij alleen Europese 
metropolen zijn geselecteerd. Op basis van afstand van steden ten opzichte van Amsterdam, tot maximaal 
ongeveer 750 km hemelsbreed (in vogelvlucht), is de volgende selectie gemaakt. De grens van 750 km is 
gekozen om dat reistijden per trein boven deze afstand in het algemeen niet meer competitief zijn.  Dit levert 
in totaal 45 mogelijke bestemmingen op.  
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Van deze 45 bestemmingen is in kaart gebracht hoeveel vluchten er worden uitgevoerd vanaf Schiphol, 
naar een luchthaven bij de stad. Als peildatum is gekozen voor een doordeweekse dag, 10-7-2018 om een 
gemiddelde indicatie te krijgen. Van de 45 bestemmingen hebben 14 geen (actief) vliegveld of geen 
rechtstreekse vluchten vanaf Amsterdam. Daarom blijven 31 bestemmingen over, welke zijn meegenomen 
en weergegeven in Figuur 2.1.  

De steden zijn evenredig verdeeld over Noordwest-Europa en op verschillende afstanden vanaf 
Amsterdam. Milaan is toegevoegd aan de lijst, ondanks dat de vogelvlucht afstand groter is dan de eerder 
gestelde 750 km. Deze keuze is gebaseerd op het relatief groter aantal reizigers en vluchten die Milaan als 
bestemming hebben. Verder zijn de bestemmingen een mix tussen bekende ‘city-trip’ bestemmingen als 
Parijs, Londen en Berlijn aan de ene kant als ook zakelijk bestemmingen als Kopenhagen en Edinburgh. 
De selectie is zoveel mogelijk waardevrij op basis van economische aantrekkingskracht gemaakt. Hierdoor 
zitten er ook minder bekende bestemmingen tussen zoals Rennes, Göteborg en Leeds.  

Figuur 2.2 laat zien dat verreweg de meeste vluchten naar Londen gaan, 51 per dag. Naar Milaan en 
München gaan 13 dagelijkse vluchten, gemiddeld één vlucht per uur. Parijs is de verbinding van de hubs 
van KLM en Air France. Hierdoor gaan er relatief veel vluchten naar Parijs: 12 per dag. Naar Brussel gaan 
5 vluchten per dag, voor een vergelijkbare hoeveelheid reizigers. Voor de 31 geselecteerde bestemmingen 
gaat het in totaal om 244 vluchten per dag, ongeveer 176.000 vliegbewegingen per jaar, 35% van het totaal 
aantal vliegbewegingen op Schiphol (Schiphol, 2018).  

  
Figuur 2.2, Dagelijkse vluchten vanaf Schiphol. 

Figuur 2.3 geeft het aantal reizigers per bestemming weer. Dit is het volledige aantal potentiele passagiers 
voor de markt van Schiphol, inclusief vliegtuigpassagiers en treinreizigers. Om dit te berekeningen is 
gekeken naar het aantal passagiers in 2016 per vliegtuig, afkomstig van Eurostat. Gezien de positie van 
Schiphol als transfer-hub is aangenomen dat 30% van de passagiers een transferreiziger is (gebaseerd de 
passagiersgegevens van Schiphol). Met behulp van de huidige reistijden voor vliegtuig en trein is de 
vervoerwijzekeuze bepaald voor het totale aantal passagiers. Indien de reistijd per vliegtuig nu competitief 
genoeg is om naar Amsterdam te reizen, dan is aangenomen dat dit ook mogelijk is als de reistijd per trein 
vergelijkbaar is. 

 

 

 -

 5

 10

 15

 20

 25

Lo
nd

en
M

ila
an

M
ün

ch
en

M
an

ch
es

te
r

Pa
rijs

Fr
an

kfu
rt

Ko
pe

nh
ag

en
Bi

rm
ing

ha
m

Zü
ric

h
Be

rlij
n

Ed
inb

ur
gh

Ge
nè

ve
Ha

m
bu

rg
Pr

aa
g

Ba
se

l
St

ut
tg

ar
t

Br
us

se
l

Dü
ss

el
do

rf
Gl

as
go

w
Gö

te
bo

rg
Ly

on
Ne

wc
as

tle
Br

em
en

Ha
nn

ov
er

Le
ed

s
Lu

xe
m

bu
rg

Na
nt

es
St

ra
at

sb
ur

g
Liv

er
po

ol
Re

nn
es

Dr
es

de
n

40 

50 



 
  

Mei 2018   5  

 

De top 3 bestemmingen (Londen, Brussel en Parijs), steekt ver boven het aantal passagiers van de andere 
bestemmingen uit. Daarom is ervoor te gekozen deze met een andere schaal weer te geven, aan de 
linkerkant van de grafiek. Voor de andere bestemmingen geldt de schaal aan de rechterkant. Opvallend is 
dat een grote bestemming als Berlijn (9e in passagiersaantallen) relatief toch minder vervoersvraag heeft 
dan Frankfurt, Milaan of Kopenhagen.  

  
Figuur 2.3, Jaarlijkse aantal reizigers van en naar de bestemmingen, (groen linker-as, blauw rechter-as). 

2.2 De huidige situatie 
Voor alle 31 bestemmingen is uitgezocht wat de reistijden zijn per trein en per vliegtuig. De analyse is 
gemaakt op basis van de data van Rome2Rio.com en informatie over de dienstregelingen in HAFAS, 
beschikbaar via www.bahn.de.  

Voor de bepaling van de reistijden is uitgegaan van deur-tot-deur reistijden vanuit het centrum van de 
steden. Hiervoor geldt voor reizen per trein dat reizigers naar het station moeten reizen en voor het vliegtuig 
dat reizigers naar de luchthaven moet reizen. In Rome2Rio en in het gebruikte model zijn deze tijden 
meegenomen. Als gevolg van de verschillen tussen steden en verschillen in locatie van stations en 
luchthavens is de reistijd in iedere stad anders. Daarbij zijn realistische transfertijden meegenomen voor de 
activiteiten rondom de luchthaven, zoals check-in, security en boarding.  

Figuur 2.4 laat zien dat in de huidige situatie alleen voor Brussel en Parijs de reistijd per trein sneller is dan 
met het vliegtuig. Voor de volgende negen bestemmingen in Figuur 2.4 zijn de reistijden per trein minder 
dan 2 uur langer, voor de overige 20 bestemmingen meer dan 2 uur langer. 

Naast de objectieve verschillen in reistijd spelen een aantal andere omstandigheden ook een rol in de 
modaliteitskeuze van reizigers (zie ook hoofdstuk 3): 

1. De gepercipieerde gunstigere reistijd van het vliegtuig (de reiziger denkt van vliegveld naar 
vliegveld). 

2. De slechtere vindbaarheid van reisinformatie voor verbindingen per trein. 
3. De slechtere vindbaarheid van ticketing en aantrekkelijke tarieven voor het reizen per trein. 
4. De onzekerheid van goede begeleiding bij ongeplande onderbreking van de reis, vooral in het 

geval van meerdere vervoerscontracten. 
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Figuur 2.4, vergelijking huidige reistijden trein en vliegtuig, gesorteerd op verschil in reistijd. 

Voor de 14 bestemmingen waar geen vliegveld is of geen (regelmatige) directe vluchten naar Amsterdam 
zijn, zijn ook de huidige reistijden opgezocht. Dit waren onder andere bestemmingen op korte afstand van 
Amsterdam (Keulen, Luik, Antwerpen), maar ook bestemmingen op grotere afstand zoals Rouen of Leipzig. 
Voor veel van deze bestemmingen is de trein nu al een aantrekkelijk alternatief. Er kan niet worden 
uitgesloten dat er een causaal verband is tussen de aantrekkelijkheid van de plaats in de bereikbaarheid 
van de trein en het ontbreken van regelmatige vluchten van en naar Amsterdam.  

Opvallend is dat de reistijd per trein naar Noord-Europa gunstiger is dan naar Zuid-Europa. Deels kan dit 
worden verklaard door de positie in de historische economische corridors en relaties. Op basis van de 
huidige reistijden en het huidige aantal passagiers zijn de effecten van de verbeterstappen inzichtelijk 
gemaakt.  
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2.3 Effectanalyse 
Voor een goed inzicht in de effecten van de verschillende verbeteringen en de onderlinge verschillen zijn 
deze samengevat in een paragraaf. Het gaat hierbij om de volgende verbeterstappen: 

1. De verbetering ticketing & services; 
2. De verbetering van de reistijd door opheffen van operationele barrières en optimalisatie planproces; 
3. Verdere verbetering van de reistijd door realisatie van een Europees HSL-netwerk. 

Het effect van de verbetering van ticketing & services is niet vast te stellen binnen de scope van deze 
rapportage. Er is namelijk geen kwantitatieve data beschikbaar op dit moment van de impact van slechtere 
vindbaarheid van reisinformatie, slechtere vindbaarheid van tickets en aantrekkelijke tarieven en 
onzekerheid van goede begeleiding bij ongeplande onderbreking van de reis. De archetypes, zie hoofdstuk 
3, van reizigers tonen echter wel dat de keuze van de reiziger sterk wordt beïnvloed door deze punten. 
Kwantitatief zou het effect kunnen worden geduid als het verschil tussen de daadwerkelijke huidige 
ticketverkoop en de verwachte huidige situatie op basis van de reistijden. Vervolgens is gekeken naar de 
verbeteringen in reistijd per trein voor de verbeterstappen 2 en 3 (zie boven). Daarna zijn de effecten in 
vervoerwijzekeuze van de reiziger per bestemming geëvalueerd. Als laatste is gekeken naar de externe 
effecten. 

 Effect op de reistijden 
De verschillende stappen hebben een significante impact op de reistijd voor de reiziger. Hierbij is de deur-
tot-deur reistijd gemodelleerd en niet alleen de in-voertuigtijd. Voor Göteborg wordt bijvoorbeeld de reistijd 
per trein met meer dan 11 uur gereduceerd bij aanleg van een Europees geörienteerd HSL-netwerk. 
Daarmee is de reistijd per trein nog maar een half uur langer dan het vliegtuig. Dit is vergelijkbaar met de 
huidige situatie voor Londen. 
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Figuur 2.5, vergelijking reistijden, incl. transfertijden, voor trein en vliegtuig. Gesorteerd op verschil in reistijd HSL-vliegtuig. Excl. 
verbetering ticketing & services, deze verbetering heeft geen effect op reistijden.   
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Er kunnen significante verbeteringen in de reistijden worden gerealiseerd door de verschillende 
verbeteringen. De verbeteringen van de optimalisatie van de dienstregeling lijken relatief klein, maar deze 
staan wel aan de basis van de keuze van de reiziger. Daarmee zijn reistijd verbeteringen zeer belangrijk in 
de vervoerwijzekeuze en de externe effecten als gevolg van het gebruik van vervoermiddelen. Deze laatste 
twee punten worden in de volgende twee paragrafen verder uitgewerkt.  

 
Figuur 2.6, Reistijdverschil in uren en percentage tussen trein over Europees HSL-netwerk en vliegtuig 

In de vergelijking van reistijden per trein bij een Europees HSL-netwerk en het vliegtuig is duidelijk dat de 
trein op de korte en middellange afstanden een volwaardig alternatief is, de vliegreis duurt ongeveer 2x zo 
lang. Er is een significante relatie tussen de snellere reistijd per trein en de totale afstand tussen Amsterdam 
en de bestemming. Overall kan worden gesteld dat voor afstanden tot 500 km de trein sneller is dan het 
vliegtuig. Afhankelijk van de locatie in het netwerk en de geografische barrières kan een snellere reistijd voor 
de trein worden geboden voor grotere afstanden (zoals Lyon op 740 km) of is toch het vliegtuig sneller (Basel 
op 571 km). 

Op grotere afstanden, 800+ km, is het vliegtuig sneller dan een trein over een HSL-netwerk, zelfs met de 
optimale reistijd. Dit betekent dat de trein op deze afstanden weliswaar als alternatief kan worden geboden, 
maar niet meer op reistijd concurreert en alleen, net als op dit moment de bus, op prijs van een ticket. Voor 
Milaan is de treinreis per HSL een uur langzamer dan het vliegtuig (30%), als gevolg van de gevoeligheid 
voor reistijd kan de trein wel nog concurreren. Echter bij grotere afstanden neemt het verschil verder toe en 
is de trein niet meer concurrerend. Tenzij nachttreinen worden ingezet, zie kader. 
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Uit OV-magazine, Nachttrein verdient eigen vervoermodel, (B. Donners, 2017). 

Voor de reiziger is de nachttrein interessant als een dagreis lang tot zeer lang duurt, ongeacht de competitie 
in reistijd met het vliegtuig. Er dient voldoende tijd te zijn om te slapen en de aankomst en vertrektijden 
moeten gunstig zijn. Bij een vertrek per dagtrein of vliegtuig in de vroege ochtend is de aankomsttijd zelden 
voor 9:00 uur in de ochtend en is het vaak lastig om op tijd bij het vliegveld of treinstation te komen. 
Aankomsttijd met de nachttrein kan, afhankelijk van de dienstregeling, vroeger, zonder concessies te 
hoeven doen aan de nachtrust. Een goede nachtrust kan worden geboden voor reizen tussen de 8 en 14 
uur. Dit maakt bestemmingen in Spanje (Barcelona, Madrid) en Italië̈ (Rome) ook aantrekkelijk. Indien er 
ook hogesnelheidsnachttreinen worden ingezet op een Europees HSL-netwerk kan heel Europa worden 
bediend door nachttreinen. De huidige reistijd per trein voor deze bestemmingen is vaak minimaal 2 keer 
zolang en daarom voor de reiziger geen interessante keuze. Voor een inzicht in de mogelijke reistijden voor 
de verder gelegen bestemmingen die interessant zijn voor nachttreinen, zie bijlage A3. 

Om een beter inzicht te krijgen in de potentie van de nachttrein is extra onderzoek nodig. 

Potentie van de Nachttrein 
(…) Waar reizigers de trein nemen voor een snelle reis van A naar B, moet de nachttrein het vooral van 
comfort hebben. Een goed bed, voldoende ruimte en het allerbelangrijkste: voldoende tijd voor een 
goede nachtrust. De nachttrein is niet snel, maar bespaart je wel een hotelovernachting. 
 
Aangenomen dat een reis minimaal 6 tot 8 uur moet duren om voldoende slaap te krijgen, heeft het 
spoorwegbedrijf twee opties: de reis vertragen of verlengen. In Duitsland staat een nachttrein vaak een 
aantal uren stil op een emplacement om vroeg in de ochtend te arriveren. Bijkomend voordeel is de rust 
door het wegvallen van rijgeluid en geschud. Door een reis te verlengen kan de vervoerder een reis die 
overdag te lang duurt alsnog ’s nachts aanbieden. Een voorbeeld daarvan waren de inmiddels 
geschrapte CityNightLines naar Zwitserland en Italië. 
 
Vierstapskeuzemodel 
(…) Reizigers beslissen aan de hand van vier keuzes: de keuze om te reizen, de keuze voor de 
bestemming, voor de vervoerwijze (modaliteit) en voor een route. 
 
De keuze om te reizen is gebaseerd op het aantal inwoners van een stad, arbeidsplaatsen, inkomen en 
andere sociaaleconomische factoren. De bestemmingskeuze hangt vooral af van de aantrekkingskracht 
tussen twee gebieden. De modaliteitskeuze hangt samen met de reistijd en kosten van het 
vervoermiddel. Hierbij wordt de reistijd in geld uitgedrukt, of de kosten in tijd omgerekend op basis van 
de waardering voor tijd. (…) Verder tellen ook nog comfort en voorkeursfactoren enigszins mee. Ten 
slotte is ook de routekeuze gebaseerd op reistijd en kosten. 
 
Tijd is dus een van de belangrijkste afwegingsfactoren voor de keuze van een vervoermiddel. Dat zet 
de nachttrein direct op achterstand (…). 
 
Substitutie hotelovernachting 
De belangrijkste motieven om voor een nachttrein te kiezen zijn de substitutie van een 
hotelovernachting, de reis als beleving en de rechtstreekse verbinding. Alleen de rechtstreekse 
verbinding komt enigszins terug in de vervoermodellen. De reis als beleving is moeilijk te vertalen naar 
tijd of kosten voor de gemiddelde reiziger. De substitutie van de hotelovernachting is echter, net als 
kosten en reistijd, in geld uit te drukken en moet dus op te nemen zijn in modellen. Maar het onderzoek 
hiernaar is beperkt, waardoor het aanbod van nachttreinen steeds verder afneemt. 
 
Hogesnelheidsnachttreinen 
(…) 
Een passend vervoermodel voor de nachttrein is niet alleen een opgave voor de spoorsector maar ook 
voor de wetenschap. Hogesnelheidsnachttreinen zouden de range van substitutie voor vliegtuigen door 
treinen wel eens van 750 naar bijna 2000 kilometer kunnen oprekken. Hiermee komt bijna heel Europa 
binnen het bereik van de nachttrein. 
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 Effect op de vervoerwijzekeuze 
De reiziger maakt zijn keuze voor de vervoerwijze met name op prijs en reistijd. Als gevolg van verbeteringen 
in de reistijd gaan reizigers andere vervoerwijzen kiezen. Figuur 2.7 laat voor drie bestemmingen zien wat 
de verschuiving in vervoerwijzekeuze is, voor de twee verbeterstappen van reistijd voor de trein. De 
percentages van reizigers die kiezen voor trein, vliegen en auto zijn weergegeven.  

 
Figuur 2.7, Evolutie vervoerwijzekeuze voor drie bestemmingen met grote verschuivingen. Excl. verschuiving als gevolg van 
verbetering ticketing & services, deze is binnen de scope van dit onderzoek niet vast te stellen.  

Huidige situatie Opheffen barrières & optimalisatie Europees HSL-netwerk 

Huidige situatie Opheffen barrières & optimalisatie Europees HSL-netwerk 

Huidige situatie Opheffen barrières & optimalisatie Europees HSL-netwerk 
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In Figuur 2.8 is de vervoerwijzekeuze voor alle reizigers naar de 31 bestemmingen in donuts geïllustreerd. 
In de huidige situatie kiest 27% van de reizigers de trein als vervoermiddel naar de geselecteerde 
bestemmingen. In de geoptimaliseerde stap verdubbelt dit bijna, naar 46%,  

Indien de volledige stap voor de invoering van een Europees HSL-netwerk wordt gerealiseerd kiest bijna 
twee derde voor de trein voor alle bestemmingen samen, 63%. Voor 7 bestemmingen (Londen, Parijs, 
Frankfurt, Hannover, Liverpool, Stuttgart & Bremen) kan met behulp van het HSL-netwerk zelfs een modal 
split worden gecreëerd van meer dan 80% voor de trein. De gemiddelde modal split over de bestemmingen 
is 13%, voor de geoptimaliseerde situatie verdubbelt dit naar 27% en voor een HSL netwerk is dit 65%.  

  
Figuur 2.8, Evolutie vervoerwijzekeuze, verschillende stappen, gewogen gemiddelde van alle 31 bestemmingen. 

Als gevolg van de veranderde vervoerwijzekeuze zal het aantal vluchten afnemen. In de huidige situatie zijn 
er in totaal 244 vluchten dagelijks vanaf Schiphol naar de 31 bestemmingen. Iedere vlucht bestaat uit twee 
vliegbewegingen (landen en opstijgen), dit betekent ongeveer 178.000 vliegbewegingen per jaar voor de 
geselecteerde bestemmingen, 35% van het totaal op Schiphol. Tabel 2.1 laat zien dat in de optimalisatie 
het aantal vluchten kan worden teruggebracht naar  119 vluchten per dag, ongeveer 87.000 
vliegbewegingen per jaar. In de HSL-stap neemt het aantal vluchten met 60 extra af. Dit zijn ongeveer 
44.000 vliegbewegingen per jaar minder. In totaal betekent dit, dat er op Schiphol 133.000 vliegbewegingen 
per jaar minder kunnen worden gemaakt, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft op de reistijd van de 
reiziger. 

 Vluchten per dag Vliegbewegingen per jaar Verschil t.o.v. huidig Verschil % 

Huidig 244 178.000   

Geoptimaliseerd 119 87.000 -89.000 -50% 

HSL 59 43.000 -133.000 -75% 
Tabel 2.1, Effectbepaling: vluchten per dag en vliegbewegingen per jaar en verschil ten opzichte van huidig. 
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 Externe effecten 
Iedere vervoerwijze kent een bepaalde belasting van grondstoffen en de omgeving. Er is gekeken naar de 
CO2 en NOx-emmissies. In dit onderzoek ligt de focus op de (schadelijke en belastende) uitstoot van de 
verschillende vervoerwijzen, er is niet gekeken naar het energieverbruik van de vervoerwijzen.  

De bepaling van de externe effecten van reizen zijn gebaseerd op de aggregatie naar reizigerskilometers 
en het gebruik van kengetallen. Uitgangspunt hierbij is de toonaangevende STREAM-studie (CE Delft, 
Otten, ’t Hoen, & den Boer, 2015), onder andere gebruikt als bron en input van 
www.co2emmissiefactoren.nl. Er is gekozen voor CO2 en NOx-emissies op basis van de Well-to-Wheel 
waardes. Dit zijn de waardes waarin ook de emissies in het productieproces zijn meegenomen. Verder is 
de toeslag voor uitstoot in de hogere luchtlagen meegenomen in deze studie.  

Tabel 2.2 vat de CO2-waardes samen en in Figuur 2.9 zijn deze gevisualiseerd. Het gaat hier om miljoenen 
kilo’s uitstoot per jaar voor het totale aantal verplaatsingen (heen en terug). Met een HSL-netwerk betekent 
dit voor reizen van en naar Amsterdam een besparing van 1,0 Mton CO2.  

 CO2-emissie 
trein 

CO2-emissie 
vliegtuig 

CO2-emissie 
weg 

Totaal  
CO2-emissie 

Verschil tov 
huidig Verschil % 

Huidig 63 mln kg 1.728 mln kg 102 mln kg 1.893 mln kg   

Geoptimaliseerd 108 mln kg 1.396 mln kg 61 mln kg 1.565 mln kg  -327 mln kg  -17% 

HSL 194 mln kg 689 mln kg 12 mln kg 895 mln kg -998 mln kg  -53% 
Tabel 2.2, Effectbepaling: CO2-emmissie/jaar voor totaal aantal verplaatsingen, heen en terug. 

 

  
Figuur 2.9, Effectbepaling: CO2-emmissie, [miljoen kg]. 
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In Tabel 2.3 zijn de NOx-waardes samengevat en in Figuur 2.10, gevisualiseerd. Het gaat hier om kilo’s 
uitstoot per jaar voor het totale aantal verplaatsingen (heen en terug). 

 NOx-emissie 
trein 

NOx-emissie 
vliegtuig 

NOx-emissie 
weg 

Totaal  
NOx-emissie 

Verschil tov 
huidig Verschil % 

Huidig  82 kg   650 kg   132 kg   863 kg  
  

Geoptimaliseerd  142 kg   526 kg   79 kg   747 kg  -116 kg -13% 

HSL  254 kg    261 kg   25 kg   540 kg  -323 kg -37% 

Tabel 2.3, Effectbepaling: NOx-emissie/jaar voor totaal aantal verplaatsingen, heen en terug 

De verschillen tonen de jaarlijkse besparing als gevolg van een andere vervoerwijzekeuze door verbeterde 
reistijden. De geoptimaliseerde reistijden lijken een relatief klein effect te hebben op reistijd en 
vervoerwijzekeuze. Echter is het effect significant op een aantal herkomst-bestemmingsrelaties met (zeer) 
grote aantallen passagiers, (zoals Londen, Parijs en Brussel). Hierdoor is er zowel voor het aantal 
benodigde vluchten als voor de emissies een behoorlijke winst te halen, ondanks dat er ogenschijnlijk geen 
grote sprongen in reistijden wordt gemaakt.  

De winst voor CO2-uitstoot met 998 miljoen kg (1,0 Mton) per jaar is 29% van de totale reductie opgave voor 
transport (3,5 Mton) in Nederland volgens het regeerakkoord (Kabinet Rutte III, 2017). Als gevolg van de 
andere verdeling van emissies van CO2 en NOx is het effect van de CO2-reductie veel groter.  

  
Figuur 2.10, Effectbepaling: NOx-emissie, [kg]. 
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3 Waarom kiezen reizigers voor het vliegtuig in plaats van trein? 
De reiziger maakt zijn eigen keuzes om van A naar B te komen, maar DE reiziger bestaat niet. Iedere reiziger 
heeft zijn eigen beweegredenen om te reizen en daardoor ook zijn eigen afwegingen. Groepen reizigers 
kunnen wel worden samengevat in archetypes, naar motief of naar ervaring. Dit hoofdstuk beschrijft de drie 
archetypes zakelijke reiziger, recreatieve reiziger en frequente reiziger. Op basis van één interview met 
ieder type is een zogenaamde ‘storytelling’ gemaakt, om inzicht te geven hoe deze reizigers keuzes maken 
en welke factoren hierop van invloed zijn. Hieruit volgen barrières om voor de trein te kiezen in plaats van 
het vliegtuig, die aan de hand van psychologische factoren zijn verklaard. 

3.1 Archetypes 
Uit enquêteonderzoek dat zes jaar lang is uitgevoerd met een representatief aantal reizigers dat binnen 
Europa korte afstanden met het vliegtuig aflegt, blijkt dat 65% vakantiereiziger is en 35% zakelijke reiziger 
(Behrens & Pels, 2012). Uit dezelfde enquête blijkt dat de zakelijke reiziger vooral comfort belangrijk vindt 
tijdens de reis. De vakantiereiziger vindt vaker de prijs belangrijker bij de vervoerskeuze. 

Op basis van deze enquête is er gekozen voor drie archetypes: de zakelijke reiziger en de vakantiereiziger 
zijn gesplitst in recreatieve reiziger en de frequente (recreatieve) reiziger. De verdeling tussen deze twee 
laatste typen is niet bekend. Met alle drie typen reizigers is een interview gehouden, dat met behulp van 
storytelling verwerkt. Zo krijgen we een eerste idee over wat per archetype mogelijke barrières zijn om met 
de trein te reizen in plaats van met het vliegtuig. 

3.2 De zakelijke reiziger  
Londen is mijn zakelijke thuis 
Marcel is 48 jaar en woont in Amsterdam. Hij gaat één keer in de drie weken naar Londen 
voor zakelijke besprekingen. Marcel gaat meestal 2 à 3 dagen en komt dan weer terug 
naar Amsterdam. Hij beschouwt Londen als zijn zakelijke thuis. Marcel bepaalt met welk 
vervoersmiddel hij naar Londen wil maar boekt zijn reis niet zelf. 

Tijd is het belangrijkste 
Het is donderdagochtend en volgende week moet Marcel weer naar Londen. Hij geeft bij zijn secretaresse 
aan dat hij volgende week donderdag graag om 09:00 in Londen wil zijn en dat hij in de businessclass wil 
vliegen. Hij geeft ook aan dat het echt belangrijk is dat hij op tijd in Londen is en dat hij tijdens het vliegen 
kan werken. Zijn secretaresse knikt en geeft de wensen door aan het reisbureau dat de reis daadwerkelijk 
boekt. 

Naar Londen met de trein lijkt me niet handig 
Een week later komt Marcel aan in Londen. Hier ontmoet Marcel zijn zakelijke partner en die vraagt of 
Marcel met het vliegtuig is gekomen. Marcel geeft aan dat hij dit de fijnste manier van reizen vindt, omdat 
het snel is en omdat hij fijn kan werken in het vliegtuig. Zijn zakelijke partner geeft aan dat werken in de 
trein nog veel fijner is omdat daar altijd goede wifi is. Marcel kijkt daar van op. Marcel antwoordt dat hij met 
de trein naar Londen niet handig vindt. 

3.3 De recreatieve reiziger 
Affiniteit met Londen 
Marion is 64 jaar, woont in Utrecht en vindt het heerlijk om jaarlijks naar Londen te reizen. 
Ze gaat meestal 3 à 4 dagen en tijdens deze reis gaat ze vaak de stad in om de 
belangrijkste bezienswaardigheden in Londen bezoeken. Marion heeft affiniteit met 
Londen, ze houdt van de sfeer en de stad. Ze boekt altijd zelf haar reis. 
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De vlucht boeken is een gewoonte 
Het is donderdagmiddag en Marion is net klaar met werken. Ze is van plan om over twee maanden weer 
naar Londen te gaan. Ze gaat op de bank zitten met haar laptop en bekijkt wat ze gaat boeken. Marion is 
iemand die stiekem wel van luxe en comfort houdt, dus daar houdt ze ook rekening mee bij de 
vervoerskeuze. Ze kijkt naar de mogelijkheden om te reizen met de trein, en met het vliegtuig. Ze realiseert 
zich dat ze altijd met het vliegtuig gaat en dat ze dat eigenlijk wel prima vindt. Bovendien is de prijs met het 
vliegtuig ook wat aantrekkelijker, al is dat voor haar niet het belangrijkste, zegt ze. Marion beseft dat het 
meer een gewoonte is geworden om met het vliegtuig naar Londen te gaan en ze vindt dit toch altijd weer 
een avontuur. Daarom boekt Marion ook deze keer een vlucht naar Londen. 

Met de trein naar Londen kost denk ik veel moeite 
Een maand later komt een kennis bij Marion op bezoek en vraagt wanneer Marion weer naar Londen gaat. 
“Volgende week”, zegt Marion en ze zegt erbij weer lekker met het vliegtuig te gaan. Haar kennis vraagt 
waarom ze niet een keer met de trein gaat, wat ook echt een avontuur is. Marion geeft toe dat ze inderdaad 
van avontuur houdt, maar ze is bang dat met de trein gaan te veel moeite kost. Marion vertelt dat ze het 
overstappen, met bagage, zo vervelend vindt. Aan de andere kant geeft Marion vervolgens toe dat langs 
de veiligheidscontrole en paspoortcontrole gaan op het vliegveld ook altijd veel tijd kost. Ze beseft dat ze 
meer uit gewoonte de vlucht heeft geboekt en ze weet niet zo goed hoe ze dit kan doorbreken.  

3.4 De frequente reiziger 
1 keer per maand naar Berlijn 
Michelle is 24 jaar en is bezig met het laatste jaar van haar studie in Nijmegen. Haar 
vriend studeert op dit moment in Berlijn en zij gaat één keer per maand een paar dagen 
bij hem op bezoek. Michelle geeft aan dat ze tijdens deze paar dagen vooral haar 
vriend weer wil zien en leuke dingen wil doen. Ze houdt ervan om lekker uit eten te 
gaan en de stad te verkennen en vooral om samen te zijn. 

De vlucht naar Berlijn boeken 
Michelle is net terug van haar weekend Berlijn en ze heeft een nieuw weekend afgesproken om langs te 
komen. Na een aantal dagen opent ze haar laptop en gaat ze op zoek naar vluchten richting Berlijn rond 
het volgende weekend. Het valt haar weer op dat er eigenlijk alleen vanuit Schiphol een rechtstreekse vlucht 
naar Berlijn gaat. Hier baalt ze wel een beetje van, omdat ze dan ook nog naar Schiphol moet reizen. Als 
ze vervolgens de vliegtijd en de prijs ziet, vindt ze het prima en boekt ze de reis. 

De reistijd valt tegen 
Michelle vertrekt drie weken later richting Berlijn met het vliegtuig vanuit Schiphol. Allereerst moet ze met 
de trein naar Schiphol vanuit Nijmegen, eenmaal aangekomen op Schiphol is het erg druk en moet ze lang 
wachten bij het boarden en het inchecken. Uiteindelijk zit ze in het vliegtuig en geniet ze van het uitzicht. 
Ruim een uur later komt ze aan in Berlijn, waar ze met de bus naar het centrum moet. Michelle komt een 
beetje chagrijnig bij haar vriend aan, de reistijd is tegen gevallen, het duurde allemaal langer dan gepland. 
Haar vriend vraagt waarom ze eigenlijk altijd met het vliegtuig reist en waarom ze bijvoorbeeld niet met de 
trein komt. 

Michelle krijgt nieuwe inzichten  
Michelle weet niet zo goed wat ze hierop moet antwoorden. Ze zegt tegen haar vriend dat ze daar eigenlijk 
nooit over nadenkt en gewoon altijd maar een vliegticket boekt. Haar vriend geeft vervolgens aan dat je bij 
de trein niet hoeft te boarden of in te checken, wat haar waarschijnlijk wat minder chagrijnig maakt. Michelle 
kijkt hem aan en kan niet bedenken waarom ze hier zelf nooit echt over na heeft gedacht. Ze neemt zich 
voor de volgende keer de trein naar Berlijn proberen.  
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3.5 Ervaren barrières door psychologische factoren verklaard 
Op basis van de informatie van de verschillende types reizigers wordt geconcludeerd dat er diverse 
barrières zijn om met de trein te reizen. Elk type reiziger ervaart andere barrières, die met psychologische 
factoren worden verklaard. De zakelijke reiziger vindt tijd en comfort om te werken het belangrijkste. Dit 
komt overeen met het artikel van Behrens en Pels (2012). De barrière voor hem om niet met de trein te 
reizen is de tijd endat hij het niet handig vindt.  

Voor ‘tijd’ is voor de zakelijke reiziger het probleem dat de reiziger voor de reistijd van het vliegtuig alleen 
denkt aan de reistijd van vliegveld naar vliegveld in plaats van de totale reis. Zie verder hoofdstuk 4. 

‘Niet handig’ kan worden verklaard met de weerstand ‘scepticisme’. Scepticisme houdt in dat mensen 
weerstand hebben tegen een boodschap en daarom geloven ze deze boodschap ook niet (Pol, 2016). In 
dit geval heeft de zakelijke reiziger weerstand tegen de boodschap dat men in de trein minstens zo 
comfortabel kan werken als in het vliegtuig. 

Scepticisme kan doorbroken worden met behulp van publiekelijke garanties. Een voorbeeld hiervan kan zijn 
dat er garanties gegeven worden over een comfortabele werkplek in de trein. Deze garanties kunnen 
gegeven worden tijdens het boeken van een mogelijk ticket, bij de servicebalie of op de website van de 
trein. Probleem voor de zakelijke reiziger is, dat hij of zij deze argumenten zelf niet ziet, omdat de reis voor 
hem/haar wordt geboekt.  

Wat voor zakelijke reiziger niet helpt is om met sterke argumenten te komen om met de trein te reizen. Dit 
zorgt namelijk alleen nog maar voor meer weerstand. 

De recreatieve reiziger kiest altijd voor het vliegtuig. Dit komt doordat de keuze om met het vliegtuig te 
reizen een gewoonte is geworden. Gewoontegedrag ontstaat door het repetetieve karakter van bepaald 
gedrag. Dit karakter wordt veroorzaakt door de vorming van associaties tussen omgeving en gedrag en 
deze associaties bepalen het gedrag dat zich laat leiden door gewoontes (Aarts, 2009). In dit geval is de 
associatie ‘een weekendje naar Londen’ en het vliegtuig zo vaak herhaald dat het een gewoonte is 
geworden om met het vliegtuig te reizen. 

Gewoontegedrag kan doorbroken worden door gebruik te maken van overtuigende teksten die gericht zijn 
op de recreatieve reiziger. Deze teksten moeten dus ingaan op factoren die de recreatieve reiziger belangrijk 
vindt, zoals comfort en gemak. Een reclamecampagne (billboards, advertenties, etc.) kan deze boodschap 
overbrengen. Daarnaast moet dit ook benadrukt worden op de ticketverkoop-site, om de twijfelaars over te 
halen. Belangrijk hierbij is dat de zwaarwegende factoren naar voren komen op een aantrekkelijke manier.  

De frequente reiziger gaf aan dat de trein als vervoermiddel niet eens in haar op kwam. Dit is psychologisch 
te verklaren met de beschikbaarheidsheuristiek. De beschikbaarheidsheuristiek betekent dat je een keuze 
baseert op informatie die eerder voor je beschikbaar is (Hoozemans, Stolwijk, & Sjollema, 2017). In dit geval 
is de informatie om met het vliegtuig te reizen als eerste beschikbaar en wordt er vervolgens niet meer 
nagedacht over een ander vervoersmiddel. 

De beschikbaarheidsheuristiek kan beïnvloed worden met behulp van een publiekelijke boodschap, waarin 
mensen erop worden geattendeerd dat er andere opties zijn. Opnemen van (internationale) treinreizen in 
zoeksystemen als Google Flights of Skyscanner, of een makkelijke overzichtelijke site die ook externe 
effecten duidelijk maakt, kan dit doorbreken. Informatie moet gemakkelijk en toegankelijk beschikbaar zijn 
voor iedereen. Reclame en social media-berichten kunnen helpen. Die zorgen er namelijk voor dat de 
gedachte om met de trein te reizen eerder wordt opgehaald. 
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4 Verbetering van de (internationale) treinreis 
De reiziger ziet de trein niet altijd als een valide optie voor zijn of haar internationale reis, zoals ook blijkt uit 
de verhalen in het vorige hoofdstuk. De reiziger ervaart een aantal barrières om de trein te kiezen. In drie 
stappen kan de internationale treinreis worden georiënteerd op de reiziger en kunnen de grootste barrières 
worden weggenomen. De keuze van de reiziger is sterk gebaseerd op twee hoofdfactoren: tickets en 
(reis)tijd. Daarbij wordt de reiziger geconfronteerd met een moeilijke keuze tussen trein en vliegtuig, 
vanwege de volgende omstandigheden: 
n De slechtere vindbaarheid van reisinformatie voor verbindingen per trein. 
n De slechtere vindbaarheid van tickets en aantrekkelijke tarieven voor het reizen per trein. 
n De onzekerheid van goede begeleiding bij ongeplande onderbreking van de reis, vooral in het geval 

van meerdere vervoerscontracten. 
n De gepercipieerde gunstigere reistijd van het vliegtuig, de reiziger denkt alleen aan de reistijd van 

vliegveld naar vliegveld in plaats van de totale reis. 
 
De verbeteringen moeten dan ook vooral op deze factoren zijn gericht. Het gaat hier om de volgende 
stappen ten opzichte van de huidige situatie: 
1. De verbetering ticketing & services. 
2. De verbetering van de reistijd door opheffen van operationele barrières en optimalisatie planproces. 
3. Verdere verbetering van de reistijd door realisatie van een Europees HSL-netwerk. 
 

Voor iedere stap is kort aangegeven hoe deze verbetering kan worden behaald.. In het volgende hoofdstuk 
zijn deze uitgewerkt voor de casestudy Amsterdam-Berlijn.  

4.1 Verbetering tickets & services 
Verbetering van tickets & services is op korte termijn te realiseren en kan worden gezien als een 
randvoorwaarde voor een aantrekkelijk reisproduct. Daarmee is het de eerste stap om te komen tot een 
groter aandeel voor de trein in internationale reizen. Concreet gaat het om het verbeteren van reisinformatie 
(vindbaarheid van de reis) en het boekingsproces (vindbaarheid en boekbaarheid van aantrekkelijke 
tarieven). Daarnaast moet de manier waarop de reiziger bij een ongeplande onderbreking van de reis 
begeleid wordt verbeteren, evenals de manier waarop reizigersrechten de reiziger ondersteunen in geval 
van oponthoud. 

 Uitwerking verbetering tickets & services 
Dit is zowel belangrijk voor de fase waarin de reiziger zijn reis plant, als voor de reis zelf. Als de gebruiker 
de mogelijkheid om de trein voor zijn reis te kiezen beter gepresenteerd krijgt, het boeken van een ticket 
net zo eenvoudig wordt als het boeken van een vliegticket en de reiziger meer vertrouwen krijgt dat een 
ongeplande verstoring van de reis niet leidt tot grote overlast of extra kosten, stijgt de vraag naar treinreizen. 
Dat is een belangrijke basis voor alle toekomstige investeringen.  

Reisinformatie 
Het thema reisinformatie valt uiteen in de fase voor de reis en tijdens de reis. Voor de reis wil de reiziger 
graag eenvoudig de beste verbinding vinden, op basis van de persoonlijke voorkeuren. Tijdens de reis wil 
de reiziger graag actuele reisinformatie, die de reiziger voorziet van handelingsperspectief. Bijvoorbeeld: 
als de trein vertraging heeft, wil de reiziger weten of de aansluiting gehaald wordt, of zelfs wacht. 
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De levering van reisinformatie is per land georganiseerd. De verantwoordelijkheid ligt soms bij de 
(onafhankelijke) infrabeheerder of bij de nationale vervoerder. Momenteel is de kwaliteit van reisinformatie 
sterk wisselend per land. Niet in ieder land is gewaarborgd dat de meest actuele (statische) dienstregeling 
altijd digitaal beschikbaar is. Ook de beschikbaarheid van real-time afwijkingen varieert. Bovendien is niet 
zeker dat actuele informatie uit één land ook beschikbaar is in de planners in andere landen. 

Reisplanners werken op basis van bepaalde logica. Als voorbeeld: als een overstap tussen twee treinen op 
meerdere stations mogelijk is, omdat de treinen deels een parallel traject rijden, zal de ene reisplanner 
kiezen voor een overstap bij de eerste gelegenheid, terwijl een andere reisplanner kiest voor de laatste 
gelegenheid. Dit terwijl de reiziger misschien wel wil overstappen op een station waar de overstap het langst 
is, waar er een cross-platform overstap geboden wordt, of waar er een restauratie is om bij voldoende tijd 
een maaltijd te gebruiken. Ook toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit kan hier een grote 
rol spelen. 

Tot slot worden reisadviezen bijna nooit van deur tot deur gevraagd of gegeven, inclusief het voor- en 
natransport. Hierdoor ontstaat voor een belangrijk deel de gepercipieerde kortere reistijd voor het vliegtuig. 
De reiziger denkt een uur onderweg te zijn, maar dit is de vliegtijd. De reis van deur tot deur duurt vijf uur of 
meer. Toch kiest de reiziger hierdoor sneller voor het vliegtuig, omdat dit bijna altijd sneller lijkt, maar het 
niet altijd is. Het vliegtuig is bovendien in het voordeel, omdat iedereen begrijpt dat niet iedere plaatseen 
luchthaven heeft. Echter, als een verbinding over land gezocht wordt, is het niet beschikbaar zijn van een 
station in de buurt, waar een overstap op lokaal openbaar vervoer aanwezig is, een belemmering. 

Boeking 
Boeking van een treinreis is op dit moment nog lang niet zo gemakkelijk als het boeken van een vliegreis. 
Niet alle verbindingen kunnen via ieder boekingsplatform en via ieder verkoopkanaal (loket, online of aan 
boord) geboekt worden. Ook treinen van verschillende aanbieders kunnen lang niet altijd bij alle andere 
aanbieders geboekt worden. Een reiziger krijgt niet altijd de voordeligste optie gepresenteerd. 

Een boeking voor een internationale treinreis bestaat uit een aaneenschakeling van verschillende 
ticketproducten en tariefniveaus, die in de markt worden gezet door vervoerders die voor eigen rekening en 
risico, of gezamenlijk met andere vervoerders bepaalde treinverbindingen uitvoeren. Deze producten en 
tarieven worden door henzelf aangeboden, en een deel van hun producten worden daarnaast door 
vervoerders uit andere landen aangeboden. Dit kan zijn omdat het tickets of reserveringen betreft die door 
middel van internationale afspraken en systeemkoppelingen algemeen worden aangeboden, of omdat 
partijen agent zijn van een andere vervoerder. Daarnaast zijn er derde partijen die optreden als integrator 
van het aanbod van meerdere vervoerders, en als agent optreden van verschillende spoorbedrijven. 
Voorbeelden van het laatste zijn Treinreiswinkel en Trainline. 

Het zijn altijd de vervoerders die bepalen of een product of tarief door een andere partij verkocht kan of mag 
worden, en tegen welke commerciële condities. Vaak wordt niet het volledige productgamma beschikbaar 
gesteld aan derden. Vooral als de verkoper een vervoerder is, geldt vaak een grote beduchtheid voor het 
loslaten van de ‘relatie met de klant’. 

De ticketproducten en tariefstructuren worden ontwikkeld door de vervoerders, vaak zijn dat de oude 
nationale spoorwegmaatschappijen. Voor deze partijen bestaat het grootste deel van het product dat zij in 
de markt zetten uit binnenlandse treinen en de belangrijkste markt is de binnenlandse markt. Producten en 
tariefstructuren zijn daarom geoptimaliseerd voor binnenlandse doelgroepen en aangepast aan de 
binnenlandse markt, inclusief bijvoorbeeld betaalsystemen. 
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Er zijn ook internationale ticketproducten en tarieven, maar waar die vroeger gecreëerd werden op basis 
van kilometerafstanden (SCIC-NRT, het vroegere TCV-tarief), dat gestandaardiseerd was en overal te 
boeken, worden deze producten tegenwoordig afgestemd op treinproducten die vaak door één of twee 
vervoerders voor eigen rekening of risico geëxploiteerd worden, en daarmee niet automatisch in heel 
Europa gekocht kunnen worden. Ook wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van yield management 
strategieën, waardoor tarieven niet langer statisch zijn. Meer en meer zijn ticket en reservering één geheel, 
maar worden wel afgegeven per trein (de zogenaamde ‘global fare’), en niet langer voor de volledige door 
een reiziger gewenste verbinding. Dit maakt dat een boeking voor een internationale treinreis bijna altijd 
een aaneenschakeling is van een aantal kaartjes, vaak zelfs in meerdere boekingen, waardoor meerdere 
vervoerscontracten ontstaan. 

Op websites van spoorwegmaatschappijen, en bij integrators zoals Trainline en Happyrail, is er in veel 
gevallen een directe link tussen een opgevraagd reisadvies en de stap om te boeken. De reiziger kan alleen 
doorklikken naar het boeken van datgene dat als reisadvies gegeven wordt. Vrij regelmatig komt het voor 
dat net deze reis niet volledig geboekt kan worden via het platform waar de reiziger het reisadvies opvraagt. 
Dit leidt meestal tot de mededeling dat helemaal niet geboekt kan worden. De logica en beschikbaarheid 
van reisplanners en boekingsmodules loopt niet synchroon. Het kan zijn dat de aanbieder van het reisadvies 
één van de treinen niet kan boeken voor de klant, omdat het niet zijn eigen product is. Ook is het mogelijk 
dat maar een deel van het tariefspectrum geboekt kan worden en net dat deel niet meer beschikbaar is. Of 
er zijn geen zitplaatsen meer te reserveren. 

De reiziger is niet op de hoogte van de logica achter de modules, en kan niet achterhalen op welke manier 
hij zijn reisadvies kan opknippen of op een andere manier aanpassen, om mogelijk wel tot boeking te kunnen 
overgaan. 

Vaak is het tarief dat in eerste instantie aangeboden wordt voor de gevonden verbinding, niet het 
goedkoopste tarief is. Door één reis te boeken met producten van meerdere aanbieders, of door een ticket 
te boeken dat niet synchroon loopt met het reisadvies, kunnen vaak veel goedkopere tickets geboekt 
worden. Het kan bijvoorbeeld interessant zijn om voor een internationale reis meerdere binnenlandse 
tarieven achter elkaar te boeken, of om het kaartje ‘op te knippen’ op een plek waar je als reiziger niet hoeft 
over te stappen, of waar de trein zelfs niet stopt. Hierdoor ontstaan wel meerdere vervoerscontracten. Dit 
kan tijdens de reis voor problemen zorgen. 

Dit wordt veroorzaakt doordat ticketproducten en tariefstructuren voor een groot deel zijn afgestemd op de 
binnenlandse vervoervraag, of op één binnenlandse markt, en niet op de internationale reiziger, die overal 
vandaan kan komen. 

Begeleiding bij oponthoud en reizigersrechten 
Tijdens een reis kan op veel verschillende manieren onverwacht oponthoud ontstaan. Een simpele 
vertraging van een paar minuten kan zorgen voor het missen van een aansluiting. Een trein kan defect gaan 
en stranden, en in het ergste geval mist een reiziger de laatste trein van de dag, waardoor hij opgevangen 
moet worden en onverwacht onderweg moet overnachten. 

In tegenstelling tot in de vliegwereld waar op een vliegveld altijd begeleiding aanwezig is, bestaat het 
spoornetwerk uit een groot aantal stations en haltes, waar in veel gevallen geen begeleiding aanwezig is. 
Ook in sommige (regionale) treinen is naast de machinist geen personeel aan boord. Een reiziger die tijdens 
de reis oponthoud ervaart, heeft dus niet altijd opvang. In sommige landen, waaronder Nederland, wordt 
dat opgevangen met hulp op afstand via een zuil met een spreek- of videoverbinding. 
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Als er een onverwachte verstoring van de reis optreedt, kan het zijn dat de reiziger een nieuw reisadvies 
nodig heeft, misschien een nieuwe reservering voor een andere trein, een nieuw kaartje of toestemming om 
het oude kaartje voor een andere trein te gebruiken, omdat dit kaartje alleen geldig was voor een specifieke 
trein of vervoerder, of zelfs alternatief vervoer of een hotelovernachting. 

In het geval dat de reiziger bij het boeken via één verkooppunt voor de verschillende delen van de reis 
meerdere kaartjes heeft gekregen, of zelf een mix van meerdere kaartjes tot één reis heeft samengesteld, 
is hij daarmee meerdere vervoerscontracten aangegaan. Volgens de Europese reizigersrechten in het kader 
van Verordening 1371/2007 kan de reiziger dan tijdens de reis in de situatie komen dat één vervoercontract 
uitgevoerd is, maar de reiziger (bijvoorbeeld door vertraging) te laat is om gebruik te maken van het 
volgende vervoercontract. In dat geval kan de klant alleen hopen op coulance, want anders zijn de eventuele 
meerkosten voor zijn eigen rekening of die van zijn reisverzekering. 

Tijdens de reis is reisinformatie inclusief actuele afwijkingen van groot belang. Liefst op een manier dat een 
reiziger proactief geïnformeerd wordt als het vervolg van zijn reis in gevaar dreigt te komen, waarbij direct 
alternatieve verbindingen geboden worden. Deze voorziening is op dit moment nergens beschikbaar. De 
reiziger krijgt in het beste geval informatie over een actuele afwijking, en kan daarna zelf of met hulp van 
eventueel beschikbaar spoorwegpersoneel een alternatieve verbinding zoeken. 

 Toepassing en effect verbetering ticketing & services 
De eerste stap in het vergroten van de potentie van de trein is het verbeteren van ticketing en services. Dit 
is een randvoorwaarde voor alle andere stappen in het proces en kan ook worden toegepast op de huidige 
situatie. Als het publiek de mogelijkheid om de trein te gebruiken beter gepresenteerd krijgt, het boeken van 
een ticket net zo eenvoudig wordt als het boeken van een vliegticket en de reiziger de zekerheid heeft dat 
vervoerders bij verstoringen van de reis zorgen voor een volgende reismogelijkheid (desnoods met een 
andere vervoerder) of opvang stijgt de vraag naar treinreizen en dat is een belangrijke basis voor 
toekomstige investeringen. Deze verbeteringen creëren meer ‘level playing field’ in de keuze door reizigers 
tussen de verschillende vervoerwijzen. 

Op basis van de huidig beschikbare informatie is het echter nagenoeg niet mogelijk om een inschatting te 
maken van het effect op het reisgedrag. Op basis van de reistijden kan weliswaar worden ingeschat welke 
keuze reizigers maken, maar de negatieve afwijking als gevolg van de reizigersperceptie is zonder 
informatie over de huidige exacte reizigersaantallen moeilijk te maken. Uit de archetypebeschrijving blijkt 
dat er wel sprake is van dit negatieve effect op de keuze. Dit effect zou door deze stap worden opgeheven. 
Als deze stap niet eerst wordt gezet, blijft ook bij implementatie van volgende stappen het effect bestaan. 

4.2 Reistijd verbetering: elimineren barrières & optimalisatie planproces 
Deze stap valt uiteen in twee delen, het elimineren van operationele barrières voor de reiziger en de 
optimalisatie van het planproces, beide voor het optimaliseren van de (internationale) dienstregeling. In 
tegenstelling tot auto- en vliegverkeer is de coördinatie van het systeem sterk gecentraliseerd op nationaal 
niveau. Dit is het gevolg van de manier waarop capaciteit van de infrastructuur wordt verdeeld naar de 
gebruikers. Op de weg is er geen enkele toedeling van capaciteit, iedere bestuurder eist zijn capaciteit op. 
In de luchtvaart is sprake van coördinatie van slots op luchthavens en vliegroutes, maar in de (Europese) 
luchtvaart is deze coördinatie bijna per definitie internationaal georganiseerd, door de verhouding tussen 
internationaal en binnenlands verkeer. Op het spoor wordt de toegedeelde infrastructuur met zogenaamde 
treinpaden, gekoppeld aan een dienstregeling. Om betrouwbaarheid te vergroten worden in de 
dienstregeling buffers (extra tijd) ingebouwd zodat (kleine) vertragingen niet voor een volledige verstoring 
van het systeem zorgen. Als gevolg van verschillende nationale systemen in elektriciteitsvoorziening en 
treinbeveiliging ontstaan er operationele barrières die in de dienstregeling worden opgelost. 
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 Elimineren van barrières 
Verschillende operationele en technische barrières kunnen weerslag hebben op de dienstregeling en 
daardoor op de reistijd van de reiziger. Deze barrières zijn vooral het gevolg van verschillen in de 
spoorinfrastructuur tussen landen, maar ook binnen landen. De belangrijkste verschillen zijn te vinden in de 
elektriciteitsvoorziening en de treinbeveiliging. 

Naast technische barrières zijn er tussen landen veel reglementaire en andere operationele barrières, die 
achter de schermen gecoördineerd worden en meestal geen weerslag hebben op de dienstregeling, maar 
die het exploiteren van een internationale verbinding voor een spoorwegonderneming wel gecompliceerd 
maken en daarmee duurder dan binnenlandse verbindingen. Een voorbeeld hiervan is het feit dat 
machinisten de landstaal moeten spreken met de treindienstleiding, in tegenstelling tot in de luchtvaart. 
Hierdoor moeten machinisten extra instructie in vreemde talen krijgen, of moet de machinist aan de grens 
afgelost worden, wat beide kan zorgen voor hogere personeelskosten door inefficiëntere inzet. 

In Europa zijn tussen landen, maar ook binnen landen verschillen in de stroomvoorziening voor treinen, en 
in treinbeveiligingssystemen. Deze verschillen zijn voornamelijk te verklaren door een niet-gelijktijdige en 
niet gezamenlijk georganiseerde ontwikkeling. Daarnaast is het zo dat als eenmaal in een land voor een 
standaard gekozen is, deze meestal gehandhaafd wordt (soms voor een deel van het spoorwegnet), omdat 
ombouwen kostbaar is. 

In landen waar de elektrificatie vroeg ter hand werd genomen, wordt vaak stroomvoorziening met 
gelijkspanning gezien (voorbeelden: Nederland 1500V, België 3000V). Ten tijde van de eerste 
elektrificatieprojecten was wisselspanning nog niet betrouwbaar genoeg. Landen die later (op grote schaal) 
spoorlijnen zijn gaan elektrificeren, hebben vaak gekozen voor wisselspanning (voorbeelden: Duitsland, 
15000V 16,7 Hz, Denemarken 25000V 50Hz). Ook binnen landen zijn soms verschillende systemen te 
vinden, vaak doordat de netten door verschillende maatschappijen ontwikkeld zijn, of doordat nieuwe 
inzichten leidden tot de keuze om voor nieuwe projecten over te stappen van gelijkspanning naar 
wisselspanning (voorbeeld: Frankrijk 1500V gelijkspanning en 25000V 50Hz wisselspanning. 

Bij wisselspanning worden hogere voltages toegepast. Daardoor kan de stroom over grotere afstand 
vervoerd worden, kan meer vermogen worden opgewekt (belangrijk op lijnen waar veel treinen moeten 
rijden of waar hard gereden moet worden), en kan de infrastructuur goedkoper uitgevoerd worden. Om die 
reden wordt bij nieuwe projecten bij voorkeur voor wisselspanning gekozen en bij hogesnelheidslijnen altijd. 
Daardoor bestaat tegenwoordig in Nederland naast de 1500V gelijkspanning nu ook 25000V 
wisselspanning op de Betuweroute en de HSL Zuid.Voor treinbeveiligingssystemen geldt een vergelijkbare 
ontwikkelgeschiedenis, waardoor in verschillende landen en voor verschillende doeleinden tussen landen 
en binnen landen verschillende systemen zijn ontwikkeld. In Nederland is het systeem ATB ontwikkeld, 
waarvan door veranderende inzichten inmiddels drie varianten bestaan. In Duitsland bestaan vooral de 
systemen PZB en LZB. Andere landen hebben andere systemen. In Europees verband wordt sinds 1989 
gewerkt aan de ontwikkeling van de ERTMS-standaard, waardoor inmiddels op meer en meer lijnen het 
Europese beveiligingssysteem ETCS geïntroduceerd wordt.  

Het treinmaterieel (locomotieven en/of treinstellen) moet geschikt zijn voor de systemen die het onderweg 
tegenkomt. Materieel dat geschikt is voor meerdere systemen heet ‘meersysteemmaterieel’. Nieuw 
materieel dat besteld wordt is bijna altijd meersysteemmaterieel. Sommige treindiensten worden nog 
uitgevoerd met materieel dat niet voor meerdere systemen geschikt is. Een voorbeeld hiervan is de intercity 
naar Berlijn. De rijtuigen mogen in Nederland en in Duitsland rijden, maar de locomotief alleen in Nederland 
of in Duitsland, waardoor aan de grens een nieuwe locomotief voor de trein moet komen. Deze operatie 
duurt ongeveer 10 minuten, en zorgt voor een langere reistijd. 
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De Europese wetgevingspakketten (zoals het Vierde Spoorwegpakket van de EU), streven naar 
interoperabiliteit tussen de systemen door te komen met een (nieuwe) standaard. De adaptatie duurt echter 
lang en is vaak moeilijk. In praktijk blijkt het vaststellen van een standaard weerbarstig. Ondanks dat zowel 
de HSL-zuid (Nederlandse-deel) en HSL4 (Belgische deel) zijn uitgerust met de Europese standaard ETCS 
level 2, zijn er verschillen, doordat is gekozen voor verschillende leveranciers. Het omschakelen tussen de 
verschillende systemen gaat niet altijd vlekkeloos (Parlementaire enquêtecommissie Fyra-rapport, 2015). 
Toch is de toepassing van meersysteemmaterieel zeer frequent. Alle treinen op de Nederlandse HSL, zijn 
meersysteemtreinen.  

 Optimalisatie van het planproces 
Het tweede deel van deze ontwikkelstap, is het veranderen van het dienstregeling-proces. Om grotere 
verbeteringen in de dienstregeling te realiseren, is het nodig dat in het planningsproces de internationale 
treinen eerst gepland worden, en daarna pas de binnenlandse treinen. Op die manier kunnen de 
internationale treinen (ook de goederentreinen) optimale dienstregelingen krijgen, die ook tussen de landen 
gecoördineerd worden. Dit proces moet Europees georganiseerd worden, en vereist daarmee ook 
beleidsaanpassingen, die door de verschillende landen geaccepteerd moeten worden. 

De belangrijkste wijziging van de dienstregeling van treinen is ieder jaar op de tweede zondag van 
december. Deze datum is Europees geharmoniseerd. Daarnaast zijn er gedurende het jaar nog kleine 
wijzigingen, die deels in heel Europa op hetzelfde moment plaatsvinden. 

Het proces van het ontwerpen van een dienstregeling die één jaar geldig is, is een proces van meerdere 
jaren. Het begint met het vaststellen van toekomstige klantbehoeften door vervoerders en het aan de hand 
daarvan opstellen van een gewenst concept-vervoersplan. Op basis daarvan wordt de toekomstige 
behoefte aan infrastructuur door infrabeheerders vastgesteld en worden, waar nodig, aanpassingen 
gerealiseerd. Ondertussen wordt een jaardienstregeling ontworpen door de infrabeheerder. De vervoerders 
leveren aan welke treinen zij willen rijden op welke momenten. In april voorafgaand aan het jaar van 
geldigheid wordt de capaciteitsaanvraag ingediend, waar nodig worden conflicten opgelost, in augustus 
wordt de capaciteit verdeeld en in december start de nieuwe dienstregeling. 

Dit proces vindt in ieder land apart plaats. De aanleiding hiervoor is dat de verantwoordelijkheid voor 
infrastructuur en vervoer van oudsher in één hand lagen, namelijk die van de nationale 
spoorwegmaatschappij, en dat het grootste deel van de te plannen treinen binnenlandse treinen zijn. Voor 
reizigersvervoer geldt dat gemiddeld 94% van de reizen binnenlandse reizen zijn, tegen 6% internationaal 
(Amadeus, 2013). 

Tussen de landen vindt afstemming plaats over de dienstregelingen van internationale treinen. De bulk 
hiervan betreft goederentreinen. Er worden afspraken gemaakt over goed aansluitende paden voor 
goederentreinen op internationale goederencorridors zoals Rotterdam-Genua, en grenstijden voor de 
reizigerstreinen. Dit zijn de tijdstippen waarop een doorgaande trein de grens moet passeren, zodat deze 
zo goed mogelijk in de binnenlandse dienstregeling past. Deze afstemming voor goederencorridors is 
Europees geregeld door middel van de Europese regelgeving omtrent de spoorwegwetgeving en de TEN-
T-corridors. De uitvoering is gedelegeerd vanuit de transnationale visie van de Europese Unie en Europese 
Commissie, naar de verschillende (nationale) infrastructuurbeheerders. Hierdoor is er weliswaar een 
overlegstructuur voor het afstemmen van internationale verbindingen,  maar doordat de TEN-T-corridors 
zich vooral op goederenverkeer richten, is niet automatisch gewaarborgd dat de dienstregelingen ook op 
snelheid geoptimaliseerd zijn en aantrekkelijk zijn voor reizigerstreinen.  

Een dienstregeling van één land bestaat uit treinen met allerlei verschillende karakteristieken. Er zijn treinen 
voor de lange afstand die weinig stoppen, regionale treinen die (bijna) overal stoppen en goederentreinen. 
Zeker als de frequentie van treindiensten hoog is, zoals in Nederland, leidt dat tot compromissen, waarbij 
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snelle treinen snelheid moeten inleveren om tussen de langzame treinen ingepast te worden. Ook de 
internationale treinen moeten tussen de langzamere treinen door gepland worden. 

Voorgestelde maatregelen 
Om voor internationale- en andere langeafstands-reizigerstreinen aantrekkelijkere dienstregelingen met 
kortere rijtijden te maken, is het zinvol om de treinen met de snelste karakteristiek (minste benodigde stops 
en hoogste snelheid), die over de langste afstanden rijden het eerst te plannen, en daarna de langzamere 
treinen. 

Omdat een groot deel van de snelle treinen op de lange afstand internationale treinen zijn, is het nodig om 
het planproces anders te organiseren. Er zal eerst een Europees planproces plaats moeten vinden, en 
daarna de nationale planprocessen. Een Europees planproces vindt nu al plaats voor goederentreinen, in 
afstemming tussen de verschillende infrabeheerders. Deze treinen hebben over het algemeen niet behoefte 
aan de allersnelste paden. Om een Europees planproces ook voor reizigerstreinen mogelijk te maken, is 
het wel nodig dat hier een opdrachtgever voor is en een uitvoerende instantie. 

Een risico van het anders organiseren van het planproces, is dat de optimalisatie voor snelle treinen op 
lange afstanden leidt tot minder goede dienstregelingen voor regionale treinen. Dit effect treedt vooral op, 
op netwerken met een hele frequente treindienst. Uiteindelijk moet óf een beleidskeuze worden gemaakt 
ten gunste van het ene of ten gunste van het andere soort vervoer, óf er moet op de langere termijn voor 
die plekken waar dit effect optreedt worden geïnvesteerd in uitbreiding van de infrastructuur voor het 
scheiden van langzaam- en snelverkeer. 

Het verdient de voorkeur dat deze keuzes als het raakt aan de ontwikkeling van een internationaal 
spoornetwerk niet overgelaten worden aan nationale of regionale opdrachtgevers of vervoerders. 

 Toepassing van elimineren van barrières & optimalisatie planproces 
Deze stap valt uiteen in twee delen. Er zijn mogelijkheden om bestaande dienstregelingen te optimaliseren. 
Een voorbeeld hiervan is de intercity Amsterdam-Berlijn: door inzet van andere locomotieven hoeft aan de 
grens de locomotief niet meer gewisseld te worden. Hiermee kan ongeveer 10-15 minuten bespaard 
worden, door in Bad Bentheim korter of niet meer te stoppen. Ook kunnen andere stops overgeslagen 
worden, wat tot een verdere besparing van de reistijd op de lange afstand zal leiden. 

Het tweede deel van deze ontwikkelstap, is het veranderen van het dienstregelingproces. Om grotere 
verbeteringen in de dienstregeling te realiseren, is het nodig dat in het planningsproces de internationale 
treinen eerst gepland worden, en daarna pas de binnenlandse treinen. Op die manier kunnen de 
internationale treinen (ook de goederentreinen) optimale dienstregelingen krijgen, die ook tussen de landen 
gecoördineerd worden. Dit proces moet Europees georganiseerd worden, en vereist daarmee ook 
beleidsaanpassingen, die door de verschillende landen geaccepteerd moeten worden. 

Ter illustratie van hoe op een volledige lijn de combinatie van deze maatregelen kan worden ingevuld is een 
casestudy gemaakt voor de lijn Amsterdam-Berlijn (zie hoofdstuk 5). NS heeft bij de presentatie van het 
jaarverslag 2017 aangegeven dat in de komende jaren deze verbinding wordt verbeterd. Inmiddels is de 
aanbesteding voor de (snellere) meersysteemlocomotieven begonnen. Er zijn echter nog veel meer punten 
waarop deze verbinding kan worden versneld. 
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4.3 Reistijd verbetering: Europees HSL-netwerk 
Om daadwerkelijk spectaculaire reistijdverkortingen tussen Europese centra te realiseren, moet fors worden 
geïnvesteerd in een hogesnelheidsnetwerk.  

 Argumenten voor een Europees HSL-netwerk 
Het huidige HSL-netwerk, Figuur 4.1, is gericht op de nationale belangen, met name in de bediening van 
steden. In Duitsland ligt de nadruk op de binnenlandse connectiviteit en het vervolmaken van de Duitse 
eenwording door middel van infrastructurele projecten. Tussen, België, Frankrijk, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk is een internationaal netwerk van HSL-infrastructuur ontstaan. Alleen vanaf de start van 
de LGV (Ligne à Grand Vitesse) in Frankrijk (Parijs) tot in het Verenigd Koninkrijk (Londen), kan de TGV op 
hoge snelheid door rijden. Voor reizigers die Parijs niet als bestemming hebben is er de LGV Interconnexion 
Est aangelegd ten oosten van Parijs, om op hoge snelheid de verbinding te maken tussen Noord en Zuid-
Frankrijk.  

  
Figuur 4.1, Huidige netwerk van hogesnelheidslijnen (HSL). 

In Nederland en België is de inpassing echter gericht op de nationale belangen. Er is voorrang gegeven 
aan bediening van kleinere plaatsen, waarbij de infrastructuur is ingericht om bestaande stations te 
bedienen. Doorgaande verbindingen zijn daardoor moeilijk in te passen en de snelheid rondom de stations 
is laag, 40-80 km/u. Belangrijkste voorbeeld hierin is het gebruik van de infrastructuur door Brussel. Hier 
moeten alle treinen, lokaal, nationaal en internationaal (HSL) gebruikmaken van dezelfde langzame Noord-
Zuidverbinding. Hierdoor ontstaan gaten in het coherente netwerk.  
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In Frankrijk is de infrastructuur op een andere manier gerealiseerd waarbij ook snelle verbinding langs 
steden mogelijk zijn. Bij Parijs is een tangentiële lijn aangelegd als verbinding tussen de LGV Nord (vanuit 
Brussel/Lille) naar de LGV Sud-Est (richting Lyon, Avignon, Marseille en Nîmes). Het netwerk rondom de 
grote(re) steden als Lyon, Avignon, Reims en Tours, is op doorgaand verkeer gericht, vergelijkbaar met 
autosnelwegen die ook langs steden lopen.  

In de bediening wordt vaak onderscheid gemaakt tussen directe treinen, naar het hart van de stad en treinen 
vanaf stations direct op de HSL, aan de rand van de stad. Dit zijn stations zoals Lyon Saint-Exupéry, 
gecombineerd met de luchthaven van Lyon, Avignon TGV of Champagne-Ardenne TGV, net buiten Reims. 
Hierdoor is er een keuze tussen directe verbindingen of aansluiting op het directe snelle netwerk. Deze 
inpassing is vergelijkbaar met Japan, waarbij ofwel de traditionele stations worden bediend, of speciale 
shinkansen stations direct aan de hogesnelheidslijn, zoals Shin-Osaka.  

In Italië is het netwerk op een andere manier ontwikkeld waarbij het ontsluiten van de het centrum van de 
stad wel voorop staat. Echter is hier de hogesnelheidsinfrastructuur tot in het historische station 
doorgetrokken. In Bologna is een HSL-tunnel onder de bestaande sporen het station aangelegd om zowel 
snelle doorgaande treinen te faciliteren als snelle ontsluiting van Bologna zelf. De structuur is vergelijkbaar 
met de aanpak in Antwerpen Centraal, echter is daar de infrastructuur aangelegd voor veel lagere maximale 
snelheid. 

 Uitwerking van een Europees HSL-netwerk 

  
Figuur 4.2, Voorgestelde Internationale/Europese HSL-netwerk voor Amsterdam (lichtgroen bestaand, donkergroen nieuw). 
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Figuur 4.2 toont het voorgestelde internationale/Europese HSL-netwerk waarmee spectaculaire 
reistijdverkortingen tussen Europese centra te realiseren zijn (voorbeeld: Amsterdam-Berlijn in 2,5 uur). een 
dergelijk netwerk stoppen treinen maar eens in de 200 à 300 kilometer, en is de maximumsnelheid 300-350 
km/h. Via dit netwerk maakt de reiziger grote sprongen door Europa, op zorgvuldig gekozen knooppunten 
kan de reiziger overstappen op het onderliggende langzamere intercity- en regionale netwerk. 

Dit nieuwe netwerk bestaat uit ongeveer 3.310 kilometer nieuwe HSL-infrastructuur. Op basis van de 
constructiekosten van recente HSL-projecten in Duitsland en Frankrijk kan tot een kenprijs worden gekomen 
van de investering per kilometer. De Neubaustrecke Leipzig-Erfurt en Erfurt-Neurenberg, beide gekenmerkt 
door veel kunstwerken kosten €24 miljoen/km en €29 miljoen/km. De LGV Sud-Est Aquitaine (Tours-
Bordeaux) €23 miljoen/km, ook hier is sprake van veel kunstwerken. Oudere projecten zoals de LGV Rhin-
Rhône en LGV Est kennen aanzienlijk lagere kosten (17 en 8 miljoen/km respectievelijk). Hier is gekozen 
om te rekenen met €25 miljoen/km. Dit netwerk zou daarmee een internationale investering vragen van €78 
miljard. Jaarlijks is de totale besteding van EEA33 aan weginfrastructuur €55 miljard (European 
Environment Agency (EEA), 2016), voor spoorinfrastructuur is dit €35 miljard. 

Vanuit Amsterdam is een netwerk ontworpen dat aansluit op de bestaande HSL-lijnen in Europa. Echter 
gaat het hier om een werkelijk internationaal HSL-netwerk. Waarbij ook snelle verbinding door en langs 
steden mogelijk is, zoals nu al bij Parijs en Lyon.  

De constructie van infrastructuur is daarnaast tamelijk CO2-intensief. Op basis van cijfers van de 
internationale spoorwegunie (UIC) (International Union of Railways, 2016), is een gemiddelde CO2 uitstoot 
van 50 ton CO2/km/jaar aangenomen, inclusief operations. Een onderzoek naar de constructie van 
HighSpeed2 Tussen London en Birmingham (Greengauge21, 2010), komt op een gemiddelde uitstoot van 
5.200 ton CO2/km. Dit betekent dat bij de analyse van de effecten in het HSL-scenario 17,3 Mton emissie 
dient te worden opgeteld. Echter zijn de effecten van de infrastructuur investeringen ook veel breder dan 
alleen de baten vanuit Amsterdam en zijn er ieder jaar opnieuw besparing, in 20 jaar 18,3 Mton besparing.  

4.4 Uitgangspunten voor de effectbepaling 
Voor de effectbepaling zijn een aantal uitgangspunten en aannames gemaakt. Allereerst zijn de 
uitgangspunten van toepassing op de veranderingen in reisgedrag en keuzes. Hierbij hoort ook de bepaling 
van het aantal reizigers van en naar de bestemmingen. Daarnaast zijn er uitgangspunten gekozen voor de 
bepaling van de externe effecten van reizigers.  

De bepaling van de veranderingen in het reisgedrag en keuzes van reizigers is gemaakt met een 
aanpassing en update van het model voor bepaling van de potentie van Europese spoormarkt (Donners, 
2016). Dit model is gebaseerd op een traditioneel vierstapsmodel. Deze aanpak is gekenmerkt in 
eenvoudige methoden (zwaartekrachtmodel voor de bepaling van de vervoerwaarde), uitgebreid met 
nieuwe inzichten en het samenbrengen van informatie op grote, Europese schaal. Om de netwerkprestatie 
zonder operationele barrières te kunnen benaderen is het volledige netwerk gemodelleerd. Dit dient als 
basis voor reistijden tussen de verschillende steden voor de vervoerwijzekeuze. De update van het model 
is gebaseerd op de (beperktere) scope van dit onderzoek en de ervaringen uit de analyse van cross-border 
transport links van de Europese Commissie.  

De bepaling van potentiele reistijden is gebaseerd op een modellering van het netwerk. Voor bepaling van 
de vervoerwijzekeuze zijn vijf vervoersmiddelen gedefinieerd op basis van drie netwerken.  
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De netwerken zijn, weg, spoor en lucht met auto, bus, hogesnelheid trein, conventionele trein en het 
vliegtuig als vervoermiddelen. De netwerken voor weg en spoor zijn ontwikkeld door steden te koppelen 
met schakels, de reistijd per schakel wordt bepaald aan de hand van een omreisfactor ten opzichte van de 
directe afstand en de gemiddelde snelheid per vervoersmiddel. Voor trein en vliegtuig zijn extra etappes 
gemodelleerd voor toegang van stations/luchthavens. De reistijd per vliegtuig heeft een vaste extra tijd voor 
check-in, taxiën, beveiliging, etc.  

Voor de bepaling van het aantal reizigers van en naar de bestemmingen is gekeken naar het aantal 
passagiers in 2016 per vliegtuig, afkomstig van Eurostat. Gezien de positie van Schiphol als transfer-hub is 
aangenomen dat 30% van de passagiers een transferreiziger, op basis van de passagiersgegevens van 
Schiphol. Met behulp van de huidige reistijden, voor vliegtuig en trein is de vervoerwijzekeuze bepaald voor 
het totale aantal passagiers. Op deze wijze is het volledige aantal potentiele passagiers voor de markt 
Schiphol meegenomen. Indien de reistijd per vliegtuig nu competitief genoeg is om naar Amsterdam te 
reizen, dan is aangenomen dat dit ook mogelijk is als de reistijd per trein vergelijkbaar is.  

De bepaling van de externe effecten van reizen zijn gebaseerd op de aggregatie naar reizigerskilometers 
en het gebruik van kengetallen. Uitgangspunt hierbij is de STREAM-studie (CE Delft et al., 2015), onder 
andere gebruikt als bron en input van www.co2emmissiefactoren.nl. Er is gekozen voor CO2 en NOx-
emmissies op basis van de Well-to-Wheel waardes. Dit zijn de waardes waarin ook de emissies in het 
productieproces zijn meegenomen. Verder is de toeslag voor uitstoot in de hogere luchtlagen meegenomen 
in deze studie.  

Vervoerwijze Categorie CO2/rkm NOx/rkm 

Trein Internationaal/HSL 0,026 kg 0,034 mg 

Vliegtuig <700 km 0,260 kg 0,096 mg 

Vliegtuig >700 km 0,200 kg 0,081 mg 

Auto  Gem. 2020 0,137 kg 0,169 mg 

Bus  Touringcar 0,033 kg 0,070 mg 
Tabel 4.1, Gebruikte emissiewaarden (CE Delft et al., 2015). 

Recent is er een discussie ontstaan in de media, op basis van het NRC artikel: “TGV verstookt echt niet 
minder dan een Boeing” (Knip, 2018a, 2018b; Werver, 2018). Deze discussie en artikelen concentreren zich 
op het energieverbruik van de beide vervoermiddelen, trein en vliegtuig, niet de milieubelastende emissies 
per reizigerskilometer. In de bepaling van de externe effecten is juist gekeken naar de externe effecten op 
basis van de (schadelijke) uitstoot. Gegeneraliseerd kan worden gesteld dat minder energieverbruik (altijd) 
beter is, echter als er voor het opwekken van de energie een andere uitstoot geldt, is dit niet van toepassing. 
De energie van de trein kan worden opgewekt met groene stroom, voor het vliegtuig is kerosine nodig met 
hogere uitstoot. 
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5 Casestudy: Amsterdam – Berlijn 
Berlijn is vanuit Nederland een populaire bestemming voor een stedentrip. Bovendien ligt Berlijn strategisch 
op verschillende langeafstandsroutes voor het reizen per trein in Europa. 

Tussen Amsterdam en Berlijn rijdt iedere twee uur een intercity. Sinds de frequentie van deze trein is 
verhoogd van vier keer per dag naar iedere twee uur, is de trein snel populairder geworden. Toch biedt de 
trein op dit moment nog geen optimaal alternatief voor het vliegtuig. Een belangrijke oorzaak hiervan is de 
lange rijtijd. 

Aan de hand van de casus Amsterdam-Berlijn beschrijven we maatregelen om internationale treinen 
aantrekkelijker te maken, die in principe genomen kunnen worden zonder dat investering in infrastructuur 
noodzakelijk is. 

De maatregelen vallen uiteen in een aantal stappen. Allereerst kunnen operationele barrières weggenomen 
worden. Vervolgens zijn aanpassingen aan het planproces denkbaar. Tot slot kan gekeken worden naar 
veranderingen aan de dienstregeling, bijvoorbeeld het stoppatroon. Om te demonstreren wat het effect is 
wordt met behulp van deze maatregelen ook een ideale nieuwe dienstregeling als voorbeeld gemaakt. 

  
Figuur 5.1, Route Amsterdam-Berlijn per trein. 

5.1 Opheffen van operationele barrières 
Voor de intercity Amsterdam-Berlijn is het belangrijkste operationele obstakel het wisselen van de 
locomotief in Bad Bentheim. Dit is nodig omdat in Nederland andere spanning op de bovenleiding staat en 
een ander treinbeveiligingssysteem gebruikt wordt dan in Duitsland. De op dit moment door NS en DB 
gebruikte locomotieven zijn alleen geschikt voor inzet in Nederland óf in Duitsland. In Bad Bentheim kan 
geschakeld worden tussen deze systemen. 

Er is een locomotieftype op de markt dat in beide landen ingezet kan worden en bovendien de maximale 
snelheid die de trein op het traject rijdt van 200 km/u kan halen. Deze maximale snelheid wordt bepaald 
door de infrastructuur (op gedeeltes maximaal 250 km/u), en door de rijtuigen (inzetbaar met maximaal 200 
km/u). Het inzetten van een doorgaand inzetbare locomotief kan tijdwinst opleveren. Indien de stop in Bad 
Bentheim gehandhaafd blijft kan deze, mits de capaciteitsverdeling het toelaat, verkort worden van 12 
minuten tot twee minuten, dat is een gebruikelijke minimale stoptijd voor intercity’s in Duitsland. Daardoor 
kan een tijdwinst behaald worden van tien minuten. 
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5.2 Planproces optimaliseren & aanpassingen dienstregeling 
Om te komen tot grotere rijtijdwinst zijn meer ingrepen nodig. De dienstregeling van de intercity naar Berlijn 
kan ook met de huidige infrastructuur in principe wezenlijk sneller. Daarvoor is het wel nodig dat een aantal 
fundamentele keuzes gemaakt worden. 

De benodigde ingrepen zien wij in twee stappen. Er kan gekeken worden of er aanpassingen aan de huidige 
dienstregeling mogelijk zijn. Deze stap wordt in deze case study nader uitgewerkt. Daarna kan gekeken 
worden of het planproces op een andere manier georganiseerd wordt. Deze stap wordt buiten deze case 
study toegelicht. 

Om nog verdere versnelling van de intercity Amsterdam-Berlijn te bereiken, zou gekeken moeten worden 
naar het overslaan van stations. De meeste rijtijd kan op die manier bespaard worden. Om te begrijpen 
waarom de trein op dit moment stopt in de plaatsen waar hij stopt, wordt eerst enige achtergrond en 
consequenties daarvan aangegeven. Vervolgens wordt een ideale dienstregeling voorgesteld. 

Achtergrond van het huidige stoppatroon – Nederland 
De intercity Amsterdam-Berlijn is in Nederland qua stops en dienstregelingpatroon verweven in het 
binnenlandse intercitynetwerk op het Hoofdrailnet. Door deze integratie kan een deel van de 
exploitatiekosten gedekt worden doordat de trein rijdt op de plaats waar anders een binnenlandse trein 
ingezet zou moeten worden, wat kostenbesparend is voor de binnenlandse exploitatie. Deze besparing 
wordt toegerekend aan de exploitatiebegroting van de intercity Amsterdam-Berlijn. 

Aangezien de reisafstanden in Nederland veel korter zijn dan in Duitsland, kan het Nederlandse 
intercitynetwerk in de Duitse context nog het beste vergeleken worden met het netwerk van regionale snelle 
treinen (RegionalExpress) in een bondsland als Noordrijn-Westfalen. Als een trein onderdeel is van het 
Nederlandse intercitynetwerk, zorgt dit voor veel stops onderweg. 

Achtergrond van het huidige stoppatroon – Duitsland 
In Duitsland vervullen intercitytreinen twee rollen: ze vormen enerzijds het iets goedkopere en langzamere 
alternatief voor de ICE op de lange afstand door het hele land en in verbinding met de buurlanden. 
Anderzijds verbinden de intercitytreinen regionale centra van enige betekenis, die net iets meer 
vervoerwaarde opleveren dan waarvoor een regionale trein afdoende zou zijn, met het landelijke netwerk. 

Tot medio 2006 werd deze functie vervuld door de treincategorie InterRegio, die over lange afstanden reed, 
maar een primaire functie vervulde tussen de regionale centra en de grote knooppunten, met een 
gemiddelde reisafstand van 150 km en een bedienpatroon van iedere twee uur een trein. 

In het kader van het in 1996 in werking getreden Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen 
Personennahverkehrs, ook: ‘Regionalisierungsgesetz’ (NL: ‘Wet ter regionalisering van het openbare 
regionale personenvervoer’) werd voortaan het regionale verkeer beschouwd als een publieke 
dienstverlening, waarvoor exploitatiebijdragen gedaan worden door de overheid. Het langeafstands-verkeer 
werd gezien als een dienst die door de markt voor eigen risico aangeboden kan worden.  

Bovendien zorgde de zogenaamde Bahnreform (NL: ‘Spoorhervorming’) voor de omzetting van EU-richtlijn 
91/440, in het kader waarvan andere vervoerders dan de voormalige staatsspoorwegmaatschappijen 
binnenlandse treindiensten mogen aanbieden die de grenzen van regionale concessies overstijgen. 

Als gevolg hiervan heeft Deutsche Bahn het productaanbod versimpeld. De onrendabele InterRegio’s 
werden vervangen door regionale treinen en de rendabele InterRegio-verbindingen werden geïntegreerd in 
het Intercity-netwerk, inclusief de stations waar de InterRegio’s voorheen stopten. Hierdoor zijn de intercity’s 
op diverse lijnen, waaronder Amsterdam-Berlijn, vaker gaan stoppen. 
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Consequenties 
Door de begrijpelijke kostenmatige en commerciële keuzes in Nederland en Duitsland vervult de intercity 
van Amsterdam naar Berlijn functies op zowel de korte als de lange reisafstand. Dat maakt de trein 
langzamer en daardoor minder aantrekkelijk voor het reizen over lange afstanden, bijvoorbeeld als schakel 
in een langere reis tussen Nederland en Polen of Tsjechië. 

Ideale dienstregeling volgens ‘blanco vel’-benaderingTabel 5.1 toont een mogelijke dienstregeling van een 
intercity van Amsterdam naar Berlijn, gebaseerd op nu al haalbare rijtijden.  

Station Categorie Aankomst Vertrek Besparing Toelichting besparing 

Amsterdam Centraal A  6:00   

Hilversum B   3’ Huidige halteertijd Hilversum 1 minuut 

Amersfoort A 6:31 6:33   

Apeldoorn B   4’ Huidige halteertijd Apeldoorn 2 minuten 

Deventer A 7:05 7:07   

Almelo B   4’ Huidige halteertijd Almelo 2 minuten 

Hengelo A 7:40 7:42   

Bad Bentheim B   14’ Huidige halteertijd Bad Bentheim 12 minuten 

Rheine A 8:10 8:12   

Ibbenbüren B   0’ Alleen IC 245 stopt in Ibbenbüren, geen tijdwinst bij 
vergelijking met IC 141. 

Osnabrück Hbf A 8:36 8:38   

Bünde (Westf.) B   
3’ Treinen stoppen alternerend in Bünde en Bad 

Oeynhausen. Halteertijd in beide 1’. Bad Oeynhausen B   

Minden (Westf.) B     

Hannover Hbf A 9:42 9:46   

Wolfsburg A 10:17 10:18   

Stendal B   10’ 
Kan doorrijden op HSL, niet uit-/invoegen naar 
station Stendal, rijtijd Wolfsburg – Berlin-Spandau 
overgenomen van IC die niet stopt te Stendal 

Berlin-Spandau A 11:18    

Berlin Hbf A 11:36    

Berlin Ostbahnhof A 11:50    
Tabel 5.1, optimalisatiemogelijkheid in dienstregeling Amsterdam- Berlijn 

Deze dienstregeling is niet ingepast in het overige treinverkeer, maar gaat uit van een ‘blanco vel’-
benadering. Door deze benadering kan gedemonstreerd worden wat de reistijd zou kunnen zijn, als 
fundamentele of commerciële keuzes uitvallen in het voordeel van de intercity Amsterdam-Berlijn. 

Er kan onderscheid gemaakt worden naar stops die een belangrijke functie hebben als knooppunt in het 
langeafstandsnetwerk (in de ideale dienstregeling is dit ‘categorie A’), en stops die meer de functie hebben 
van bediening van een regionaal centrum, met mogelijk een incidentele aansluiting op een regionale trein 
(‘categorie B’). 
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Voor de rijtijden is als bron gebruikt gemaakt van de reisplanner op www.bahn.de. Dit zijn de 
uitgangspunten: 

n Er wordt uitgegaan van de rijtijden van intercity 141 van Amsterdam naar Berlijn. Er is niet gekeken 
naar eventuele kortere rijtijden van andere intercitytreinen, behalve in het geval van Stendal; 

n Bij het bepalen van de non-stop rijtijd van Wolfsburg naar Berlin-Spandau (overslaan Stendal) is 
gezocht op tijden van intercitytreinen, zodat rijtijden haalbaar verondersteld mogen worden gezien de 
inzet van materieel; 

n Daar waar stops worden overgeslagen is de rijtijd verminderd met de halteertijd + twee minuten, dit is 
een schatting van de mogelijke besparing door niet hoeven remmen, stoppen en optrekken die uitgaat 
van een baanvaksnelheid van 140 km/u en een snelheid op emplacementen van 60 km/u; 

n Eventuele betere non-stop rijtijden tussen twee stations die het gevolg zouden zijn van voorrang geven 
aan internationale treinen in het planproces (niet uitbuigen achter regionale treinen) zijn niet 
meegenomen; 

n Er is al uitgegaan van de inzet van een doorgaande locomotief; 
n Stops categorie B worden overgeslagen; 
n Per overgeslagen stop wordt de mogelijke rijtijdbesparing vermeld. 
 
De huidige rijtijd van Amsterdam Centraal naar Berlin Hbf is 6:22 uur. Te zien is dat een besparing van 46 
minuten in theorie mogelijk is. 

Voorgestelde maatregelen 
Kijkend naar de dienstregeling, bevelen wij aan om de intercity van Amsterdam naar Berlijn in de toekomst 
alleen nog te laten stoppen op de categorie A-stations. Hiermee krijgt de trein een aantrekkelijkere rijtijd op 
de lange afstand, die meer recht doet aan zijn functie op de relatie Nederland-Berlijn, maar de trein wordt 
ook aantrekkelijker in het Duitse langeafstandsnetwerk. 

Geen onderdeel van deze casus, is of de voorgestelde verbetering van de dienstregeling gerechtvaardigd 
wordt door voldoende vervoersvraag en vervoersstromen. Dit zou uit vervolgonderzoek moeten blijken. 
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6 Conclusies & aanbevelingen 
Op basis van deze studie kunnen een aantal conclusies worden geformuleerd vanuit de ervaringen van de 
reiziger en aanbevelingen voor de verschillende verbeterstappen. De stappen voor verbetering zijn reeds 
opgesteld met de intentie van makkelijk implementeerbaar en realiseerbaar naar moeilijk of grotere 
investeringen.  

6.1 Conclusies ervaring van reizigers 
Voor korte vliegafstanden zijn 65% van de reizigers recreatieve reizigers en 35% zakelijke reizigers 
(Behrens & Pels, 2012). De geïnterviewde zakelijke reiziger geeft aan te kiezen voor het vliegtuig vanwege 
tijd en comfort. Vliegtijd wordt door de zakelijke reiziger onderschat, omdat alleen wordt gekeken naar 
vliegtijd. Reistijd naar en van vliegveld en boardingtijd wordt vaak niet meegenomen. Treintijd wordt wel 
bekeken van herkomst naar bestemming. Comfort van vliegen kan worden overschat vanwege mogelijke 
scepticisme ten aanzien van comfort in de trein. Publieke garanties, bijvoorbeeld gegarandeerde stoel in de 
trein met betrouwbare wifi, kan dit doorbreken maar dat is lastig omdat de zakelijke reiziger de reis meestal 
niet zelf boekt. De geïnterviewde recreatieve reiziger kiest voor het vliegtuig vanuit gewoontegedrag. Dit is 
mogelijk te doorbreken door reclamecampagnes gericht op die factoren die de recreatieve reiziger belangrijk 
vindt (bijvoorbeeld comfort of gemak of kosten). De geïnterviewde frequente (recreatieve) reiziger was niet 
op de hoogte van de mogelijkheden van treinreis en stond, na een negatieve ervaring met het vliegtuig, er 
open voor om dit een keer te proberen. Attenderen op andere opties op plekken waar de frequente reiziger 
zoekt, is een mogelijke stap om kennisachterstand over treinreizen te verminderen.  

6.2 Aanbevelingen verbetering ticketing & services 
Om reizigers te verleiden vaker voor de trein te kiezen, is een verbetering van ticketing en services een 
onontbeerlijke randvoorwaarde. De reiziger moet helderder gepresenteerd krijgen dat de trein een optie is 
voor zijn reis. Het boeken van een treinreis moet net zo gemakkelijk of makkelijker worden dan het boeken 
van een vliegticket. De reiziger mag geen onzekerheid ervaren over de geboden ondersteuning in geval 
van een onverwachte onderbreking van de reis en er mag geen onzekerheid zijn over eventuele 
meerkosten. 

Om dit te bereiken lijkt het verstandig om over te stappen van de huidige binnenlandse focus van 
reisinformatie, ticketproducten en tariefsystemen naar een internationale focus. Bovendien kunnen 
reisinformatiemiddelen en boekingssystemen een stuk gebruiksvriendelijker. Waarschijnlijk zijn partijen die 
gespecialiseerd zijn in het verstrekken van informatie (Google en anderen) en in het verkopen (Booking.com 
en anderen) beter in staat om informatie en diensten vrij van nationale focus en belangen aan te bieden 
aan een internationaal publiek.  

Het verdient daarom aanbeveling, dat aanbieders van vervoerdiensten zonder voorbehoud toestaan dat 
derde partijen: 
n De dienstregelingen inclusief actuele afwijkingen gebruiken voor eigen informatietoepassingen. 
n De vervoercapaciteit verkopen, en dan niet alleen als wederverkoper van bestaande tarief- en 

productstructuren, maar desgewenst in de vorm van nieuwe ticketproducten met eigen 
verdienmodellen. 
 

Daarnaast is het nodig dat de passagiersrechten er in gaan voorzien dat meerdere tickets die geboekt 
worden in het kader van één reis, gezien gaan worden als één vervoercontract, met bijbehorend recht op 
opvang en zekerheid over vergoeding van kosten bij oponthoud tijdens de reis. Deze verbeteringen creëren 
meer ‘level playing field’ in de keuze door reizigers tussen de verschillende vervoerwijzen. 
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6.3 Aanbevelingen reistijd verbetering door optimalisatie dienstregeling 
De verbetering van de reistijd door optimalisatie van de dienstregeling, kan worden gerealiseerd door het 
elimineren van operationele barrières en het verbeteren van het planproces. De eliminatie van barrières is 
sterk afhankelijk van de specifieke verbinding en locaties. De optimalisatie van het planproces is echter van 
toepassing op alle op dit moment aangeboden internationale treinen, ook de hogesnelheidstreinen.  

De inrichting van het spoornetwerk is namelijk zo geregeld dat ook hogesnelheidstreinen gebruikmaken van 
de conventionele infrastructuur. De internationale treinen worden in de dienstregeling ingepast tussen de 
regulier (nationale) intercity’s. De Thalys bijvoorbeeld, heeft vanaf Amsterdam pas na Schiphol 
hogesnelheidsinfrastructuur tot de beschikking. Rondom Rotterdam Centraal, in de Willemspoortunnel 
onder de Maas wordt de infrastructuur gedeeld. Pas ten zuiden van Rotterdam ligt hogesnelheidsinfra. Net 
ten Noorden van Antwerpen wordt de hogesnelheidsinfrastructuur ingetakt op het conventionele spoor. 15 
km ten zuiden van Brussel kan de Thalys via hogesnelheidsinfrastructuur naar Parijs. De ICE naar Frankfurt 
en Basel maakt in Nederland volledig en in Duitsland tot en met Keulen gebruik van het conventionele 
spoor. Alleen tussen Keulen en Frankfurt kan er gebruik worden gemaakt van de Schnellfahrtstrecke. Hier 
dient echter de capaciteit te worden gedeeld met nationale Duitse ICE-diensten.  

Het verdient daarom aanbeveling, dat beleidsmatig een kader is voor het elimineren van operationele 
barrières en het optimaliseren van het planproces: 
n Bevorder de inzet van meersysteemmaterieel op nationaal niveau, enerzijds om sneller en makkelijker 

tot een Europees netwerk te komen en anderzijds om de operationele barrières van meerdere 
systemen tussen landen te elimineren. 

n Optimaliseer het planproces voor internationale treindiensten door middel van internationale 
afstemming. Dit kan worden ingericht conform het proces dat reeds van toepassing is voor de 
goederencorridors. Hierbij worden de nationale belangen gekoppeld aan de internationale belangen. 

6.4 Aanbevelingen reistijd verbetering door Europees HSL-netwerk 
Voor een spectaculaire verbetering van de reistijden in Europa zou moeten worden gekomen tot een 
coherent op de (internationale) reiziger gericht netwerk. Hierbij moet het verbinden van de Europese 
metropolen op het hoogste schaalniveau voorop staan met een hoge maximale snelheid van 300-350 km/h. 
Er moet dan een keuze worden gemaakt tussen een snelle verbinding met het hart van de stad of een 
tangentiële lijn langs de stad. De reiziger van Amsterdam naar Parijs heeft geen behoefte aan 5 minuten 
extra reistijd vanwege een stop in Rotterdam, noch een reiziger uit Rotterdam voor de route door Brussel.  

De investeringen voor een Europees HSL-netwerk zijn aanzienlijk en de belangen van een bepaalde lijn 
niet altijd terug te brengen op de lokale (nationale) belangen. Het verdient daarom aanbeveling, dat 
beleidsmatig een kader is voor het creëren van een Europees netwerk en het afwegen van internationale 
belangen: 
n Op Europese schaal onderzoek doen naar de internationale langeafstand verbindingen met potentie 

voor HSL-lijnen. Dit onderzoek uitbreiden naar andere grote “hubs” (Frankfurt, München, Parijs, 
Londen, Barcelona, Zurich en Kopenhagen) voor dekkend Europees netwerk voor reizigers. 

n Aanhaken van de huidige nationale (Nederlandse) toekomstvisies op OV op de creatie van een netwerk 
op het hoogste Europese schaalniveau van metropolen. 

n Het creëren van een Europees beleidskader waarin met behulp van Europese (transnationale) 
maatschappelijk kosten-baten analyses (MKBA’s) de internationale meerwaarde van projecten kan 
worden getoetst en geëvalueerd. Hierbij kan worden gekeken naar de inrichting van investeringen en 
initiatief op de (Goederen) TEN-T corridors. 
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Bijlagen 

A1 Reistijden 

 
 

[Min] Huidig Opt. HSL Vlieg. 

Basel 440 391 234 235 

Berlijn 407 345 184 244 

Birmingham 458 332 204 295 

Bremen 290 285 107 209 

Brussel 135 100 70 211 

Dresden 560 406 193 298 

Düsseldorf 213 136 67 207 

Edinburgh 624 636 337 314 

Frankfurt 281 208 123 233 

Genève 486 421 288 246 

Glasgow 650 627 321 319 

Göteborg 924 815 296 260 

Hamburg 364 345 137 223 

Hannover 283 237 106 226 

Kopenhagen 713 638 210 248 

Leeds 475 436 248 297 

Liverpool 455 421 242 379 

Londen 314 228 172 289 

Luxemburg 372 216 120 216 

Lyon 386 347 252 273 

Manchester 485 414 239 305 

Milaan 716 564 313 254 

München 512 364 226 283 

Nantes 406 333 238 260 

Newcastle 555 536 293 298 

Parijs 221 214 156 264 

Praag 664 495 232 260 

Rennes 378 320 231 317 

Straatsburg 408 321 207 236 

Stuttgart 379 293 173 290 

Zürich 558 407 255 249 

[uu:mm] Huidig Opt. HSL Vlieg. 

Basel 07:20 06:31 03:54 03:55 

Berlijn 06:47 05:45 03:04 04:04 

Birmingham 07:38 05:32 03:24 04:55 

Bremen 04:50 04:45 01:47 03:29 

Brussel 02:15 01:40 01:10 03:31 

Dresden 09:20 06:46 03:13 04:58 

Düsseldorf 03:33 02:16 01:07 03:27 

Edinburgh 10:24 10:36 05:37 05:14 

Frankfurt 04:41 03:28 02:03 03:53 

Genève 08:06 07:01 04:48 04:06 

Glasgow 10:50 10:27 05:21 05:19 

Göteborg 15:24 13:35 04:56 04:20 

Hamburg 06:04 05:45 02:17 03:43 

Hannover 04:43 03:57 01:46 03:46 

Kopenhagen 11:53 10:38 03:30 04:08 

Leeds 07:55 07:16 04:08 04:57 

Liverpool 07:35 07:01 04:02 06:19 

Londen 05:14 03:48 02:52 04:49 

Luxemburg 06:12 03:36 02:00 03:36 

Lyon 06:26 05:47 04:12 04:33 

Manchester 08:05 06:54 03:59 05:05 

Milaan 11:56 09:24 05:13 04:14 

München 08:32 06:04 03:46 04:43 

Nantes 06:46 05:33 03:58 04:20 

Newcastle 09:15 08:56 04:53 04:58 

Parijs 03:41 03:34 02:36 04:24 

Praag 11:04 08:15 03:52 04:20 

Rennes 06:18 05:20 03:51 05:17 

Straatsburg 06:48 05:21 03:27 03:56 

Stuttgart 06:19 04:53 02:53 04:50 

Zürich 09:18 06:47 04:15 04:09 
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A2 Modal Split 
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A3 Reistijden vakantiebestemmingen 
 

 
[Min] Huidig Opt. HSL Vlieg. 

Athene 2634 1538 725 413 

Barcelona 655 544 404 313 

Boedapest 931 733 383 319 

Florence 830 666 380 280 

Istanboel 3042 1544 674 456 

Lissabon 1952 1061 570 353 

Madrid 832 708 459 337 

Malaga 1034 852 581 333 

Nice 673 572 362 290 

Porto 1731 1015 494 343 

Rome 923 752 444 319 

Stockholm 1027 1012 355 293 

Valencia 901 762 486 327 

Venetië 859 615 371 276 

Wenen 643 582 324 303 

[uu:mm] Huidig Opt. HSL Vlieg. 

Athene 43:54 25:38 12:05 06:53 

Barcelona 10:55 09:04 06:44 05:13 

Boedapest 15:31 12:13 06:23 05:19 

Florence 13:50 11:06 06:20 04:40 

Istanboel 50:42 25:44 11:14 07:36 

Lissabon 32:32 17:41 09:30 05:53 

Madrid 13:52 11:48 07:39 05:37 

Malaga 17:14 14:12 09:41 05:33 

Nice 11:13 09:32 06:02 04:50 

Porto 28:51 16:55 08:14 05:43 

Rome 15:23 12:32 07:24 05:19 

Stockholm 17:07 16:52 05:55 04:53 

Valencia 15:01 12:42 08:06 05:27 

Venetië 14:19 10:15 06:11 04:36 

Wenen 10:43 09:42 05:24 05:03 


