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Geachte leden van de staten en gemeenteraden, 

Op 19 juni 2020 heeft het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de
uitkomsten van het BO-MIRT met de landsdelen gepubliceerd. Hierin
staan een aantal interessante dingen benoemd maar ook per onderwerp
zijn er interessante dingen te vinden. Misschien ook handig als u het
gelezen hebt hier uw partijgenoten en woordvoerders in de Tweede
Kamer aan te spreken? Voordat zij hierover gaan praten met de
minister en staatssecretaris. Zelf zal ik er de voor mij opvallende
punten even uitlichten. Als eerste de algemene punten: 

1. Goederenvervoer Corridors In het BOL
goederenvervoercorridors is afgesproken om samen actiever te
gaan sturen op clustering van (grootschalige) logistieke
bedrijvigheid, inclusief uitwerking van de instrumenten hiervoor.
Deze corridoraanpak vormt daarbij input voor nationale afspraken.
In de recente NOVI-brief heeft het kabinet een landelijke strategie
aangekondigd om logistieke functies te concentreren op bestaande
terreinen en langs (inter-)nationale corridors. Opvallend is dat de
corridors A28 - A37 en A6-A7 altijd ontbreken op de kaartjes bij
het ministerie aan de Tweede Kamer, terwijl het vanuit de
Randstad veel gebruikte routes zijn naar Noord-Duitsland en
Scandinavië. Ook is opvallend genoeg nooit de Hoofdvaarweg
Lemmer - Delfzijl structureel onbenoemd in tal van documenten
van het Ministerie als het goederenvervoer per binnenvaart gaat.
Dit is merkbaar in de middelen die beschikbaar komen voor
projecten.

2. Herziening MIRT-spelregels De spelregels van het MIRT
beschrijven het proces, de rollen en besluitvormingsvereisten om
te komen tot investeringen in het ruimtelijk domein. Dit jaar
worden de spelregels herzien, onder meer vanwege de omvorming
van het Infrastructuurfonds tot het Mobiliteitsfonds. Ook wordt al
zoveel mogelijk rekening gehouden met de inwerkingtreding van
de Omgevingswet op 1-1-2022. Daarnaast is er ook een aantal
inhoudelijke wijzigingen en aanvullingen voorzien zoals het verder
uitwerken van de programma-aanpak. Bij de herziening worden de
evaluatie van de MIRT-spelregels, die eind 2019 is afgerond
(bijlage bij Kamerstuk 35 300-A, nr. 57), en de resultaten uit de
proeftuinen van het Mobiliteitsfonds meegenomen. Naar
verwachting worden de nieuwe MIRTspelregels in het voorjaar van
2021 naar uw Kamer gestuurd.  Dit document hoort u ook via uw
colleges te ontvangen anders kan u nooit op de juiste wijze de
politieke opdracht geven.
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De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Binnenhof 4 


2513 AA  DEN HAAG 


  


Datum 19 juni 2020 


Betreft Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte 


en Transport (MIRT) 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


Met deze brief informeren wij u, mede namens de minister van BZK, over de 


voortgang in het MIRT en over de stand van zaken van een aantal moties, 


toezeggingen en amendementen. De minister van BZK informeert u mede namens 


ons gelijktijdig over de uitkomsten van de landsdelige Bestuurlijke Overleggen 


Leefomgeving (BOL), als verbreding van de voormalige Strategische Bestuurlijke 


Overleggen MIRT. In de landsdelige BOL’s is kort stil gestaan bij de actualiteiten 


en is gesproken over de Omgevingsagenda’s en Verstedelijkingsstrategieën. In 


Noord-, Oost- en Zuid-Nederland is in het kader van de Omgevingsagenda over 


klimaatadaptatie en zoetwater gesproken. Daarbij kwam grensoverschrijdende 


samenwerking met de buurlanden aan de orde en de noodzaak om in die landen 


water vast te houden in plaats van te lozen. In deze brief zijn ook de uitkomsten 


uit het BOL goederenvervoercorridors opgenomen. 


 


De COVID-19-pandemie waarmee we op dit moment te maken hebben, heeft ook 


invloed op de mobiliteit van personen en goederen. De effecten van deze crisis op 


het spoor, openbaar vervoer, weg- en waterverkeer staan nog niet vast. De 


verwachtingen daarover lopen sterk uiteen. De structurele effecten van de 


coronacrisis variëren per scenario, en nemen toe naarmate de crisis langer aan 


blijft houden. De verwachting is dat de mobiliteitsgroei op de lange termijn weer 


zal aantrekken. De demografische groei, huishoudensgroei en bijbehorende 


woningbouwopgave zijn immers groot. De Nationale Markt en Capaciteitsanalyse 


(NMCA) laat op de lange termijn ook bij lagere economische groei, toename van 


de mobiliteit en substantiële bereikbaarheidsopgaven zien. Investeringen blijven 


noodzakelijk om de netwerken in de toekomst op orde te houden. 


Het uitgangspunt is om alle projecten, toezeggingen en overleggen te continueren. 


Indien het niet mogelijk is volgens planning te opereren, wordt dit in deze 


voortgangsbrief toegelicht. Daarnaast zullen wij u in deze brief informeren over de 


investeringsagenda en de mogelijkheid projecten te versnellen.  


 


Elke dag wordt bij Rijkswaterstaat en ProRail, samen met de grond-, weg en 


waterbouw-sector, hard gewerkt aan de infrastructuur: in aanlegprojecten en bij 


de instandhouding van het areaal. Het werk gaat zo veel mogelijk door en waar 


mogelijk zullen onderhoudswerkzaamheden en vervangingen worden versneld nu 


het vanwege de coronabeperkingen tijdelijk minder druk is op de netwerken. 
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Daardoor kunnen we met minder hinder en soms in kortere periodes het geplande 


werk uitvoeren en wordt de economie een handje geholpen. Recente voorbeelden 


daarvan zijn het versneld uitvoeren van het onderhoud aan de 


Schipholspoortunnel en de Willemspoortunnel, de A10 Noord, de versnelde 


uitvoering van de werkzaamheden op de A16 ter hoogte van het spoorviaduct 


Zwijndrecht en het versneld aanbrengen van de LED verlichting op de A12 ter 


hoogte van het Prins Clausplein. Een eerste pakket aan versnellingsmaatregelen 


ter waarde van 44,1 miljoen euro zal binnen bestaande contracten voor het 


beheer en onderhoud van hoofdwegen, hoofdvaarwegen en het 


hoofdwatersysteem extra worden opgedragen. Daarnaast zullen de 


aanbestedingen van de Innovatiestrook en verzorgingsplaats Kloosters op de A58 


en de A1 Apeldoorn-Azelo fase 2, versneld op de markt worden gebracht. Op dit 


moment wordt, samen met de sector bekeken, of er nog meer mogelijkheden tot 


versnelling zijn, zowel bij Rijkswaterstaat als bij ProRail. In de Bestuurlijke 


Overleggen Leefomgeving zijn de decentrale overheden gevraagd hetzelfde te 


doen. 


 


De coronamaatregelen hebben invloed op de uitvoering van werkzaamheden, 


maar leiden tot nu toe niet tot vertraging van MIRT-mijlpalen. De belangrijkste 


oorzaken die tot vertraging kunnen leiden zijn: problemen met de leveranties van 


materiaal vanuit het buitenland en beschikbaarheid van buitenlands personeel, het 


uitstellen van (fysieke) zittingen van de Raad van State, vertraging bij het 


verwerven van gronden doordat overleg of taxatie op locatie niet mogelijk is en 


efficiencyverlies als gevolg van thuiswerken en de 1,5m richtlijn tijdens de 


uitvoering. 


 


Door de coronacrisis is het belang van thuiswerken en het spreiden van mobiliteit 


nog meer toegenomen. De effecten op de mobiliteitsvraag zijn groot, maar het is 


belangrijk tevens oog te hebben voor de risico’s van langdurig thuiswerken en 


thuisonderwijs. We zijn in gesprek met landelijke werkgeverskoepels en 


werkgeversnetwerken zoals de coalitie Anders Reizen en regionale werkgevers-


verbanden om afspraken te maken over thuiswerken en het spreiden van 


mobiliteit. Op 4 juni 2020 is uw Kamer geïnformeerd[1] over de adviezen van de 


Denktank Coronacrisis en het Samenwerkingsverband van Planbureaus en het 


RIVM aan het kabinet. Deze adviezen volgen op een adviesvraag van het 


Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, namens het kabinet, aan de denktank 


en de planbureaus. Hierbij wordt uw Kamer geïnformeerd dat de inhoudelijke 


reactie op beide adviezen iets meer tijd kost dan eerder is gemeld. Uw Kamer 


ontvangt deze naar verwachting kort na de start van het zomerreces.  


 


 


Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 


(MIRT) 


In deze brief zijn de MIRT-projecten die een nieuwe fase bereiken of die te maken 


hebben met gewijzigde omstandigheden opgenomen. Zoals reeds aan uw Kamer 


gemeld, heeft de stikstofcrisis gevolgen voor de doorlooptijd van 


planuitwerkingen. Gelukkig is al wel een aantal besluiten vastgesteld. Projecten 


die, zoals nu bekend, door kunnen gaan zonder extra vertraging of extra, niet 


voorziene kosten vanwege stikstofmaatregelen, zijn Trintelzand, A2 Vonderen 


Kerensheide, A67/73 KP Zaarderheiken, N33 Zuidbroek- Appingedam, 


spooraanpassingen bij Haarlem, Halfweg en Zandvoort en het weghalen van de 


                                                
[1] Kamerstuk, 31305 nr 313 
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overwegbevloering in Venray (onderdeel van NABO). Bij de moties, 


amendementen en toezeggingen wordt ingegaan op de toezeggingen die zijn 


gedaan tijdens het VSO ‘Implicaties PAS-uitspraak voor de zeven MIRT-projecten’ 


van 9 juni 2020. Het volledige overzicht van alle lopende MIRT-projecten ontvangt 


u zoals gebruikelijk in september.  


 


Ook waterprogramma’s en -projecten zijn onderdeel van het MIRT. Voor de 


voortgang van de waterdossiers, waaronder de ontwikkeling van het programma 


Integraal Riviermanagement en klimaatadaptatie, wordt verwezen naar de brief 


die u heeft ontvangen ten behoeve van het Algemeen Overleg Water van 22 juni1.  


 


 


Voortgang projecten per regio 


Landsdeel Noord 


Het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) voor het project verdubbeling N33 Zuidbroek – 


Appingedam is vastgesteld en wordt zo spoedig mogelijk ter visie gelegd. Volgens 


planning wordt het Tracébesluit in het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld. 


Openstelling van de weg is voorzien in 2026. 


 


IenW en de provincie Groningen hebben in het eerste kwartaal van 2020 een 


succesvolle pilot gedaan met een waterstof reizigerstrein. Ook is onderzocht of het 


mogelijk is om goederenvervoer zero emissie te laten rijden zonder de 


aanwezigheid van bovenleiding, zoals de motie Van Dijk (kamerstuk 29 984, nr. 


876) heeft verzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit technisch mogelijk is, 


maar dat er nog diverse uitdagingen zijn om tot een pilot te kunnen komen. Deze 


worden de komende maanden in kaart gebracht. U wordt voorafgaand aan het 


Nota Overleg MIRT van dit najaar over de laatste stand van zaken geïnformeerd. 


 


Het water van het estuarium Eems-Dollard bevat te veel slib. Dat remt de groei 


van algen, een cruciale schakel in de voedselketen. Er zijn daarom maatregelen 


nodig om de hoeveelheid slib in het water aanzienlijk te verminderen. Een 


belangrijke eerste stap daarin is een proefproject om buitendijks slib te gaan 


invangen. Deze pilot maakt onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Grote 


Wateren en is in nauwe samenwerking met de regio opgenomen in het Meerjarig 


Adaptief Programma Eems-Dollard 2050. Voor deze pilot is een notitie reikwijdte 


en detailniveau opgesteld, die van 15 mei – 25 juni ter inzage ligt. 


 


Op de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl wordt tot 2028 binnen het MIRT een aantal 


belangrijke knelpunten aangepakt. In 2019 is gestart met de planvorming voor 


het vervangen en opwaarderen van acht bruggen. Voor drie bruggen wordt in het 


bestuurlijk overleg MIRT van het najaar 2020 het bestuurlijk voorkeursalternatief 


bepaald waarna de MIRT-verkenning voor deze drie bruggen kan worden afgerond 


en de MIRT-planuitwerking start. Parallel hieraan is een haalbaarheidsonderzoek 


uitgevoerd naar het vervangen van de bruggen Schuilenburg en Kootstertille door 


een aquaduct. Over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en het 


vervolgproces wordt in het BO MIRT van dit najaar besloten. Indien geconcludeerd 


wordt dat een aquaduct een haalbare optie is, wordt dit aan de MIRT-


verkenningen voor deze bruggen toegevoegd alvorens de MIRT-planuitwerking 


kan starten.  


 


                                                
1 Kamerstuk vergaderjaar 2019-2020, 31305, nr. 313  
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In en om de stad Groningen worden de Paddepoelsterbrug, Gerrit Krolbrug en 


Busbaanbrug vervangen. Voor vervanging van de Busbaanbrug wordt een 


regionaal MIRT-onderzoek uitgevoerd. Voor de Paddepoelsterbrug wordt in de 


zomer van 2020 een besluit genomen over de wijze waarop de verbinding 


structureel wordt hersteld. Hiertoe wordt de eerder afgeronde MIRT-verkenning 


geactualiseerd en aangepast aan de geldende kaders en richtlijnen voor de 


Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl. Hier worden de omgeving en regionale partners 


bij betrokken. Het project Gerrit Krolburg is tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT in 


november 2019 teruggezet naar de MIRT-planuitwerkingsfase zodat het 


bestuurlijk voorkeursalternatief kan worden gewijzigd en aangevuld. Dit is nodig, 


aangezien het huidige voorkeursalternatief niet inpasbaar is in de omgeving. 


Hierdoor ontstaat een vertraging van ongeveer drie jaar en verschuift de 


openstellingsdatum voor de nieuwe Gerrit Krolbrug naar 2026. 


 


In het schriftelijk overleg over de lange termijn oplossingsrichtingen voor de 


bereikbaarheid van Ameland na 20302 is toegezegd terug te komen op de aanpak 


en planning van het onderzoek. Met de regio is afgesproken te streven naar de 


start van het vervolgonderzoek in september 2020 en afronding eind 2022. 


Vervolgens kan in 2023 besluitvorming plaatsvinden. Dit is nodig om te zorgen dat 


een oplossing tijdig beschikbaar is, mede gezien de ingang van de nieuwe 


concessie per (uiterlijk) 2029. Deze data worden in het plan van aanpak voor het 


vervolgonderzoek definitief bepaald.  


Inmiddels is gebleken dat de realisatie van de bochtafsnijding Reegeul-Oost niet 


haalbaar is. Realisatie van de afsnijding leidt tot een te groot verlies van het 


habitattype “permanent ondergelopen zandbanken”. Dit verlies is niet elders in het 


gebied te compenseren of door optimalisatie van het plan te beperken. Dit 


betekent dat deze maatregel om de dienstregeling betrouwbaarder te maken is 


onderzocht, conform het Open Plan Proces, maar dat deze afvalt. De andere 


maatregelen uit het Open Plan Proces om de dienstregeling betrouwbaarder te 


maken zijn wel gerealiseerd. De effecten van deze maatregelen op de uitvoering 


van de dienstregeling worden gemonitord.  


Met het vervolgonderzoek naar oplossingen voor de lange termijn en de afronding 


van het Open Plan Proces wordt de motie Aukje de Vries/Jacobi3 als afgedaan 


beschouwd. 


 


Landsdeel Oost 


Naar verwachting wordt in het najaar een voorkeursalternatief vastgesteld voor de 


verkenning A1-A30 Barneveld. De afronding van deze verkenning neemt iets meer 


tijd dan verwacht. Dit zorgt ervoor dat het ontwerp Tracébesluit niet eerder 


verwacht wordt dan 2022. De hierop volgende mijlpalen schuiven ook een jaar op. 


Realisatie van dit project is ook afhankelijk van de realisatie van het project 


Knooppunt Hoevelaken. Indachtig de motie Von Martels/Dijkstra (vergaderjaar 


2018-2019, 35000-A-125) wordt de uitvoering van deze projecten zoveel mogelijk 


op elkaar afgestemd.  


 


Begin 2020 is het MIRT-onderzoek A28 Amersfoort-Hoogeveen afgerond met de 


vaststelling van de eindrapportage en het maken van bestuurlijke afspraken voor 


het vervolg. De stuurgroep A28 heeft afspraken gemaakt over de voorbereiding 


van een pakket inframaatregelen om op korte en middellange termijn (2030) de 


verkeersveiligheid en daarmee ook de doorstroming op de A28 te verbeteren. 


                                                
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 23 645, nr. 712 
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 29 684, nr. 128 







 


 


Ministerie van 


Infrastructuur en 


Waterstaat 


 
 


Kenmerk 


IENW/BSK-2020/117802 


 


Pagina 5 van 15  


 


Daarnaast gaan partijen zich inzetten voor maatregelen gericht op 


vraagbeïnvloeding (zoals een werkgeversaanpak en logistieke aanpak), openbaar 


vervoer, fiets en ketenmobiliteit, in de regio’s Noord-Veluwe, Zwolle en de Kop 


van Overijssel/Drenthe. Ook komt er een gezamenlijk MIRT-onderzoek naar de 


bereikbaarheid van Zwolle en omgeving in combinatie met een 


verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle. Tenslotte is geconcludeerd dat de 


ontwikkelingen op de A28 worden gemonitord door Rijkswaterstaat. Tijdens het 


BO MIRT van dit najaar zullen afspraken over de financiering van de verschillende 


maatregelpakketten worden gemaakt. 


 


In de MIRT-brief van november 20194 is de toezegging gedaan om uw Kamer voor 


het AO MIRT te informeren over de Marsroute N35. Uw Kamer heeft in 2018 en 


2019 meerdere moties over de N35 aangenomen.5 Naar aanleiding daarvan is de 


afgelopen maanden een verkeersonderzoek gezamenlijk met de provincie 


Overijssel uitgevoerd. Later dit jaar zal bestuurlijk overleg over dit onderzoek 


worden gevoerd. U wordt hierover voor het volgende Nota Overleg MIRT  


geïnformeerd. Het verkeersonderzoek is reeds gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.6  


 


Als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus heeft de Raad van State 


de geplande zittingen voor de behandeling van de Tracébesluiten van de projecten 


A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) en N35 Nijverdal-Wierden uitgesteld. Voor 


beide projecten is inmiddels een nieuwe zitting gepland. De mogelijke gevolgen 


van het uitstel wordt voor beide projecten nog nader in beeld gebracht.  


 


Landsdeel Zuid 


Onlangs is het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel vastgesteld, dat nu ter inzage ligt. 


Met het project PHS Meteren-Boxtel wordt een toekomstvaste route voor 


goederentreinen tussen Rotterdam en Zuidoost-Nederland gemaakt, waarmee de 


Betuweroute beter benut wordt en op de Brabantroute ruimte ontstaat voor extra 


reizigerstreinen. In het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel zijn maatregelen voor de 


aanpak van de stikstofdepositie opgenomen. Op de nieuwe Boog bij Meteren wordt 


dieseltractie niet toegestaan, om de stikstofdepositie te beperken. Daarnaast 


wordt voor de bouw van de omkering met de N65 in Vught een tijdelijke bypass 


gerealiseerd. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat de resterende stikstofdepositie 


door het project niet leidt tot significante effecten op Natura2000-gebieden. 


 


In het Programma SmartwayZ.NL is recent overeenstemming bereikt over 


voorbereiding van de realisatie van aanvullende maatregelen op het traject Weert 


– Eindhoven. Hiermee is invulling gegeven aan motie Sienot/Dijkstra (34775-A-


48) waarin werd verzocht te onderzoeken of succesvolle maatregelen kunnen 


worden getroffen op dit traject. Doel van de aanvullende maatregelen is de 


reiziger meer keuzemogelijkheden te bieden in zijn verplaatsing op de corridor A2 


tussen Weert en Eindhoven, een voorbeeld is maatregelen voor de fiets. 


 


                                                
4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300 A, nr. 57 
5 Tweede Kamer vergaderjaar 2018-2019, Kamerstuk 35000 A, nr. 44, Tweede Kamer 


vergaderjaar 2018-2019, Kamerstuk 35000 A, nr. 31, Tweede Kamer vergaderjaar 2018-


2019, Kamerstuk 35000 A, nr. 126, Tweede Kamer vergaderjaar 2019-2020, Kamerstuk 


35300 A, nr. 15, Tweede Kamer vergaderjaar 2019-2020, Kamerstuk 35300 A, nr. 34, 


Tweede Kamer vergaderjaar 2019-2020, Kamerstuk 3500-A, nr. 115. 
6 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/20/verkeerskundig-onderzoek 
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Het Ontwerp Tracébesluit A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken is op 2 juni 


vastgesteld. Met de aanleg van een extra rijstrook op de A73 wordt de 


doorstroming verbeterd bij het knooppunt. Ook worden langs het traject 


geluidsschermen geplaatst om hinder voor omwonenden te verminderen.   


 


We investeren samen met de gemeente Gilze en Rijen en de provincie Noord 


Brabant in het opheffen en ondertunnelen van twee spoorwegovergangen in Rijen. 


De staatssecretaris van IenW draagt € 29 miljoen bij aan dit project7. Met de 


gemeente en de provincie hebben we nu afspraken gemaakt over de aanpak en 


financiering. Deze afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst die alle 


partijen op korte termijn ondertekenen. Hiermee wordt de veiligheid op en 


rondom het spoor en de leefbaarheid voor alle betrokkenen vergroot en wordt de 


groei op het spoor ondersteund. Er komen onder andere nieuwe zijperrons op het 


station en er worden nieuwe fietsenstallingen mogelijk gemaakt. Door de 


aanpassingen in de stationsomgeving wordt de aansluiting van het station op de 


kern van Rijen verbeterd. Daarnaast wordt het door de aanleg van de tunnels 


mogelijk om ongehinderd door te kunnen fietsen op de nieuwe snelfietsroute F58 


tussen Tilburg en Breda. Deze loopt parallel aan het spoor. 


 


Landsdeel Zuidwest 


De Verkenning van het project A4 Burgerveen-N14 is bijna afgerond. Begin dit 


jaar is de Ontwerp-Structuurvisie met het Voorkeursalternatief aan uw Kamer 


gestuurd. Deze zomer volgt de definitieve Structuurvisie, waarna het project over 


zal gaan naar de planuitwerkingsfase. De start van de uitvoering staat gepland 


voor 2026. 


 


In de brief van mei 20198 over de Botlekbrug is aangegeven dat de gevolgen van 


de vertraging van de afbouwwerkzaamheden aan het spoor mogelijk niet binnen 


het budget opgevangen kunnen worden. In de brief over de uitkomsten van de 


Bestuurlijke Overleggen MIRT op 20 en 21 november9 is toegezegd uw Kamer 


begin 2020 te informeren over de nieuwe raming voor de afbouw van de 


Botlekbrug. Op dit moment wordt de financiële spanning als gevolg van de afbouw 


van de Botlekbrug ingeschat tussen de € 60 mln. en € 70 mln. Tegelijkertijd wordt 


op dit moment onderzoek gedaan naar de slagingskans van mogelijke 


maatregelen om het budgettekort te beperken en deels op te vangen binnen het 


huidige projectbudget. In de loop van 2020 zal de kansrijkheid hiervan bekend 


worden. U wordt uiterlijk in het laatste kwartaal van 2020 geïnformeerd over de 


financiële stand van zaken en de hoogte van het te verwachten budgettekort.  


 


De Blankenburgverbinding omvat onder andere de aanleg van de Maasdeltatunnel, 


een zinktunnel aangelegd in een getijdengebied. Er is vertraging opgetreden door 


een kort geding dat voor aanvang van de werkzaamheden was aangespannen. 


Daarnaast zijn hogere gehalten ammonium aangetroffen dan verwacht, waarna 


aanvullende maatregelen getroffen moesten worden door de opdrachtnemer. Ook 


moesten noodzakelijke aanpassingen aan het ontwerp worden doorgevoerd als 


gevolg van een aangescherpte normstelling voor staalconstructies. Door deze 


tegenslagen en de wens om afspraken te maken over de brandwerendheid van de 


tunnel is het niet mogelijk om de tunnelelementen van de Maasdeltatunnel af te 


                                                
7 Deze investering is reeds aangekondigd in de MIRT brief van 21 november jl. (Kamerstuk 
35300 A, nr. 57) en staat dus los van de op 16 juni jl. aan uw Kamer gemelde intensivering 
van €25 miljoen voor de aanpak van overwegen (Kamerstuk 2020Z11159) 
8 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 29 385, nr. 100 
9 Tweede Kamer, vergaderjaar vergaderjaar 2019–2020, 35 300 A, nr. 57 







 


 


Ministerie van 


Infrastructuur en 


Waterstaat 


 
 


Kenmerk 


IENW/BSK-2020/117802 


 


Pagina 7 van 15  


 


zinken vóór het stormseizoen 2022. Dit wordt verplaatst naar voorjaar 2023. Er 


wordt aanvullend projectbudget (€ 75 mln. incl. btw) ter beschikking gesteld om 


opdrachtnemer gedeeltelijk te compenseren voor de meerkosten als gevolg van de 


aanpassingen aan de planning en het treffen van maatregelen ter verhoging van 


de brandwerendheid. Het risicoprofiel voor het project is hierdoor verlaagd en er 


wordt zorg voor gedragen dat de planning richting MIRT-mijlpaal ‘in 2024 auto’s 


over de A24’ robuuster wordt. 


 


De afspraken tussen rijk en regio over het extra benodigde taakstellende budget 


van € 9,5 miljoen voor het project Getij Grevelingen zijn afgerond. In mei 2020 is 


het voorkeursalternatief getekend en daarmee kan de planuitwerkingsfase officieel 


starten. 


 


Landsdeel Noordwest 


Het project Stationsgebied Driebergen-Zeist is op 31 maart opgeleverd. De 


officiële opening is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 7 oktober 2020. De 


financiële afwikkeling wordt binnenkort afgerond.  


 


Het ontwerptracébesluit PHS Amsterdam is ter inzage gelegd. De reacties worden 


op dit moment verwerkt.   


 


Op 19 mei jl. is de Kamer per brief10 geïnformeerd over het feit dat op 18 mei een 


deel van de wandplaten van het spoorwegviaduct Op de A10 ring Oost ter hoogte 


van de Watergraafsmeer is losgekomen van de wand en op de naastgelegen 


snelweg A10 is gevallen. Er zijn hierbij geen gewonden gevallen. Wel is er bij 


enkele voertuigen (lichte) schade ontstaan en hebben er op de andere rijbaan 


twee aanrijdingen plaatsgevonden (kijkersfile). Uit onderzoek van RWS is 


gebleken dat het loslaten van de wandplaten geen gevolgen heeft voor de 


constructieve veiligheid en het spoorviaduct veilig te gebruiken is. De wandplaten 


zijn aangebracht door Rijkswaterstaat en in principe onderhoudsvrij. Dat de 


bevestigingspunten van de voorzetwanden het hebben begeven was onverwacht. 


Inmiddels is het onderzoek hoe dit heeft kunnen gebeuren afgerond. Hieruit is 


gebleken dat het om een montagefout ging. Dat wil zeggen dat de platen die zijn 


gevallen niet goed waren bevestigd. De overige platen zijn geïnspecteerd waarbij 


de hoeken van de resterende wandplaten kwetsbaar bleken. Hierop is besloten om 


de betreffende platen met extra bevestigingsmateriaal (zekeringsconstructie) vast 


te zetten, waarmee het risico weggenomen is. Wat we hier van leren is dat de 


constructie van deze wandplaten van het spoorviaduct in de afgelopen jaren wel 


geïnspecteerd had moeten worden. De bevestiging van de platen wordt 


opgenomen in een inspectieprogramma. Verder is onderzocht of dit risico zich 


voor kan doen bij andere (spoor)viaducten of gelijksoortige constructies. Hieruit 


blijkt dat bij vergelijkbare constructies met voorzetwanden bij Rijkwaterstaat en 


ProRail vanuit de inspectieprogramma’s één geval bekend is waaraan later dit 


jaar, zoals gepland, onderhoud uitgevoerd moet worden. N.a.v. het incident op de 


A10 Oost is hierop een extra inspectie geweest en vooruitlopend op het onderhoud 


alvast een deel van de muur preventief verwijderd. 


 


Het project Wieringerhoek heeft als doel het deltakarakter van de verbinding 


tussen het IJsselmeer en de Waddenzee te versterken. De Startbeslissing voor dit 


project is getekend op 1 november 2019. Tijdens de verkenning wordt een 


                                                
10 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 29 385, nr. 109 







 


 


Ministerie van 


Infrastructuur en 


Waterstaat 


 
 


Kenmerk 


IENW/BSK-2020/117802 


 


Pagina 8 van 15  


 


milieueffectrapportage opgesteld, waarin vier alternatieven worden onderzocht. 


Medio 2021 moeten deze alternatieven leiden tot een voorkeursbeslissing. 


 


In het project Oostvaardersoevers wordt, ter verbetering van de wateruitwisseling 


en vismigratie, een connectie gemaakt tussen het Markermeer, de 


Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. In november 2019 is de 


Startbeslissing genomen voor de MIRT-verkenning. Tijdens de verkenningsfase 


wordt een vrijwillige milieueffectrapportage uitgevoerd waarin drie alternatieven 


worden onderzocht. Eind 2021 zal de voorkeursbeslissing Oostvaardersoevers 


worden genomen. 


 


 


Niet regio-specifieke onderwerpen 


Een andere kijk op bereikbaarheid 


Op 21 november 2019 is het onderzoek ‘Een nieuwe kijk op bereikbaarheid – 


duurzaam, persoonlijk en multimodaal’ gepubliceerd. In het afgelopen Nota 


Overleg MIRT is toegezegd u een reactie op dit rapport te sturen. In dit onderzoek 


is een instrument ontwikkeld om ketenreizen met verschillende vervoerswijzen te 


modelleren en de effecten van mobiliteitsmaatregelen voor verschillende 


doelgroepen in kaart te brengen. Het onderzoek zoomt in op twee gebieden. De 


conclusies kunnen daarom niet gegeneraliseerd worden naar landelijk niveau.   


We onderschrijven dat er voor OV en fiets vaak meer winst te behalen is voor 


bereikbaarheid in binnenstedelijke infra. De autobereikbaarheid is daar al relatief 


goed en investeringen om die te verbeteren zijn relatief hoog, vanwege o.a. de 


beperkte ruimte. 


De onderzoekers zijn nu samen met verschillende decentrale overheden het 


instrument verder aan het ontwikkelen. Zo wordt het interessant om hiermee op 


regionaal niveau aan bereikbaarheidsopgaven en –oplossingen te kunnen rekenen. 


Samen met IenW wordt verkend hoe het instrument ook voor anderen 


beschikbaar kan worden gesteld. 


 


Herziening MIRT-spelregels 


De spelregels van het MIRT beschrijven het proces, de rollen en 


besluitvormingsvereisten om te komen tot investeringen in het ruimtelijk domein. 


Dit jaar worden de spelregels herzien, onder meer vanwege de omvorming van 


het Infrastructuurfonds tot het Mobiliteitsfonds. Ook wordt al zoveel mogelijk 


rekening gehouden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1-1-2022. 


Daarnaast is er ook een aantal inhoudelijke wijzigingen en aanvullingen voorzien 


zoals het verder uitwerken van de programma-aanpak. Bij de herziening worden 


de evaluatie van de MIRT-spelregels, die eind 2019 is afgerond (bijlage bij 


Kamerstuk 35 300-A, nr. 57), en de resultaten uit de proeftuinen van het 


Mobiliteitsfonds meegenomen. Naar verwachting worden de nieuwe MIRT-


spelregels in het voorjaar van 2021 naar uw Kamer gestuurd.  


 


Korte termijn file-aanpak  


De uitvoering van de korte termijn file-aanpak gaat volgens afspraak. Twee 


infrastructurele maatregelen, namelijk de aanpassing bij de A4 afrit Den Haag – 


Rijswijk en de aanpassing bij de A58 Oirschot, zijn geschrapt vanwege 


onvoorziene zaken in de uitvoering. Bij de maatregel op de A4 zou een wijziging 


van een bestemmingsplan nodig zijn. Door een verkeersveiligheidsknelpunt zou 


een wijziging aan het ontwerp op de A58 nodig zijn, welke bovendien kort na 


realisatie gesloopt wordt in het MIRT-project InnovA58. Deze zaken zorgen ervoor 


dat de maatregelen niet meer kosteneffectief zijn. Op beide locaties worden de 
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knelpunten de komende jaren structureel opgelost in de MIRT-projecten A4 


Haaglanden-N14 en InnovA58 welke in de komende jaren gerealiseerd zullen 


worden. 


Het geld dat hiermee bespaard is, wordt onder andere besteed aan: 


 Het weefvak op de A1/A35 tussen Hengelo zuid en Delden wordt verlengd 


waardoor de doorstroming en veiligheid wordt vergroot (dit is een invulling 


van Kamermoties 2018-2019, 35000 A, nr. 6 en vergaderjaar 2017-2018, 


34775 A, nr. 49); 


 De uitwerking van de Kamermotie Dijkstra (vergaderjaar 2019- 2020, 35086, 


nr. 11.) om de auto’s van BOA’s van RWS van camera’s te voorzien die het 


negeren van een rood kruis en ander roekeloos rijgedrag kunnen registreren. 


 


Goederenvervoercorridors 


In het BOL goederenvervoercorridors is afgesproken om samen actiever te gaan 


sturen op clustering van (grootschalige) logistieke bedrijvigheid, inclusief 


uitwerking van de instrumenten hiervoor. Deze corridoraanpak vormt daarbij input 


voor nationale afspraken. In de recente NOVI-brief heeft het kabinet een 


landelijke strategie aangekondigd om logistieke functies te concentreren op 


bestaande terreinen en langs (inter-)nationale corridors. 


 


Er wordt binnenkort een haalbaarheidsonderzoek gestart naar alternatieven voor 


vervoer van enkele gevaarlijke stoffen via een buisleidingentraject tussen de 


haven van Rotterdam en het chemische Cluster Chemelot. Het 


haalbaarheidsonderzoek dient, als basis voor de investeringsbereidheid van 


stakeholders, ook in te gaan op de meerwaarde van een buisleidingtraject in de 


zin van de maatschappelijke kosten en baten, omgevingseffecten en de eventuele 


meekoppelkansen voor het transport van duurzame energie in verband met de 


benodigde verduurzaming van het chemische cluster Chemelot. 


 


Systeemkeuze tractie-energievoorzieningssysteem (TEV) 


Zoals toegezegd in het AO Spoor van 4 maart jl. wordt uw Kamer hierbij 


geïnformeerd over de voortgang van de doorontwikkeling van de tractie- en 


energievoorziening (TEV) op het spoor, waaronder de optie van het mogelijk 


overschakelen naar 3kV. Het initiële uitgangspunt daarbij was dat een mogelijke 


investering in het overschakelen naar 3kV zich vooral zou terugbetalen in 


energiebesparing en dat voorfinanciering vanuit het Rijk zou volstaan voor 


bekostiging van de omschakeling. Echter is uit analyse gebleken dat de 


maatschappelijke baten van 3kV met name te vinden zijn in een grotere capaciteit 


op het spoor en reistijdwinst. Ook is zeer waarschijnlijk een Rijksbijdrage nodig 


die niet was voorzien. Deze capaciteitswinst wordt centraal gesteld bij de 


vervolgstappen, waarbij verschillende invullingen op het gebied van TEV worden 


geanalyseerd op de bijdrage aan dat doel. Samen met ProRail en zowel de 


personen- als goederenvervoerders wordt daarom nader onderzoek gedaan, 


waarbij we de spoorcapaciteitsbehoefte op de langere termijn centraal zetten en 


onderzoeken welk TEV-alternatief daar het beste bij past. Omdat dit vraagstuk 


sterk samenhangt met de ambities en maatregelen die binnen het Toekomstbeeld 


OV 2040 in onderzoek zijn, wordt nauw aangesloten bij de landelijke 


netwerkuitwerking spoor. Uw Kamer wordt aan het einde van dit jaar 


geïnformeerd over de voortgang. Daarbij wordt ook de motie Van Der 


Graaf/Amhaouch (Kamerstuk 35300-A, nr. 53) die oproept tot een stappenplan 


voor 3kV, betrokken. 
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Klimaatbestendige netwerken 


Ook dit jaar is het voorjaar weer warm en uitzonderlijk droog. Dat heeft zijn 


weerslag op onze mobiliteitsnetwerken. Zo kan droogte kan leiden tot verzakking 


van infrastructuur en minder vaardiepte en hitte kan leiden tot problemen bij het 


openen en sluiten van bruggen. Anderzijds kunnen langdurige regenval of heftige 


piekbuien ervoor zorgen dat wegen of spoorwegen tijdelijk niet benut kunnen 


worden. Daarom werken Rijkswaterstaat en ProRail in 2020 en 2021 aan 


stresstesten en risicodialogen voor het Hoofdwegennet, het Hoofdvaarwegennet, 


het Hoofdwatersysteem en het spoor. De uitkomsten van de stresstesten zullen 


worden gebruikt voor het afwegen van risico’s en het zoeken van gezamenlijke en 


effectieve oplossingen. Dit maakt tevens inzichtelijk hoe en tegen welke kosten 


maatregelen getroffen kunnen worden bij zowel aanleg, als beheer en onderhoud 


en vervanging en renovatie. Om te zorgen dat klimaatadaptatie goed wordt 


meegenomen in gebiedsprocessen, zal gekeken worden of aanpassing van de 


bestaande beleidsinstrumenten (zoals NMCA, MKBA, MIRT-spelregels) nodig is. 


Ook bij de opstelling van de Omgevingsagenda’s wordt aandacht besteed aan 


klimaatbestendigheid. 


 


Fiets  


Per 1 januari 2020 geldt de vereenvoudigde leasefietsregeling. Dit is een 


aanvulling op het bestaande instrumentarium. In het kader van de economische 


stimuleringsmaatregelen wordt bekeken of de inzet van fiets van de zaak verder 


kan worden gestimuleerd. U wordt hierover dit najaar geïnformeerd. 


 


De afgelopen jaren is stevig ingezet op het verhogen van het aantal fietsforenzen. 


Door het inzetten van een rijksbijdrage voor snelfietsroutes is sprake van 


versnelling van de aanleg van snelfietsroutes door het hele land. Uiteindelijk heeft 


door cofinanciering het budget van het Rijk (100 miljoen) tot een investering van 


ongeveer 350 miljoen euro aan snelfietsroutes en nieuwe fietsenstallingen geleid. 


Ook is de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling tussen de provincies en 


de vervoersregio’s toegenomen. Dit draagt bij aan het verbeteren van het 


fietsklimaat in heel Nederland. Op veel plekken in Nederland gaat nog voor het 


eind van deze kabinetsperiode de schop in de grond.  


 


In het Klimaatakkoord is €75 miljoen uitgetrokken voor cofinanciering van 


fietsenstallingen bij stations en innovaties voor het fietsparkeren. Aanvragen van 


medeoverheden zijn inmiddels binnen. De mogelijkheid om hierop in te schrijven 


is heel goed ontvangen. Er zijn meer aanvragen binnengekomen dan er 


gehonoreerd kunnen worden op basis van het beschikbare budget. De komende 


maanden vindt daarover overleg plaats en in het BO MIRT van dit najaar zullen 


daar afspraken over worden gemaakt. Aan het eind van deze kabinetsperiode 


verwacht het kabinet samen met medeoverheden een impuls voor 


fietsinfrastructuur van ruim een half miljard euro in totaal te hebben gegeven. 


 


Ten gevolge van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen is het aantal 


woon-werk verplaatsingen fors gedaald en daarmee ook het aantal fietsforenzen 


en fietsverplaatsingen naar de trein. Gezien de maatregelen die het kabinet heeft 


genomen is dit een logisch gevolg. Op dit moment is het nog onduidelijk of het 


minder en korter reizen standhoudt na de coronacrisis. Uit diverse enquêtes komt 


het beeld naar voren dat het aantal mensen dat van en naar het werk fietst zich 


zal herstellen. De fiets is namelijk in de anderhalve meter samenleving een goed 


alternatief. Daarom wordt met de decentrale overheden gekeken waar korte 


termijn investeringen kunnen helpen om fietsen aantrekkelijker te maken, 
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waarmee de auto en het OV ontlast worden. Zoals toegezegd wordt informeer u 


binnenkort over de inzet voor de fiets naar aanleiding van de motie Kröger en 


Schonis (kamerstuk 35300 XII nr 104). 


 


Digitalisering en Smart Mobility 


In Brabant, Zuid Holland, en Amsterdam zijn Connected Transport Corridors 


gevormd en wordt in goede samenwerking tussen overheden en logistieke sector 


data uitgewisseld. De eerste transportbedrijven ondervinden inmiddels de 


voordelen van een betere databeschikbaarheid m.b.t. venstertijden, 


toegangsbeperkingen en milieuzones. Zo besparen ze tijd, geld en brandstof door 


herkenbaar te zijn voor verkeerslichten.  


 


De uitrol van iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) vanuit de eerste tranche 


vanuit het programma Talking Traffic, heeft inmiddels 500+ volledig 


functionerende communicerende verkeerslichten en 1,7 miljoen weggebruikers 


bereikt. Eind dit jaar zal dit aantal aangroeien tot ca. 800 iVRi’s.  


 


Zoals u eerder is gemeld, worden zeven pilots opgestart rondom het thema 


Mobility as a Service (MaaS), om er zo achter te komen wat de impact van meer 


vervoersaanbod via apps is op reizigersgedrag. Inmiddels zijn zes van de zeven 


nationale pilots gegund. Iedere pilot heeft een iets andere beleidsfocus. Gezien de 


coronacrisiszijn de campagnes rond de MaaS-apps voor later dit jaar voorzien, 


ofschoon inmiddels een aantal apps “live” is. Inmiddels wordt met de MaaS-


dienstverleners overlegd hoe zij actief kunnen inspelen op de ‘1,5 m economie’. 


De Kamer wordt naar verwachting binnenkort over de voortgang van het MaaS-


programma geïnformeerd.   


 


Mobiliteitsalliantie 


In de Kamerbrief van november 201911 is aangegeven dat er vijf pilots uitgewerkt 


worden in het kader van de Mobiliteitsalliantie. Daarin is ook een planning 


aangegeven. De coronacrisis vraagt om een gedeeltelijke herziening van de pilots 


‘alternatieve vormen van vervoer’ en ‘betaling’.  


De voorlopige resultaten van de pilot ‘verhandelbare parkeerrechten’ zullen 


binnenkort bekend worden gemaakt. Twee pilots zijn tot nader order uitgesteld 


vanwege de coronamaatregelen. Het betreft de pilot ‘ridesharing’ en de pilot 


‘variabele bijtelling op basis van privékilometers’. Onder de huidige 


omstandigheden is betrouwbaar onderzoek naar de effecten van de pilots niet 


uitvoerbaar.  


De verwachting is dat de overige twee pilots niet uitgevoerd zullen gaan worden. 


De pilot ‘inclusieve variabele bijtelling’ bleek niet goed aan te sluiten op de 


uitgangspunten van de pilots en het plan om zakelijke ritten van werknemers met 


een auto van de zaak via hun privé-kilometers te beïnvloeden bleek te complex. 


Voor de pilot ‘tradeable green days’, is het als gevolg van de coronacrisis niet 


gelukt om tot een geschikte locatie te komen om de pilot uit te kunnen voeren. 


 


Veilige bermen 


In de brief over het SWOV-onderzoek van 5 augustus 201912 en in de 


verzamelbrief verkeersveiligheid van 16 december 201913 is uw Kamer 


geïnformeerd over de aanpak van risicovolle beginpunten van geleiderails. Daarbij 


                                                
11 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300 A, nr. 57 
12 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 29 398, nr. 740 
13 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 29 398, nr. 783 
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is gemeld dat het om 294 risicovolle locaties ging, dat Rijkswaterstaat werkt aan 


een nadere inventarisatie van deze problematiek en dat meteen is begonnen met 


het oplossen van de risicovolle knelpunten. Lopende de inventarisatie kwamen nog 


eens 144 aanvullende risicolocaties aan het licht, die Rijkswaterstaat direct kon 


meenemen. Van deze in totaal 438 risicolocaties, zijn er inmiddels 309 hersteld. 


De overige risicolocaties zullen voor het einde van het jaar zijn hersteld. 


 


De uitvoering van het programma Meer Veilig loopt ondertussen ook door. 390 


Maatregelen om bermobstakels aan te pakken worden voor 2022 in uitvoering 


genomen. 120 Maatregelen daarvan zijn al afgerond. In aanvulling daarop wordt 


dit jaar gestart met de aanpak van de bermen van N-wegen in beheer van het 


Rijk. 


 


Rijkswaterstaat is parallel aan de oplossing van knelpunten bezig om het 


totaalbeeld van bermafwijkingen te actualiseren. Dit betreft zowel de beginpunten 


van geleiderails als bermobstakels. Deze actualisatie kost meer tijd dan verwacht 


en zal dit najaar zijn afgerond. Zodra dit het geval is, zal uw Kamer nader worden 


geïnformeerd. 


 


Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer (AROV) 


In 2008 is het actieprogramma regionaal openbaar vervoer (AROV) gestart. 


Projecten uit dit programma zijn bedoeld om het regionale openbaar vervoer te 


verbeteren. Over de uitvoering van het AROV zijn overeenkomsten met decentrale 


overheden/regio’s gesloten. Van de in totaal 48 AROV-projecten zijn 42 projecten 


inmiddels gereed, echter voor één project in de provincie Limburg en voor vijf 


projecten in de provincie Noord-Holland geldt dat ze niet gerealiseerd zullen zijn 


voor de beoogde einddatum van 31 december 2020. Voor de projecten in Noord-


Holland zal ik, de staatssecretaris, in gesprek treden met de vervoerregio 


Amsterdam en de provincie Noord-Holland om nog dit jaar duidelijkheid te krijgen 


over de realisatiedatum. Daarna zal besloten worden over een mogelijke 


verlenging van de realisatietermijn. Zoals eerder gecommuniceerd aan de 


provincie Limburg ben ik, de staatssecretaris, bereid om in gesprek te gaan over 


de verlenging van de realisatietermijn mits de provincie ervoor zorgt dat er 


conform de daartoe gestelde voorwaarde en toezegging vanuit de provincie, tijdig 


duidelijkheid over cofinanciering aan Vlaamse zijde ontstaat. In de MIRT-


najaarsbrief zal u over de uitkomsten van deze gesprekken geïnformeerd worden. 


 


 


Moties, toezeggingen en amendementen 


Naast de moties en toezeggingen die hierboven al aan de orde zijn geweest, is ook 


voortgang te vermelden op de onderstaande moties, toezeggingen en 


amendementen. 


 


Er zijn eerder twee moties aangenomen over het onderwerp private bekostiging; 


de motie van Amhaouch, Patternotte en Dijkstra (35000-XII-37), waarin de 


regering wordt verzocht onderzoek te doen naar kansen en mogelijkheden van 


private bekostiging van infrastructuurprojecten en de motie van Paternotte en 


Dijkstra (35000-XII-45) waarin wordt verzocht om kansrijke projecten voor 


publiek-private samenwerking aan te wijzen. In de praktijk blijkt het geen 


eenvoudige opgave om bekostiging vanuit private partijen te realiseren. Private 


partijen wensen een rendement te ontvangen op de investering, terwijl 


investeringen in infrastructuur ten behoeve van het maatschappelijke nut zijn. 


Daarnaast zijn bijdragen vanuit private partijen gevoelig voor de economische 
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conjunctuur, terwijl wij zekerheid moeten bieden over de beschikbaarheid en 


veiligheid van de Nederlandse infrastructuur ongeacht het economisch tij.  


Er is onlangs een ambtelijk rapport gepubliceerd van de Studiegroep Alternatieve 


Bekostiging in het ruimtelijk domein onder leiding van de SG van IenW, waarin de 


diverse mogelijkheden om anders naar het bekostigingsvraagstuk te kijken aan de 


orde zijn. Dit rapport is zoals gebruikelijk zonder appreciatie van het Kabinet aan 


Uw Kamer toegestuurd ten behoeve van een volgende regeerperiode. 


 


Tijdens het Nota Overleg van 12 mei 2020 over Bodem heeft de heer Van Aalst 


c.s. gevraagd om te onderzoeken op welke wijze de procedures bij MIRT-projecten 


kunnen worden aangepast zodat projecten sneller kunnen worden uitgevoerd 


(kamerstuk 30 015, nr. 73).  


De commissie Elverding heeft in 2008 een aantal aanbevelingen gedaan voor het 


versnellen van de besluitvorming over infrastructurele projecten. De commissie 


heeft aangegeven dat een snellere besluitvorming draait om het komen tot 


besluiten van een zodanige kwaliteit qua inhoud en procesgang dat deze 


maatschappelijk zo breed mogelijk worden gedragen. Alleen dan zullen projecten 


ook daadwerkelijk sneller kunnen worden gerealiseerd.  


De huidige wettelijke procedures bevatten een balans tussen enerzijds de wens 


om snelheid en anderzijds de noodzaak om tot kwalitatief goede besluiten te 


komen die kunnen rekenen op een breed draagvlak. Zoals in de inleiding al is 


aangegeven heeft Rijkswaterstaat samen met de brancheorganisaties gekeken 


naar mogelijkheden om werkzaamheden naar voren te halen en zijn er 


voorbeelden genoemd waar dat is gelukt.  


Zoals in de inleiding van deze brief al is aangegeven, wordt in een gezamenlijke 


‘Taskforce Infra’ van mijn ministerie en brancheorganisaties gekeken naar verdere 


maatregelen die op korte termijn en voor 2021 te realiseren zijn. Het gaat hierbij 


met name om projecten die zonder aanvullend budget, binnen bestaande 


contracten en zonder nieuwe procedures versneld kunnen worden aangepakt. 


Natuurlijk wordt ook hoe bekeken of MIRT-projecten voor de aanleg en uitbreiding 


van infrastructuur de komende tijd naar voren kunnen worden gehaald. Dit 


gebeurt al binnen de eerder genoemde Taskforce infra. Daarnaast zal met een 


open blik gekeken worden naar verdere bestaande belemmeringen, binnen en 


buiten de wettelijke kaders, die de planning van de projecten beïnvloeden. Op het 


terrein van stikstof zijn natuurlijk al een aantal stappen genomen die moeten 


zorgen voor het mogelijk maken van de besluitvorming over MIRT-projecten. Om 


dit goed in beeld te brengen is echter nog tijd nodig, want de kaders zijn er 


natuurlijk niet voor niets en loslaten heeft mogelijk ook andere gevolgen. Uw 


Kamer wordt hierover na de zomer, maar in elk geval in de MIRT-brief die 


voorafgaand aan het Nota Overleg MIRT van dit najaar aan u wordt gestuurd, 


geïnformeerd. U wordt dan ook geïnformeerd over de investeringsagenda en de 


projecten die mogelijk versneld kunnen worden.  


 


Naar aanleiding van de motie van de leden Armhaouch en Schonis (kamerstuk 


35300-XII, nr. 27), betreffende supersnelle innovatieve treinconcepten als 


alternatief voor een korteafstandvlucht, is een quickscan uitgevoerd. Dit 


onderzoek is recent afgerond en is bijgevoegd bij deze brief. De motie is daarmee 


afgedaan. Het rapport laat zien dat er wereldwijd allerlei innovatie concepten in 


ontwikkeling zijn; dat deze veelal nog conceptueel zijn en dat de informatie erover 


beperkt is. Op basis van deze quickscan wordt geconstateerd dat voor verbetering 


van internationaal personenvervoer inzet op verbetering van meer conventionele 


oplossingen voor de hand liggender is dan de introductie van een nieuw concept. 


Dat laat onverlet dat wij, samen met de collega’s van EZK, de ontwikkelingen van 
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Hyperloop nauwgezet volgen, zoals onlangs nog geantwoord in reactie op 


schriftelijke vragen van het lid Schonis.  


 


Verder ondersteunen de uitkomsten van de quickscan de inzet vanuit IenW op 


verdere Europese samenwerking om internationale verbindingen te verbeteren. 


Dit is in lijn met het position paper dat in februari aan uw Kamer is gezonden14, en 


sluit aan bij de politieke verklaring over de Europese agendering van 


internationaal personenvervoer per spoor die op 3 juni door Nederland is 


aangeboden aan de Europese Commissie. De verklaring is ondersteund door 27 


Europese landen en is mede een vervolg op het position paper. De verklaring 


roept op tot het Europees agenderen van het internationaal personenvervoer per 


spoor in het kader van de Green Deal en kondigt daarnaast de oprichting van een 


platform aan waar lidstaten samenwerken aan internationaal personenvervoer15. 


In de internationale paragraaf van de netwerkuitwerking ten behoeve van het 


Toekomstbeeld OV wordt invulling gegeven aan het verbeteren van internationale 


verbindingen, waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt naar de versnelling naar Berlijn, 


de versnelling naar het Ruhrgebied en de verbetering van de verbinding 


Amsterdam-Londen. 


 


Tijdens het VSO ‘Implicaties PAS-uitspraak voor de zeven MIRT-projecten’ op 9 


juni 2020 is aan het lid Kröger toegezegd de stukken te delen waaruit zou blijken 


dat een natuurvergunning niet nodig was voor de snelheidsverhoging van 120 


km/u naar 130 km/u in 2012. Deze stukken zijn te raadplegen via: 


https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/verkeersbesluiten_tot_afwijking


_van_de_maximumsnelheid_van_130_km_h_2012/documenten/index.aspx.  


Het betreft de in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerde onderzoeken, 


‘Milieuonderzoek uitrol 130 km/uur Fase 1’, ‘Milieuonderzoek uitrol 130 km/uur 


Fase 2’ en een groot aantal Natuurtoetsen. In deze onderzoeken wordt 


geconcludeerd dat (significante) effecten in Natura 2000-gebieden als gevolg van 


de verhoging van de maximumsnelheid zijn uit te sluiten. De natuurtoetsen zijn 


uitgevoerd in afstemming met het toenmalige ministerie van Economische zaken, 


Landbouw & Innovatie (EL&I), destijds eindverantwoordelijk voor de bescherming 


van Natura 2000 gebieden en Beschermde natuurmonumenten. 


De Minister van LNV heeft recent nog een verzoek afgewezen om handhavend op 


te treden tegen een snelheidsverhoging in 2016. Daarbij is aangegeven dat het 


wijzigen van de maximumsnelheid geen vergunningplichtige activiteit is. 


 


In het bovengenoemde VSO van 9 juni heeft het lid Schonis gevraagd voor het AO 


MIRT aan te geven wat de planning en de kosten bij de MIRT-projecten zijn, als er 


onvoldoende stikstofruimte is. Deze vraag kan nog niet volledig beantwoord 


worden. Op dit moment is nog geen compleet beeld hoeveel stikstofruimte nodig 


is voor de woningbouwproductie. Deze informatie is waarschijnlijk 1 juli 


beschikbaar. Daarnaast is het ook niet duidelijk wat de effecten t.a.v. stikstof zijn 


van de maatregelen ‘emissiearm veevoer’ en ‘warme sanering varkenshouderij’. 


Deze informatie is nodig om voldoende inzicht te krijgen in de concrete effecten 


van MIRT projecten die nog gemitigeerd, dan wel gecompenseerd moeten worden. 


Als er sprake is van een tekort aan stikstofruimte voor een MIRT-project op een 


prioritair habitattype, kan dat leiden tot een potentiële vertraging van circa 9 


maanden, omdat het in die situatie nodig zal zijn om voorafgaand aan de 


toestemmingsverlening advies te vragen aan de Europese Commissie. Zoals 


                                                
14 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 29984, nr. 887 
15 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 29 984, nr. 854 



https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/verkeersbesluiten_tot_afwijking_van_de_maximumsnelheid_van_130_km_h_2012/documenten/index.aspx

https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/verkeersbesluiten_tot_afwijking_van_de_maximumsnelheid_van_130_km_h_2012/documenten/index.aspx
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hiervoor ook al is aangegeven zijn er ook projecten die zonder extra vertraging of 


kosten vanwege stikstofmaatregelen door kunnen gaan. Zoals hierboven in de 


reactie op de motie Van Aalst is aangegeven, onderzoekt de Taskforce Infra 


mogelijkheden voor versnelling van MIRT-projecten, waaronder ook 


aanlegprojecten. Voor het Nota Overleg MIRT in november 2020, krijgt uw Kamer 


een nieuw actueel overzicht van de gevolgen van de stikstofproblematiek op de 


planning in relatie tot de genomen beheersmaatregelen tot dan.   


 


Op verzoek van de Kamer bent u per brief van 6 februari 202016 (Kamerstuk 35 


300 A, nr. 74) geïnformeerd over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan 


het amendement van de leden Amhaouch en Van Der Graaf (Kamerstuk 35 300 A, 


nr. 9) over een betere internetverbinding in de trein. De in genoemde brief 


aangekondigde inventarisatie van innovatieve ideeën voor een betere 


internetverbinding is inmiddels gestart. 


Hoogachtend, 


DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 


 


 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


S. van Veldhoven - Van der Meer 


                                                
16 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300 A, nr. 74 
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In de week van 16 maart 2020 is PwC door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verzocht om een quickscan uit te voeren naar innovatief internationaal treinverkeer. In de periode van


maart - mei 2020 heeft PwC deze QuickScan uitgevoerd.


Op verzoek van IenW (verwoord in de offerte met kenmerk 2020-0118-FK/jp/mvg) is door PwC in een rapport opgesteld, welke dateert op 18 mei 2020 (het rapport). Het rapport is geadresseerd aan


IenW en is uitsluitend opgesteld voor gebruik door Cliënt. Dit rapport is (mede) gebaseerd op documenten en informatie zoals PwC die van verschillende partijen heeft ontvangen. PwC heeft zich bij het


opstellen van het rapport (mede) gebaseerd op de aan PwC ter beschikking gestelde en reeds bestaande informatie, waarbij is aangenomen dat deze informatie juist, volledig en niet misleidend is. De


betrouwbaarheid van de aan PwC ter beschikking gestelde documenten en informatie is door PwC niet geverifieerd of vastgesteld. PwC heeft zich ingespannen op basis van de aan PwC ter beschikking


gestelde documenten en informatie om een zo gedegen mogelijk rapport op te stellen. Het rapport is louter bestemd voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld voor enig ander gebruik of bestemd


voor enig ander doel.


Hoewel PwC zich heeft ingespannen een zo gedegen mogelijk rapport op te stellen en zij bij het opstellen van het rapport de nodige zorg heeft betracht, verstrekt PwC geen enkele expliciete of impliciete


verklaring noch biedt PwC enige garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de in het rapport vervatte informatie. Het rapport is niet opgesteld met het oog op, of bedoeld te dienen als basis


voor, enige (investerings-) beslissing. U blijft te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele op het rapport gebaseerde besluitvorming en/of beslissing(en). PwC geeft u niet het recht om op het


rapport te mogen vertrouwen.


PwC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid (ook niet voor nalatigheid) voor de gevolgen van enig handelen of nalaten door u en/of derden op basis van (de inhoud van) het rapport, en wijst iedere


verantwoordelijkheid, zorgplicht en/of aansprakelijkheid - contractueel, op basis van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins - af voor enig besluit en/of enige beslissing waaraan (de


inhoud van) het rapport ten grondslag ligt.


Het rapport alsmede enig geschil voortvloeiende uit of verband houdend met (de inhoud van) het rapport worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


T.a.v. Directie OVS


Rijnstraat 8


2515 XP Den Haag


Amsterdam, 29 mei 2020


Geachte heer, mevrouw,


Met veel genoegen bieden wij u hierbij onze rapportage aan. In deze rapportage geven we de bevindingen weer van de door ons uitgevoerde quickscan 


‘Innovatief internationaal treinvervoer’ conform de werkzaamheden uit onze offerte (kenmerk 2020-0118-FK/jp/mvg d.d. 19 februari 2020). 


Dit document betreft de definitieve rapportage met de resultaten van onze quickscan naar de huidige inzichten over de mogelijkheden voor innovatieve


internationale treinconcepten. Deze resultaten zijn gebaseerd op de geraadpleegde bronnen (Bijlage A.1) en gehouden interviews (Bijlage A.2).


Deze rapportage is uitsluitend opgesteld voor u als opdrachtgever in overeenstemming met de gegeven opdrachtbevestiging en kan slechts bij gebruik van de


integrale rapportage tot een juiste oordeelsvorming leiden. Wij accepteren geen aansprakelijkheid (ook niet voor nalatigheid) richting enige andere partij dan u of


voor enig ander gebruik van dit rapport dan waarvoor het bedoeld is.


Wij danken u en uw medewerkers voor de prettige samenwerking in de totstandkoming van deze rapportage. Indien u nog vragen heeft bij deze rapportage kunt


u te allen tijde contact met mij opnemen.


Hoogachtend


PwC Advisory N.V.


Fons Kop


Partner


T: +31 088 792 74 74


E: fons.kop@pwc.com
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Deze quickscan geeft inzicht in het huidige beeld van kosten en baten van innovatieve


supersnelle treinconcepten als alternatief voor korte afstandsvluchten


• Naar aanleiding van een toezegging op de motie van de kamerleden Armhaouch en Schonis


(35 300 XII nr. 27) hebben wij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


een quickscan uitgevoerd naar de mate waarin innovatieve supersnelle treinconcepten, naast


het nationale en regionale vervoer, internationale verbindingen zouden kunnen bewerkstelligen


als alternatief voor korte afstandsvluchten. Deze quickscan is tot stand gekomen op basis van


een documentenstudie naar bestaande bronnen, aangevuld met een beperkt aantal interviews.


• In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:


• Naast de bekende supersnelle treinconcepten, welke (buitenlandse) innovatieve


treinconcepten zouden in Nederland mogelijk kunnen worden geïntroduceerd?


• In welke mate zijn de bekende of nieuwe treinconcepten kansrijk om als internationale


verbinding te introduceren?


• Wat zijn de geschatte (maatschappelijke) kosten voor het aanleggen van deze


verbinding(en)?


• Hoe verhouden de concepten zich tot elkaar qua ruimtelijke inpassing en geluidsuitstoot?


• Wat zou een dergelijke verbinding kunnen opleveren qua capaciteit, reistijd en


duurzaamheid?


• Welke handelingsperspectieven heeft Nederland bij de implementatie van nieuwe


innovatieve concepten?


• Deze quickscan is niet bedoeld om de optimale oplossing ten aanzien van specifiek trajecten


in kaart te brengen, maar is gericht op het verkrijgen van een integraal inzicht in de kosten en


baten van innovatieve supersnelle treinconcepten als alternatief voor korte afstandsvluchten.


Hiertoe hebben we de treinconcepten aan de hand van een aantal evaluatiecriteria vergeleken


met het vliegtuig en onderling. Daarbij hebben we eveneens de gemiddelde theoretische


kosten en baten gerelateerd aan volledig nieuw aan te leggen fictieve trajecten van 250, 500


en 750km in zuidoostelijke richting bepaald.


• De gehanteerde evaluatiecriteria zijn uitsluitend bedoeld om relatieve verschillen inzichtelijk te


maken tussen deze concepten.


Wereldwijd zijn er allerlei innovatieve treinconcepten in ontwikkeling, veelal conceptueel


met beperkte informatie


• De afgelopen jaren zijn er, in lijn met de technologische ontwikkelingen, nieuwe treinconcepten


bedacht, waarvan de hyperloop het bekendste voorbeeld is. Andere concepten zijn minder


bekend (SkyTran, Tubular rail, non-stopping train) maar kunnen net zoals de Hyperloop in de


toekomst in potentie kansrijk zijn om daadwerkelijk in de praktijk toegepast te kunnen worden.


• De zoektocht naar deze treinconcepten en verdere inventarisatie van deze concepten


resulteren in de conclusie dat er wel degelijk nieuwe concepten worden ontwikkeld, maar dat


deze ontwikkelingen zich nog allemaal in het conceptuele stadium bevinden. Daardoor is de


beschikbare informatie om de geformuleerde onderzoeksvragen gedegen te kunnen


beantwoorden beperkt.


De huidige volwassenheidsniveaus en beschikbare informatie resulteren in drie kansrijke


treinconcepten als alternatief voor korte afstandsvluchten: HSL, Maglev en Hyperloop


• Innovatie treinconcepten variëren onderling in volwassenheidsniveau en beschikbare


informatie. Een inventarisatie op basis van deze factoren resulteert in drie kansrijke


treinconcepten als mogelijk alternatief voor korte afstandsvluchten: HSL, Maglev en


Hyperloop. In recente publicaties zijn deze drie concepten eveneens dominant.


De verschillende volwassenheidsniveaus van de treinconcepten maken een kosten- en


batenindicatie niet eenduidig en daarmee niet eenvoudig


• Een HSL netwerk is reeds breed in Europa gerealiseerd, terwijl de Maglev slechts een aantal


Aziatische lijnen kent en de Hyperloop nog in ontwikkeling is: dit maakt een vergelijking van de


concepten niet eenduidig en daarmee niet eenvoudig. De betrouwbaarheid van informatie is


verschillend door de verschillende volwassenheidsniveaus. In dat licht dient deze rapportage


continue gelezen te worden.


• Daarnaast heeft de mate waarin een nieuw traject kan aansluiten op bestaande infrastructuur


(zoals stations, aansluitende OV verbindingen etc.), ofwel interoperabiliteit, een significante


impact op de hoogte van de (maatschappelijke) kosten op een specifieke verbinding.
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Aanlegkosten van de treinconcepten kennen een forse bandbreedte; indirecte kosten


kunnen bepalend zijn


• Om een indicatieve vergelijking te kunnen maken van de kosten van de concepten kiezen we


voor een vergelijking van een fictief traject, waarbij we ons alleen richten op de aanlegkosten


van de infrastructuur. Operationele kosten staan buiten de scope van deze quickscan, maar


zullen in een volledige kosten-batenafweging meegenomen moeten worden.


• De Europese Rekenkamer heeft in 2018 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar kosten


van het huidige Europese hogesnelheidsnet. In dit onderzoek zijn hogesnelheidslijnen in


Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië geëvalueerd. De Europese Rekenkamer heeft in dit


onderzoek geconcludeerd dat geëvalueerde lijnen gemiddeld 25 mln. EUR/km kostten. Hierbij


geldt de kanttekening dat het onduidelijk is welke indirecte kosten hierin exact zijn


meegenomen. Door specifieke omstandigheden en aanvullende vereiste


inpassingsmaatregelen kunnen delen van de aan te leggen verbinding significant duurder uit


pakken door deze indirecte kosten (indicatie: uit de eindevaluatie van de HSL-Zuid is gebleken


dat dit project (omgerekend naar prijspeil 2019) ca. 7,3 mld. EUR kostte voor 125km waarvan


40km reeds bestaand spoor behelst.).


• De studies naar aanlegkosten van Maglev en Hyperloop geven uiteenlopende inschattingen


van de aanlegkosten van ca. 30-40 mln. EUR/ km voor een Maglev en 19-42 mln. EUR/km


voor een Hyperloop. Inschattingen van deze kosten kennen een forse bandbreedte en ook hier


geldt dat het niet uit de bronnen te herleiden is wat de exacte scope van de indirecte kosten


omhelst. In de praktijk lopen de kosten van de aanleg van infrastructuur vaak op door de


aanleg van kunstwerken, het verkrijgen van land, het politieke besluitvormingsproces en


opgelopen vertragingen tijdens de uitvoering. Deze kosten zijn bekend bij verschillende HSL


trajecten. Voor een Maglev en Hyperloop is de impact hiervan in Europese context onbekend


en derhalve niet doorgerekend.


De benodigde fysieke ruimte voor een nieuwe fictieve verbinding is voor Hyperloop en


Maglev in theorie lager dan voor HSL


• Hoewel een vliegveld de nodigde ruimte inneemt, beperkt de benodigde fysieke ruimte voor


een vlucht zich tot de locaties van vertrek en aankomst. Hierdoor is de benodigde fysieke


ruimte voor vliegverbindingen minimaal zolang de luchthavens de extra vraag kunnen dragen.


• Bij treinconcepten dient er voor de gehele route van A naar B infrastructuur te worden


aangelegd. Hoewel de benodigde fysieke ruimte in de praktijk locatie afhankelijk zal zijn, wordt


de benodigde fysieke ruimte voor zowel Hyperloop en Maglev in verschillende studies


beduidend lager ingeschat door het gebruik van verhoogde kolomconstructies.


De theoretisch maximale capaciteit van de treinconcepten lijkt onderling vergelijkbaar voor


een fictieve verbinding…


• De capaciteit van een concept is afhankelijk van de frequentie en de capaciteit van een


voertuig. De HSL en Maglev kenmerken zich door een hoge capaciteit per trein (tussen 900 –


1.200 passagiers) en een lagere frequentie (ca. 12 per treinen per uur). Voor de Hyperloop


geldt juist een hogere mate van flexibiliteit door gebruik van kleinere capsules (van circa 60


personen) met in theorie zeer hoge frequenties (ca. 240 capsules per uur). De totale


(theoretisch maximale) capaciteit van de treinconcepten betreft daarmee ca. 12.000 – 14.400


passagiers per uur). Over de daadwerkelijke capaciteit van de Hyperloop is momenteel nog


onzekerheid doordat deze nog niet eerder gerealiseerd is. De inschattingen in de verschillende


studies lopen voornamelijk uiteen op de grootte van de capsules en de veilig geachte afstand


tussen capsules.


…huidige vervoervraag richting het (zuid)oosten lijkt momenteel echter geen directe


verbinding te rechtvaardigen


• Wanneer we de huidige vervoervraag naar populaire bestemmingen bekijken zien we dat de


vervoervraag richting het (zuid)oosten substantieel achterblijft ten opzichte van drie belangrijke


directe verbindingen met Londen, Brussel en Parijs (factor 3-5 kleiner).


• Nederland en Duitsland zijn poly-centrisch georiënteerd. Een snelle directe (punt-punt)


verbinding verliest haar toegevoegde waarde in zo’n gebied doordat het voor- en natransport


naar de eindbestemming significant wordt verlengd. Tussenstops lijken voor een rendabele


uitvoering onvermijdelijk. De combinatie met binnenlands vervoer is momenteel cruciaal voor


een rendabele internationale verbinding.
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Theoretische reistijd treinconcepten is concurrerend met vliegverkeer, in praktijk beperkt


door tussenstops , lagere rijsnelheid en suboptimale route


• Om te concurreren met het vliegtuig is het noodzakelijk dat de deur-tot-deur reistijd van de


alternatieve treinconcepten binnen dezelfde orde vallen als het huidige vliegverkeer. Dit is


bijvoorbeeld het geval tussen Parijs en Brussel. Bij reistijden langer dan 5-6 uur is het


marktaandeel van de trein erg klein en domineert het vliegtuig. Voor alle treinconcepten geldt


dat zij theoretisch kunnen concurreren met het vliegtuig.


• Vliegreizen hebben als nadeel de langere in- en uitchecktijden op de luchthaven. Dat nadeel


wordt gecompenseerd door de hogere snelheden, geen (of minder) tussenstops en een


directere route.


In de exploitatiefase kennen alle treinconcepten een voordeel op het gebied van uitstoot


van koolstofdioxide en het energieverbruik


• Steeds meer laten reizigers hun vervoerskeuze afhangen van duurzaamheid. De verschillende


treinconcepten maken gebruik van elektrische aandrijving waardoor de uitstoot van CO2 voor


al deze concepten in theoretische potentie gelijk is aan nul. Dit geldt momenteel al voor alle


NS treinen in Nederland, door de inkoop van ‘groene stroom’. Een andere energiemix bij de


elektriciteitsopwekking leidt in de praktijk tot andere resultaten, zo is momenteel in Duitsland


wel degelijk sprake van CO2-uitstoot bij het huidige treinverkeer als gevolg van de relatief


vervuilende elektriciteitsmix.


• Alle treinconcepten verbruiken per reizigerskilometer veel minder energie (Wh) (ca. 80%) dan


het huidige vliegverkeer. Tussen de verschillende treinconcepten geldt dat de Hyperloop het


meest efficiënt met de energie verwacht om te kunnen gaan. Het verschil tussen Maglev en


Hyperloop bedraagt ca. 40%.


Nederland heeft vanwege geografische ligging beperkte handelingsperspectieven. Huidige


Europese initiatieven zijn vooral gericht op optimalisatie en uitbreiding HSL. Verdere


Europese samenwerking is nodig om innovatieve concepten te kunnen realiseren


• In dit onderzoek richten wij ons op trajecten tot 750km. Van deze afstand zal maximaal 150km


in Nederland liggen. Dat betekent dat Nederland voor een groot deel afhankelijk is van andere


internationale partijen om deze verbindingen te kunnen realiseren, dan wel te kunnen


aansluiten op bestaande netwerken.


• Internationaal spoor heeft te maken met lokale, regionale, nationale en internationale belangen


die vaak niet congruent zijn. Momenteel besluiten alleen de EU lidstaten of en waar een


nieuwe verbinding zal komen. Voor het bouwen van nieuwe verbindingen, maar vooral ook bij


nieuwe concepten als een Hyperloop en Maglev, lijkt een verdere Europese samenwerking


cruciaal. Wanneer Nederland de ambitie heeft om nieuwe concepten te implementeren als


alternatief voor het vliegverkeer zal zij moeten lobbyen om te zorgen dat er een Europese


samenwerking komt. Duitsland lijkt daarbij de belangrijkste partner (voor verbindingen naar het


(zuid)oosten).


• Om op korte termijn al effect te bereiken op de gestelde klimaatdoelen kan, parallel aan de


lobby voor de Europese samenwerking, nu aan verbeteringen en optimalisaties van het


huidige spoor gewerkt worden zodat deze beter wordt benut.


• De focus op korte termijn verbeteringen betekent niet dat dat innovatie uitsluit. Uit de


interviews komt naar voren dat investeren in de ontwikkeling van de Hyperloop ook interessant


is vanuit een economisch perspectief als mogelijk export product. Een mix van ‘proven


technology’ met de HSL en nieuwe concepten die aantakken op dit systeem komt in de


interviews naar voren als de meest aantrekkelijke vorm van ontwikkeling. Hiervoor zal zowel


ingezet moeten worden op innovatie, de lobby voor Europese samenwerking als de


afstemming van het eigen spoornet op de plannen van de HSL netwerken in onze buurlanden.
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Totstandkoming rapportage
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Aanleiding, onderzoeksvraag en reikwijdte van dit onderzoek


Aanleiding


• Dit onderzoek betreft een quickscan van bestaande studies aangevuld met interviews om de


potentie, kosten en baten van internationale treinconcepten als alternatief voor korte


afstandsvluchten in kaart te brengen.


• Deze quickscan voeren wij uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


naar aanleiding van een toezegging op de motie van Armhaouch en Schonis (35 300 XII nr.


27). Middels deze motie vragen zij de regering om een quickscan op te laten stellen die


innovatieve mogelijkheden en de potentiële maatschappelijke kosten en baten in kaart brengt


die een nieuwe vorm van een supersnelle trein zeer aantrekkelijk zou kunnen maken als


alternatief voor een korte afstandsvlucht.


Onderzoeksvraag


• In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:


1. Naast de bekende treinconcepten, welke (buitenlandse) innovatieve treinconcepten


zouden in Nederland mogelijk kunnen worden geïntroduceerd?


2. In welke mate zijn de bekende of nieuwe treinconcepten kansrijk om als internationale


verbinding te introduceren?


3. Wat zijn de geschatte (maatschappelijke) kosten voor het aanleggen van deze


verbinding(en)?


4. Hoe verhouden de concepten zich tot elkaar qua ruimtelijke inpassing en geluidsuitstoot?


5. Wat zou een dergelijke verbinding kunnen opleveren qua capaciteit, reistijd en


duurzaamheid?


6. Welke handelingsperspectieven heeft Nederland bij de implementatie van nieuwe


innovatieve concepten?


• Bovenstaande vragen zijn leidend in de opbouw van deze rapportage.
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Reikwijdte


• De informatie in deze quickscan is gebaseerd op een documentenstudie, aangevuld met


informatie uit een beperkt aantal interviews met experts (zie bijlage A.2) voor een overzicht


van betrokken experts).


• Om inzicht te geven in de kosten en baten van de verschillende concepten hebben we


onderzoek gedaan naar een aantal leidende parameters. Deze parameters geven geen


uitputtend overzicht van de kosten en baten, maar zijn gebruikt om eventuele verschillen


inzichtelijk te maken tussen deze concepten.


• Dit onderzoek is niet bedoeld om de optimale oplossing ten aanzien van specifiek traject in


kaart te brengen. In dit onderzoek maken we daarom gebruik van theoretische kosten en baten


gerelateerd aan volledig nieuw aan te leggen fictieve trajecten van 250, 500 en 750km. Om


een vergelijking te maken met de huidige situatie nemen we, waar relevant, een gemiddelde


van een selectie aan bestemmingen in zuidoostelijke richting (zie pagina 10 voor een verdere


toelichting op het fictieve traject).


• In dit onderzoek richten we ons op supersnelle treinconcepten die op internationale


verbindingen moeten kunnen concurreren met korte afstandsvluchten. Andere mogelijke


oplossingen zoals (super)bussen, nachttreinen, optimalisaties van vliegverkeer etc. vallen


buiten de scope van dit onderzoek.


• Dit onderzoek richt zich enkel op personenvervoer. De eventuele impact op goederenvervoer


is hier niet in meegenomen.


• Deze quickscan is een weergave van informatie uit bestaande bronnen. Wij hebben geen


nieuw onderzoek en/of accountantscontrole op de informatie uitgevoerd.


1. Totstandkoming rapportage 2. Selectie kansrijke concepten 3. Kosten kansrijke concepten 4. Baten kansrijke concepten 5. Handelingsperspectieven
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Middels tweewekelijkse overleggen hebben we de tussentijdse resultaten en onderzoeksrichting met u afgestemd.


Methodiek
Doorlopen processtappen van het onderzoek
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Op 31 maart hebben we met u en de 


overige deelnemers uit de 


klankbordgroep een startbijeenkomst 


gehouden waarin we het doel en de 


opzet van het onderzoek hebben 


doorlopen.


Door middel van een documenten-


studie hebben we beschikbare en 


relevante informatie in kaart 


gebracht, kansrijke concepten 


geselecteerd en uitgewerkt.


Een lijst met gehanteerde bronnen is 


opgenomen in bijlage A.1.


De resultaten van het onderzoek 


hebben we vervolgens verwerkt in 


een concept rapportage. 


De concept rapportage hebben we 


met de klankbordgroep gedeeld en 


de opmerkingen hebben we 


meegenomen in deze definitieve 


rapportage. 


Door middel van interviews met 


experts vanuit verschillende 


organisaties hebben we de 


verkregen inzichten uit de 


documentenstudie aangescherpt en 


verder aangevuld. 


Een lijst met de geïnterviewde 


experts is opgenomen in bijlage A.2. 


Mede op basis van de inzichten uit 


de startbijeenkomst hebben we een 


evaluatiekader opgesteld (zie pagina 


9) en een fictief traject gedefinieerd 


(zie pagina 10). In volgende sessies 


met de klankbordgroep zijn deze 


vastgesteld.


1. Startbijeenkomst 2. Evaluatiekader 3. Documentenstudie 4. Interviews 5. Rapportage
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Methodiek
Gebruik van evaluatiekader


• We maken gebruik van een evaluatiekader om een aanzet tot inzicht in de


kosten en baten van de verschillende concepten te geven. Dit evaluatiekader


bestaat uit een beperkt aantal parameters op basis van beschikbare bronnen


en hebben we in overleg met de klankbordgroep opgesteld.


• De gehanteerde parameters geven geen uitputtend overzicht van mogelijke


kosten en baten, maar zijn gebruikt om eventuele verschillen inzichtelijk te


maken tussen deze concepten en een vergelijking te kunnen maken met korte


afstandsvliegbewegingen.


• In tabel 1.1. geven we een overzicht weer van de gehanteerde parameters in


relatie tot de gestelde onderzoeksvragen.
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Onderzoeksvraag Parameter Definitie Hoofdstuk


1. Naast de bekende treinconcepten, welke 


(buitenlandse) innovatieve 


treinconcepten zouden in Nederland 


mogelijk kunnen worden 


geïntroduceerd?


- Kwalitatieve beschrijving van 


innovatieve concepten die wereldwijd 


in omloop zijn. 


Hoofdstuk 2


Selectie


2. In welke mate zijn de bekende of nieuwe 


treinconcepten kansrijk om als 


internationale verbinding te 


introduceren?


Kansrijkheid Kwalitatieve beschrijving op basis van: 


1) minimaal volwassenheidsniveau van 


de techniek, en 2) beschikbaarheid van 


informatie


Hoofdstuk 2


Selectie


3. Wat zijn de geschatte 


(maatschappelijke) kosten voor het 


aanleggen van deze verbinding(en)?


Aanlegkosten Aanlegkosten in mln. EUR Hoofdstuk 3


Kosten


4. Hoe verhouden de concepten zich tot 


elkaar qua ruimtelijke inpassing en 


geluidsuitstoot?


Ruimtelijke inpassing Het benodigde aantal hectares per km Hoofdstuk 3


Kosten


Geluidsuitstoot Geluidsuitstoot in dB. Hoofdstuk 3


Kosten


5. Wat zou een dergelijke verbinding 


kunnen opleveren qua capaciteit, 


reistijd en duurzaamheid?


Capaciteit Het potentiële aantal passagiers per 


uur dat maximaal vervoerd kan worden


Hoofdstuk 4


Baten


Reistijd Deur-tot-deur reistijd in minuten Hoofdstuk 4


Baten


Energieverbruik Energieverbruik in Wh per zitplek Hoofdstuk 4


Baten


CO2 -emissie Gemiddelde CO2 -emissie in kg per 


persoon


Hoofdstuk 4


Baten


6. Welke handelingsperspectieven heeft 


Nederland bij de implementatie van 


nieuwe innovatieve concepten?


- Kwalitatieve beschrijving van de 


handelsperspectieven


Hoofdstuk 5


(Handelings-


perspectieven


Tabel 1.1. Gehanteerde parameters in relatie tot de gestelde onderzoeksvragen. 
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Methodiek


Toelichting


• Dit onderzoek is niet bedoeld om de optimale oplossing ten aanzien van specifiek traject in


kaart te brengen. In dit onderzoek maken we daarom gebruik van theoretische kosten en baten


gerelateerd aan volledig nieuw aan te leggen fictieve trajecten van 250, 500 en 750km.


• Tabel 1.2. geeft een lijst met indicatieve bestemmingen in zuidoostelijke richting met


betreffende afstanden vanaf Amsterdam (zie figuur 1.2 voor de ligging). Om een vergelijking te


maken met de huidige situatie nemen we, waar relevant, een gemiddelde van deze


bestemmingen.


Quickscan innovatief internationaal treinvervoer | Rapportage - definitief Mei 2020


12


Figuur 1.1. indicatieve bestemmingen in Europa, inclusief indicatie van de afstand vanaf Amsterdam. Bron 


v/d afbeelding: Royal HaskoningDHV (2018)


Afstand 250 km 500km 750km


Bestemmingen


- Bremen


- Luxemburg


- Hannover


- Düsseldorf


- Basel


- Straatsburg


- Frankfurt 


- Hamburg


- Berlijn


- Dresden


- Praag


- Lyon


- München


- Geneve


Tabel 1.2. indicatieve bestemmingen op afstanden van respectievelijk 250, 500 en 750km
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Het resultaat van dit hoofdstuk is een selectie van kansrijke concepten die we in het vervolg van dit onderzoek op basis van het evaluatiekader met elkaar zullen vergelijken 


Selectie van kansrijke concepten voor verder onderzoek op basis van 
minimaal volwassheidsniveau en beschikbare informatie


• Er bestaan wereldwijd uiteenlopende innovatieve treinconcepten om personen sneller,


goedkoper en/of flexibeler te verplaatsen. Het gaat hierbij om incrementele tot substantiële


innovaties in het treinvervoer.


• In dit hoofdstuk schetsen we een overzicht van mogelijke (buitenlandse) innovatieve


treinconcepten voor supersnelle internationale verbindingen. Veelal zijn deze treinconcepten


nog conceptueel en is er beperkt informatie beschikbaar. Met het oog op het kunnen


beantwoorden van de onderzoeksvragen is het beschikbaar zijn van informatie met voldoende


diepgang en detailniveau cruciaal. Daarom maken we een selectie van de innovatieve


treinconcepten (trechtering) die kansrijk zijn om als internationale verbinding in Nederland te


introduceren. Daarbij beschouwen we twee factoren: 1) het huidige volwassenheidsniveau van


de techniek, en 2) de aanwezigheid van informatie. De geselecteerde treinconcepten werken


we met behulp van het evaluatiekader in het vervolg van deze quickscan verder uit.


• In dit hoofdstuk staan de volgende vragen centraal:


• Onderzoeksvraag 1: Naast de bekende treinconcepten, welke (buitenlandse) 


innovatieve treinconcepten zouden in Nederland mogelijk kunnen worden 


geïntroduceerd?


• Onderzoeksvraag 2: In welke mate zijn de bekende of nieuwe treinconcepten kansrijk


om als internationale verbinding te introduceren?


• Om deze vragen te beantwoorden doorlopen we de volgende stappen:


1. We inventariseren welke andere buitenlandse innovatieve treinconcepten worden 


toegepast en/of in ontwikkeling zijn;


2. We inventariseren welke mate van volwassenheid deze buitenlandse innovatieve


treinconcepten hebben en wat de beschikbaarheid van informatie is;


3. We selecteren na voornoemde inventarisatie mogelijke kansrijke concepten voor een


internationale verbinding;


4. We geven een toelichting op de innovatieve treinconcepten: HSL, Hyperloop en Maglev.
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Mogelijke andere innovatieve concepten


Naast bekende supersnelle treinconcepten zijn er ook andere concepten 
in ontwikkeling; veelal conceptueel met beperkte informatie 


15
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• De afgelopen jaren zijn er door de technische vooruitgang supersnelle treinconcepten bedacht,


waarvan de HSL, Maglev en Hyperloop bekende voorbeelden zijn. Andere concepten zijn


minder bekend, maar kunnen net zoals de hyperloop in de toekomst kansrijk zijn om


daadwerkelijk in de praktijk toegepast te kunnen worden.


• De zoektocht naar deze treinconcepten en verdere inventarisatie van deze concepten


resulteren in de conclusie dat er weldegelijk in de hele wereld allerlei concepten worden


ontwikkeld (zie nevenstaand kader), maar dat deze ontwikkelingen zich nog allemaal in het


conceptuele stadium bevinden. Daarbij is de beschikbare informatie om de geformuleerde


onderzoeksvragen gedegen te kunnen beantwoorden beperkt.


• SkyTran - Concept waarbij kleine capsules m.b.v. magnetisme verbonden zijn aan een


railhangsysteem. Middels een elektrische aandrijving worden snelheden van 150 km/h beoogd.


Individuele capsules stoppen enkel bij de gevraagde begin- en eindbestemming. Idee lijkt te zijn


ontstaan begin jaren ’90, met recent hernieuwde interesse voor mogelijke ontwikkeling van een


commerciële verbinding in Israël of Dubai. 1,2 Exacte status van het concept is onduidelijk, geen


verdiepend naslagwerk beschikbaar.


• Tubular rail - Concept waarbij aandrijving in de pilaren zit, waarbij de trein door deze pilaren wordt


geleid.3 Het gebrek aan rails zou moeten resulteren in lagere aanlegkosten, maar concept lijkt nooit


uit de ideefase te zijn gekomen. Recent is een vergelijkbaar concept weer in het nieuws gekomen


nadat het was opgepakt door design studio Manyone.4 Geen verdiepend naslagwerk beschikbaar.


• Non-stopping train - Concepten waarbij er een aparte boarding coupé is voor reizigers die in- en


uitstappen gebruik van maken. De "hoofdtrein" hoeft hierdoor niet te stoppen, dit bespaart reistijd


en energie. Er zijn varianten geopperd waarbij de boarding coupe naast (‘3a’) of boven (‘3b’) de


hoofdtrein opereert.7 Concepten zitten echter nog in de ideefase, geen verdiepend naslagwerk


beschikbaar.


• Flying train – concept betreft een kruising tussen vliegtuig en trein, waarbij het voertuig in de lucht 


zweeft maar middels een kabel verbonden is aan een rails. Deze kabel levert tevens de voeding 


van het voertuig.6 Geen verdiepend naslagwerk beschikbaar.  


• String transport systemen (SkyWay) - Concepten waarbij gebruikt wordt gemaakt van stalen


rails, waaronder capsules met 350-500km/u worden geleid. Er lijken meerdere varianten op dit


concept te zijn, o.a. SkyWay vanuit Wit-Rusland, maar de status en betrouwbaarheid van deze


concepten is onduidelijk.7 Geen verdiepend naslagwerk beschikbaar.


1 2 3a


3b 4 5


1


2


3


4


5


1  Bron: Skytran (z.d.)


2  Bron: Wikipedia (z.d. –e)


3  Bron: Turbular Rail (z.d.)


4  Bron: Wilson (2019)


5  Bron: Urbanist (z.d.)


6  Bron: Youtube (2018)


7  Bron: Wikipedia (z.d. –f)
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Selectie kansrijke concepten
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Non-stop


De huidige volwassenheidsniveaus en beschikbare informatie resulteren 
in drie kansrijke treinconcepten: HSL, Maglev en Hyperloop
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• Eerder genoemde treinconcepten variëren onderling in volwassenheidsniveau en beschikbare


informatie. Om te kunnen onderzoeken of een concept een kansrijk alternatief zou kunnen zijn


voor korte afstandsvluchten kijken we naar twee factoren: 1) het huidige


volwassenheidsniveau, en 2) de aanwezigheid van informatie.


• In figuur 2.1. hebben we de kansrijkheid van de verschillende concepten weergeven als functie


van zogeheten Technology Readiness Levels (TRL’s). Deze TRL’s beschrijven het ontwikkel-


stadium waarin een nieuw te ontwikkelen techniek zich bevindt. Voor de TRL’s hanteren we de


definitie conform het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie.1


• Voor de HSL geldt dat dit een bewezen techniek is met voldoende beschikbare informatie met


kengetallen in Nederland en Europa.2 Er is momenteel ook een beperkt aantal commerciële


Maglev verbindingen in Zuid-Korea, China en Japan. Er zijn in de afgelopen decennia een


aantal onderzoeken gedaan naar de werking en de mogelijkheden van de Maglev in Europa.


• Voor de Hyperloop geldt dat het concept nog volop in ontwikkeling is, verschillende partijen


proberen de werking van deze technologie momenteel te demonstreren door middel van


testopstellingen. De huidige verwachting is dat het nog circa 10 jaar zal duren alvorens de


Hyperloop een commercieel product zal hebben voor personenvervoer.3


• Het SkyTran concept lijkt zich ook in de demonstratiefase te bevinden.4 De website van


SkyTran vermeldt dat er sprake is van verschillende testtracks. Er zijn echter geen


onderzoeken beschikbaar om de werking of status van dit concept te beoordelen. Overige


concepten bevinden zich momenteel nog in een conceptuele fase en lijken minder ver


gevorderd dan de Hyperloop.


• Voornoemde inventarisatie resulteert daarmee in drie kansrijke treinconcepten als mogelijk


alternatief voor korte afstandsvluchten: HSL, Maglev en Hyperloop. Deze tussentijdse


conclusie is in lijn met recente publicaties waarin deze drie concepten eveneens dominant


zijn.5,6


1 Bron: Europese Commissie (2017)


2 Bron: Europese Rekenkamer (2018) 


3 Bron: Inschatting op basis van interview Hardt Hyperloop.


4 Bron: Inschatting op basis van website SkyTran (z.d.).


5 Bron: Hardt Hyperloop (2020)


6 Bron: Taylor et. al. (2016)


Figuur 2.1. Kansrijkheid van de verschillende concepten als functie van Technology Readiness Levels
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Toelichting op bekende innovatieve treinconcepten (1/3)


Hogesnelheidslijn (HSL)


Toelichting:


• De Hogesnelheidslijn (HSL) is het bekendste concept van de drie. Net als regulier treinverkeer rijden HSL-treinen over spoor,


echter ligt de snelheid van een HSL-trein hoger en is de aanleg en onderhoud van hogesnelheidsspoor kostbaarder dan bij


regulier spoor.


• Sinds de jaren zeventig is er in Europa een netwerk van hogesnelheidsspoor ontstaan. Eind 2017 beschikte de EU over 9.067km


aan hogesnelheidslijnen en was er 1.671km in aanbouw.1


• In Nederland is een HSL-verbinding gerealiseerd in de vorm van de HSL-Zuid, welke Amsterdam met Antwerpen verbindt. Door


de HSL-Zuid zijn de steden Brussel, Parijs en Londen rechtstreeks te bereiken vanaf station Amsterdam Centraal.


• In het verleden is er regelmatig gesproken over een HSL-Oost richting Duitsland. Gezien de geringe reistijd winst werd de aanleg


van een nieuwe verbinding als onrendabel beschouwd.3 In het kader van Toekomstbeeld OV wordt onder andere gekeken naar


een verbetering van het traject Utrecht – Arnhem, om zo beter aan te kunnen sluiten op het Duitse HSL netwerk.4


Voordelen: 


• Netwerk van verbindingen reeds aanwezig (zie figuur 2.3.)


• Interoperabel met regionaal/nationaal spoor


Nadelen:


• Landen gebruiken verschillende systeemeigenschappen (zoals voltages, beveiligingssystemen etc.).
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1 Bron: Rapportage vanuit de Europese Rekenkamer (2018)
2 Bron v/d afbeelding: Financieel Dagblad (2019)
3 Bron: Centraal Planbureau (2000)
4 Bron: Interview NS International


Figuur 2.2. Met de Thalys en de Eurostar zijn momenteel de steden


Brussel, Parijs en Londen rechtstreeks te bereiken vanaf Amsterdam.2


Figuur 2.3. Toename van HSL in de EU. Eind 2017 beschikte de EU 


over 9.067km aan hogesnelheidslijnen.1


1. Totstandkoming rapportage 2. Selectie kansrijke concepten 3. Kosten kansrijke concepten 4. Baten kansrijke concepten 5. Handelingsperspectieven







PwC


Toelichting op bekende innovatieve treinconcepten (2/3)


Maglev


Toelichting:


• De Maglev is een voertuig dat met hoge snelheid boven een baan zweeft door middel van een magneetveld. Er zijn momenteel


commerciële lijnen in gebruik in Zuid Korea, China en Japan.1,2


• Binnen Europa is het Duitse Transrapid consortium sinds de jaren zeventig decennia lang bezig geweest met de ontwikkeling


van de Maglev. Hoewel er diverse plannen zijn geweest voor een verbinding in Europa, zijn deze tot op heden nooit gerealiseerd.


De enige commerciële Transrapid verbinding is in 2004 gerealiseerd in Shanghai (zie figuur 2.4.).1,4 Verschillende plannen om


deze lijn te verlengen zijn nooit van de grond gekomen. In 2006 heeft er een dodelijk ongeluk plaatsgevonden op het testtraject


van Transrapid in Duitsland. Na enkele pogingen tot een doorstart is, mede wegens uitblijven van commercieel succes, in 2011


het Transrapid project definitief beëindigd.2


• In Nederland is een Maglev eerder geopperd als optie voor o.a. een Zuiderzeelijn, maar na uitblijven van verbindingen in


Duitsland zijn ook hier de plannen in de ijskast gezet.1


• Japan bouwt momenteel een nieuwe verbinding van 286km tussen Tokyo en Nagoya (zie figuur 2.5.). Deze verbinding zal naar


verwachting vanaf 2027 operationeel zal zijn. De beoogde snelheid op dit traject is 500km/u.3


Voordelen: 


• Sneller dan HSL 


• Goedkoper in exploitatie doordat het zweven minder frictie en slijtage oplevert


Nadelen:


• Gebrek aan interoperabiliteit 


• Beperkte schaalomvang (waardoor de kosten/risico's in de supply chain relatief hoog zijn)
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Figuur 2.5. Maglev testopstelling in Japan. Japan bouwt momenteel


nieuwe Maglev verbinding tussen Tokyo en Nagoya (286 km).3


Figuur 2.4. Bondskanselier Angela Merkel in 2006 bij de Transrapid


Maglev in Shanghai, China.4


1 Bron: Wikipedia (z.d. –g)


2 Bron: Wikipedia (z.d. –c)


3 Bron: Wikipedia (z.d. –d)


4 Bron: Hall (2018)
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Toelichting op bekende innovatieve treinconcepten (3/3)


Hyperloop


Toelichting:


• De hyperloop is een concept voor een vacuümtrein, dat in 2012 werd gepresenteerd door Elon Musk. In 2015 heeft Elon Musk


de Hyperloop Pod competition opgezet, sindsdien zijn er wereldwijd onderzoeken gestart naar dit vervoersconcept.


• Het hyperloop concept doet denken aan buizenpost: capsules van circa 60 personen worden met hoge snelheid door vacuüm


buizen vervoerd. Theoretische topsnelheden liggen boven de 1000 km/u.


• In Nederland zijn o.a. Delft Hyperloop en Hardt Hyperloop actief bezig met de verdere ontwikkeling van dit concept. Wereldwijd


lijken Virgin Hyperloop One en Hyperloop Transportation Technologies de voornaamste concurrenten.


• Momenteel werkt Hardt Hyperloop aan (de ontwikkeling van) een Hyperloop onderzoekscentrum op enkele kilometers van de


stad Groningen, met een 3 kilometer lange testbaan. Dit centrum zal naar verwachting in 2022 klaar zijn. Met behulp van dit test


traject verwacht Hardt een TRL level 6 te behalen voor personenvervoer.1,2


• De huidige verwachting van Hardt Hyperloop is dat het nog circa 10 jaar duurt om tot een commercieel product te komen.9


Voordelen: 


• Hoge snelheden (theoretisch hoger dan 1000 km/u)


• Naar verwachting goedkoper in exploitatie door lagere frictie en energieverbruik


Nadelen:


• Gebrek aan interoperabiliteit 


• Nog in ontwikkeling
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Figuur 2.7. Beoogde European Hyperloop Center in Groningen. Bron: 


Website Hardt Hyperloop (2020) 


Figuur 2.6. Visualisatie Hyperloop concept. Bron: Website Hardt 


Hyperloop (2020) 


1 Bron: Wikipedia (z.d. –b)


2 Bron: Interview Hardt Hyperloop


1. Totstandkoming rapportage 2. Selectie kansrijke concepten 3. Kosten kansrijke concepten 4. Baten kansrijke concepten 5. Handelingsperspectieven







Kosten van 
kansrijke concepten







PwC


Directe aanlegkosten, ruimtelijke inpassing en geluidsuitstoot van de 
kansrijke concepten


• In dit hoofdstuk onderzoeken we de (maatschappelijke) kosten voor de aanleg van de


kansrijke concepten. Hierbij kijken we naar de aanlegkosten, de ruimtelijke inpassing en de


geluidsuitstoot in de operatie.


• De aanlegkosten kunnen worden uitgesplitst naar infrastructuur en vervoer. Wij concentreren


ons in deze quickscan op initiële aanlegkosten (de investeringen). Over de exploitatie kosten


van de verschillende nieuwe concepten ontbreekt nog veel data. Binnen de scope van deze


quickscan is besloten daar geen verder onderzoek naar te doen. In de gehele afweging zullen


deze kosten wel onderzocht moeten worden.


• De infrastructurele kosten kunnen bestaan uit directe kosten (boven- en onderbouw) en


indirecte kosten (stations, parkeerplaatsen, grondaankoop, inpassingsmaatregelen zoals


kunstwerken etc.).


• Milieubelasting bij de aanleg, beperkingen in bereikbaarheid en overige maatschappelijke


kosten laten we buiten beschouwing door een gebrek aan beschikbare gegevens en het


werken met een fictief traject.


• De verschillende volwassenheidsniveaus van de treinconcepten maken een kostenindicatie


niet eenduidig en daarmee niet eenvoudig. Een HSL netwerk is immers reeds breed in Europa


gerealiseerd, terwijl de Maglev slechts een aantal Aziatische lijnen kent en de Hyperloop nog


in ontwikkeling is.


• Er dienen vier belangrijke kanttekeningen bij deze vergelijking geplaatst te worden:


1. De mate waarin een nieuw traject kan aansluiten op bestaande infrastructuur (zoals


stations, aansluitende OV verbindingen etc.), ofwel interoperabiliteit, kan in de praktijk


significante impact hebben op de hoogte van de (maatschappelijke) kosten op een


specifieke verbinding.


Het resultaat van dit hoofdstuk is een indicatie van de aanlegkosten van een fictief 
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1 Bron: Toelichting kosten aanleg HSL infrastructuur o.b.v. interview ProRail 


2 Bron: Europese Rekenkamer (2018)


2. De kosten van de aanleg lopen vaak op door indirecte kosten als de aanleg van


kunstwerken, het verstevigen van de ondergrond (o.a. in verband met trillingen), het


verkrijgen van land, het politieke besluitvormingsproces en opgelopen vertragingen.1 Deze


kosten zijn bekend bij verschillende HSL trajecten.2 Voor een Maglev en Hyperloop is de


impact hiervan in Europese context onbekend en niet doorgerekend.


3. De genoemde kosten zijn exclusief voertuigen.


4. Nieuwe treinverbindingen zullen ook impact hebben op het gebied van


landschapsinpassing. Een hyperloop kent een permanente blokkering van het zicht, waar


een Maglev of HSL alleen bij passage het zicht zal ontnemen. Dit kan in potentie tot meer


uitdagingen leiden bij het bepalen van de locatie van het traject. In deze quickscan zijn we


uitgegaan van een fictief traject, waarbij de locatie-specifieke omstandigheden met


betrekking tot de lokale omgeving buiten beschouwing is gelaten.


Het vergelijken van de aanlegkosten dient u dus ook met voldoende voorzichtigheid te


beschouwen.


In dit hoofdstuk staan de volgende vragen centraal:


• Onderzoeksvraag 3: Wat zijn de geschatte (maatschappelijke) kosten voor het aanleggen 


van deze verbinding(en)?


• Onderzoeksvraag 4: Hoe verhouden de concepten zich tot elkaar qua ruimtelijke


inpassing en geluidsuitstoot?


Het resultaat van dit hoofdstuk is een indicatie van de (maatschappelijke) kosten van de 


verschillende kansrijke treinconcepten.


1. Totstandkoming rapportage 2. Selectie kansrijke concepten 3. Kosten kansrijke concepten 4. Baten kansrijke concepten 5. Handelingsperspectieven
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Aanleg van een gemiddelde HSL verbinding in de EU kost circa 25 mln. 
EUR/km; Nederlands deel van verbinding naar verwachting duurder 
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Gecontroleerde lijn Lengte


(km)


Totale kosten


(mln EUR)


Aanlegkosten per km 


(mln EUR)


Berlijn-München 671 14.682 21,9


Stuttgart-München 267 13.273 49,7


Rijn-Rhône 138 2.588 18,8


LGV Est Européenne 406 6.712 16,5


Madrid-Barcelona-Franse grens 797 12.109 15,2


Eje Atlántico 165 2.596 15,7


Madrid-Galicië 416 5.714 13,7


Madrid-León 345 5.415 15,7


Milaan-Venetië 273 11.856 43,4


Turijn-Salerno 1.007 32.169 31,9


Tabel 3.1. Overzicht kosten gecontroleerde hogesnelheidslijnen in de EU. 2


• De Europese Rekenkamer heeft in 2018 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar kosten van


het huidige Europese hogesnelheidsnet.1 In dit onderzoek zijn hogesnelheidslijnen in Duitsland,


Spanje, Frankrijk en Italië geëvalueerd. De Europese Rekenkamer concludeert in dit onderzoek


dat de aanleg van de geëvalueerde lijnen gemiddeld circa 25 mln. EUR per km kostten.1


• Geëvalueerde lijnen beslaan meer dan 50% van de lijnen die medio 2018 in de EU in gebruik of in


aanbouw zijn, waarbij de duurdere tunnelprojecten buiten beschouwing zijn gelaten. Tabel 3.1.


geeft de lengte en aanlegkosten van de onderzochte hogesnelheidslijnen weer. De gemiddelde


aanlegkosten van onderzochte lijnen variëren tussen de 13,7-49,7 mln. EUR per km. De


Europese Rekenkamer geeft geen uitsplitsing van de indirecte kosten. Het is dus onduidelijke


welke indirecte kosten exact zijn meegenomen.


• De Europese Rekenkamer benadrukt dat de kosten van de infrastructuur veel lager hadden


kunnen zijn zonder veel activiteit te verliezen. De reden is dat lijnen die geschikt zijn voor zeer


hoge snelheden niet overal waar ze worden aangelegd, nodig zijn. De kosten van een lijn nemen


evenredig toe met de ontwerpsnelheid. Infrastructuur die zeer hoge snelheden aankan (300 km/h


of meer) is bijzonder duur. Dergelijke hoge snelheden worden in de praktijk echter nooit gehaald:


op de lijnen die werden gecontroleerd, rijden treinen gemiddeld met rijsnelheden die ongeveer 45


% van de ontwerpsnelheid van de lijn bedragen.1


• Uit de eindevaluatie van de HSL-Zuid is gebleken dat dit project van 125km spoor infrastructuur


(40km bestaand en 85km nieuw) circa 7,3 miljard EUR heeft gekost (omgerekend naar prijspeil


2019, incl. BTW). Wanneer de 7,3 miljard wordt gedeeld door de lengte van het traject (125km)


zou dit neerkomen op 58mln EUR/km.2


• Inpassingsmaatregelen op een specifiek traject kunnen zorgen voor een significante verhoging


van de prijs per kilometer. Gegeven de specifiek Nederlandse situatie (zachte ondergrond, relatief


veel inpassingsmaatregelen a.g.v. complex en dichtbebouwde omgeving) zijn de aanlegkosten


naar verwachting hoger voor het Nederlandse deel van een nieuwe verbinding.3,4


1 Bron: Europese Rekenkamer (2018)
2 Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2020)
2 Bron: Interview ProRail
4 Kosten in Nederland zijn relatief hoog i.v.m. veel inpassingsmaatregelen en benodigde kunstwerken, ondergrond is ook een punt van aandacht.


1. Totstandkoming rapportage 2. Selectie kansrijke concepten 3. Kosten kansrijke concepten 4. Baten kansrijke concepten 5. Handelingsperspectieven
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Inschattingen van aanlegkosten van Maglev en HSL kennen forse 
bandbreedte; indirecte kosten onduidelijk
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Aanlegkosten Maglev


• De Maglev kent enkele gerealiseerde commerciële verbindingen. Deze liggen allen in Azië


(Zuid Korea, China en Japan). Verschillende bronnen gaan voor de aanleg van een nieuwe


Maglev verbinding uit van circa 30-40 mln. EUR per km.1,2 Het is onduidelijk welke indirecte


kosten in dit bedrag zijn meengenomen.


• Bovenstaande indicatie komt overeen met de gerealiseerde projecten. De aanlegkosten voor


de Incheon Maglevlijn in Zuid Korea kwamen bijvoorbeeld neer op circa 38 mln. EUR per km.3


De Maglev in Shanghai kostte circa 30 mln. EUR per km.4 Voor beide lijnen geldt de


kanttekening dat deze van beperkte lengte zijn (respectievelijk circa 6 en 30km) en dat


onduidelijk is welke indirecte kosten zijn opgenomen.


• In Japan wordt momenteel gewerkt aan een 286km lange Maglev verbinding tussen Tokyo en


Nagoya (bestaande uit 257km tunnel en 11km bruggen). De aanlegkosten voor deze


verbinding zijn geraamd op US$ 55 miljard (omgerekend circa 192 mln. EUR per km.)5,6


Aanlegkosten Hyperloop


• De Hyperloop is momenteel nog in ontwikkeling. Verschillende (belanghebbende) partijen


hebben uiteenlopende kostenindicaties afgegeven. Hardt Hyperloop gaat in studies uit van


circa 23-30 mln. EUR per km.1,7 Hyperloop One geeft inschattingen van 19-23 mln. EUR per


km voor een eerste commerciële traject in Missouri.8 De onderzoeken geven geen uitsluitsel


over de indirecte kosten die zijn meegenomen in deze bedragen.


• In 2017 heeft TNO een onderzoek uitgevoerd naar de kosten van een Hyperloop systeem


o.b.v. eigen inschattingen en ontvangen input van Hardt en Hyperloop One.9 TNO gaat voor


een commercieel traject in Nederland uit van circa 42 mln. EUR per km, exclusief tunnels en


bruggen. TNO geeft verder aan dat een onzekerheidsmarge van 10-60% moet worden


toegepast op alle kosten, gezien de huidige ontwikkelfase van de Hyperloop.


1 Bron: Hardt Hyperloop (2020)
2 Bron: Wikipedia (z.d. –h)
3 Bron: Knoppers (2019)
4 Bron: Martin Retmann et al.  (2011)
5 Bron: JRailPass (2019)
6 Bron: Wikipedia (z.d. –d)
7 Bron: Cost study: Comparison Hyperloop – HSR, Hardt Hyperloop (2020) 
8 Bron: Barnes (2019)
9 Bron: TNO (2017)
10 Bron: Europese Rekenkamer (2018)
11 Betreft een inschatting op basis van gevonden bronnen, exclusief onzekerheidsmarge. 


Treinconcept Kosten inschatting per km (mln. 


EUR)11


Kanttekening


Hogesnelheidslijn 25 Gemiddelde van Europese lijnen10*


Maglev 30-40 Inschatting op basis van bestaande lijnen in Azië*


Hyperloop 19-42
Brede range van inschattingen. Nog niet 


gerealiseerd.*


Tabel 3.2. Overzicht indicatieve kosten per km in mln. EUR voor de drie treinconcepten. 


*De verschillende onderzoeken geven geen uitsluitsel welke indirecte kosten zijn opgenomen in deze prijs.


1. Totstandkoming rapportage 2. Selectie kansrijke concepten 3. Kosten kansrijke concepten 4. Baten kansrijke concepten 5. Handelingsperspectieven







PwC


Aanleg van een nieuwe verbinding vergt een miljarden investering; 
locatie-specifieke inpassingsmaatregelen kunnen bepalend zijn


• Gezien de vraagstelling zich richt op een fictieve internationale verbinding binnen Europa


hanteren we het Europese gemiddelde. Hierbij geldt de kanttekening dat de aanleg van


individuele projecten kan afwijken van dit gemiddelde. Dure inpassingsmaatregelen in de vorm


van ingewikkelde kunstwerken en kruisingen kunnen de aanlegkosten drastisch doen stijgen.


• Op basis van de gemiddelde (geprognotiseerde) aanlegkosten van de verschillende


treinconcepten kunnen we een grove indicatie maken van wat een fictieve verbinding ongeveer


zou kosten. Daarbij laten we de kosten van dure inpassingsmaatregelen buiten beschouwing.


De aanlegkosten hebben we voor de verschillende afstanden weergegeven in tabel 3.3.


• Naast de mogelijke impact van dure inpassingsmaatregelen vormt ook de mate waarin een


nieuw traject kan aansluiten op bestaande infrastructuur (zoals stations, aansluitende OV


verbindingen etc.), ofwel interoperabiliteit, een belangrijke kostendrijver bij de bepaling van de


aanlegkosten. Voor Hyperloop en Maglev is de mate van interoperabiliteit laag. Dit vraagt


mogelijk om aanvullende maatregelen die de benodigde investeringen verder zullen verhogen.


• Ook vormen factoren als het tijdig verkrijgen van land, politieke besluitvormingsprocessen en


vertragingen in de uitvoering een belangrijk elementen bij bepaling van de omvang van de


aanlegkosten1. Deze kosten zijn bekend bij verschillende HSL trajecten.2 Voor een Maglev en


Hyperloop is de impact hiervan in Europese context onbekend en niet doorgerekend.
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Treinconcept


Kosten-


inschatting 


per km 


(mln. EUR)3


Kosten-


inschatting  


250km


(mln. EUR)3


Kosten-


inschatting 


500 km


(mln. EUR)3


Kosten-


inschatting 


750 km


(mln. EUR)3


Kanttekening


Hogesnelheidslijn 25 6.250 12.500 18.750
Gemiddelde van 


Europese lijnen2*


Maglev 30-40 7.500-10.000 15.000-20.000 22.500-30.000
Inschatting op basis van 


bestaande lijnen in Azië.* 


Hyperloop 19-42 4.750-10.500 9.500-21.000 14..250-31.500


Brede range van 


inschattingen. Nog niet 


gerealiseerd.*


Tabel 3.3. Overzicht indicatieve kosten voor de drie treinconcepten geprojecteerd op verschillende afstanden


*De verschillende onderzoeken geven geen uitsluitsel welke indirecte kosten zijn opgenomen in deze prijs


1 Bron: Toelichting kosten aanleg HSL infrastructuur o.b.v. interview ProRail 
2 Bron: Europese Rekenkamer (2018)
3 Betreft enkel een inschatting op basis van gevonden bronnen, exclusief onzekerheidsmarge.
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De benodigde fysieke ruimte voor een nieuwe fictieve verbinding is voor 
Hyperloop en Maglev in theorie lager dan voor HSL


• Hoewel een vliegveld de nodigde ruimte inneemt, beperkt de benodigde fysieke ruimte voor


een vlucht zich tot de locaties van vertrek en aankomst. Hierdoor is de benodigde fysieke


ruimte voor vliegverbindingen minimaal zolang de luchthavens de extra vraag kunnen dragen.


• Bij treinconcepten dient er voor de gehele route van A naar B infrastructuur te worden


aangelegd. Hoewel de benodigde fysieke ruimte in de praktijk locatie afhankelijk zal zijn,


proberen we op basis van bestaande bronnen een indicatie af te geven voor de verschillende


concepten:


• Als uitgangspunt voor de HSL hanteren we de fysieke contour van de HSL-Zuid: deze is


(ten zuiden van Breda) circa 3,3 ha/km.1 Verschillende internationale bronnen geven


vergelijkbare contouren in de orde grootte 3,2-3,5 ha/km.2,3


• Hyperloop infrastructuur bevat twee buizen die ofwel op kolommen geplaatst worden boven


de grond, ofwel onder de grond kunnen worden geplaatst. De laatste optie is aanzienlijk


duurder en zal derhalve niet verder worden onderzocht. Figuur 3.1. geeft een schematische


weergave van de beoogde bovengrondse infrastructuur van een hyperloop. De beoogde


buizen zijn 3,5m breed, de kolommen zijn 5 meter hoog en staan op elke 24 meter. Naast


de buizen zal een serviceroad worden aangelegd van 3,5m voor benodigd onderhoud en


toegang bij calamiteiten.4


• Een Maglev gaat ook uit van een verhoogde constructie door middel van kolommen. Dit


maakt dat de benodigde grond en de veiligheidsmarge daaromheen naar verwachting lager


zal zijn dan bij een hogesnelheidslijn die op de grond wordt aangelegd.3


• Tabel 3.4. geeft een overzicht van de benodigde fysieke ruimte voor een nieuw aan te leggen


traject voor de verschillende treinconcepten.


• ProRail geef als kanttekening dat het netto ruimtebeslag van een HSL-spoor (2sporen en


geluidsschermen) ongeveer 15 meter bedraagt op bijvoorbeeld een viaduct. Afhankelijk van de


lokale situatie komt daar nog ruimte bij voor onderhoudswegen, ontwatering of bijvoorbeeld


taluds waardoor je op 25-35 meter uitkomt. De technische voetafdruk van de Hyperloop en


Maglev kan klein zijn, maar de voetafdruk in de praktijk is naar verwachting van ProRail hoger,


mede als gevolg van bijvoorbeeld veiligheid en/of inpassing in de omgeving.5 Hardt Hyperloop


geeft aan dat de afmetingen inclusief onderhoudsweg is4.
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Tabel 3.4. Benodigde fysieke ruimte voor aanleg nieuwe infrastructuur


Concept Benodigde fysieke


ruimte in ha/km


Benodigde fysieke


ruimte in ha/250 km


Benodigde fysieke


ruimte in ha/500 km


Benodigde fysieke


ruimte in ha/750 km


HSL1,2,3 3,3 825 1.650 2.475


Maglev3 1,2 300 600 900


Hyperloop4 1,4 350 700 1.050


Figuur 3.1. Schematische weergave van benodigde infrastructuur voor een Hyperloop (Bron: Hardt Hyperloop)


1 Bron: inschatting o.b.v. ontvangen gegevens ProRail
2 Bron: International Union of Railways (2012)
3 Bron: Janic (2003) 
4 Bron: Interview Hardt Hyperloop
5 Bron: Interview ProRail
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Vliegverkeer heeft alleen geluidsoverlast bij stijgen en landen; 
Hyperloop en Maglev zijn stillere treinconcepten dan de HSL


Geluidsuitstoot vliegverkeer


• Waar CO2 uitstoot en energieverbruik een drijfveer voor de vervoerskeuze van een reiziger


kunnen zijn, is geluidsuitstoot vooral belangrijk voor de omgeving waar de trein doorheen rijdt.


• Geluidsuitstoot van vliegverkeer is op een traject alleen merkbaar voor de gebieden nabij de


luchthavens van het start- en eindpunt. Figuur 3.2. geeft een indicatie van de geluidsuitstoot


rond Schiphol.1 Lden (Level day-evening-night) is een gemiddelde permanente geluidsuitstoot.


Pieken bij het opstijgen en landen worden hierbij niet weergegeven.


Geluidsuitstoot treinconcepten


• Voor treinen ligt de geluidsuitstoot anders dan bij vliegverkeer, aangezien de trein gedurende


het gehele traject haar omgeving (tijdelijk) belast met geluid. Het geluid van een trein is onder


andere afhankelijk van de gereden snelheid. Voor een HSL-trein met snelheid van 200-300


km/u is het geluid circa 84-105 dB(A). 2 Bij een Maglev ligt deze waarde bij een (hogere)


snelheid van 200-400 km/u tussen de 79-93 dB(A), doordat er geen frictie is met het spoor en


minder lucht turbulentie.2


• In de huidige ontwikkelfase zijn er nog geen exacte gegevens over de geluidsuitstoot van de


Hyperloop. De voorlopige verwachting van betrokken partijen is dat de Hyperloop aanzienlijk


minder geluid zal uitstoten dan reguliere treinconcepten doordat de capsules zich in een


afgesloten buis bevinden. Hardt Hyperloop stelt dat al het geluid door de buis gedempt zal


worden.4 Hyperloop One verwacht hoogstens een ‘whoosh’.3


• Als kanttekening geldt dat de daadwerkelijke impact van geluid afhankelijk is van de lokale


omstandigheden. Deze kan mogelijk ook (deels) verminderd worden door bijvoorbeeld de


aanleg van geluidswanden.
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Figuur 3.2. Voorbeeld geluidsuitstoot rondom luchthaven Schiphol.1


1 Bron: Nomos Online. Het Noise Monitoring System, kortweg NOMOS, is het geluidmeetsysteem van Amsterdam Airport Schiphol. NOMOS is sinds 1993 actief 


en meet op een objectieve manier het vliegtuiggeluid in woongebieden rondom de luchthaven. 
2 Bron: Janic (2003 
3 Bron: Website Hyperloop One (z.d)
4 Bron: Website Hardt Hyperloop (z.d.)
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Het resultaat van dit hoofdstuk is een indicatie van mogelijke baten van de verschillende kansrijke treinconcepten


Mogelijke baten van de verschillende treinconcepten


In dit hoofdstuk onderzoeken we de baten van de verschillende concepten. Bij de bepaling van de


aanleg van een dergelijk traject is het belangrijk om te weten wat de potentie van een eventuele


nieuwe verbinding oplevert qua capaciteit. Zo kan bepaald worden of eventuele groei in de


vervoervraag ook met de aanleg bediend kan worden.


Vervolgens onderzoeken we wat de nieuwe concepten betekenen voor de klant op het gebied van


deur-tot-deur reistijd, comfort, frequentie en duurzaamheid. Alleen aspecten waarop de reiziger


zijn keuze baseert bij het bepalen van de gewenste modaliteit.


De volgende vragen staan in dit hoofdstuk centraal:


• Onderzoeksvraag 5: Wat zou een dergelijke verbinding kunnen opleveren qua


capaciteit, reistijd en duurzaamheid?


• Er dienen drie belangrijke kanttekeningen bij deze vergelijking geplaatst te worden:


• Bij het aanleggen van een nieuwe verbindingen met één van deze concepten moet in de


praktijk rekening gehouden worden met de mate van interoperabiliteit met de huidige


systemen. Een nieuw HSL spoor kan af- en aantakken op bestaand spoor om van


bestaande stations gebruik te maken. Voor Maglev en Hyperloop geldt dat het gehele


traject volledig nieuw gerealiseerd moet worden, inclusief nieuwe stations, aansluitende


OV verbindingen, voorzieningen etc.


• Een vervoerder zal de treinfrequentie, capaciteit, reistijd en aantal tussenstops


afstemmen op de vervoervraag. De daadwerkelijke potentie van een concept zal daarom


in de praktijk altijd moet worden bezien in relatie tot de vervoervraag op het beoogde


traject.


Het vergelijken van de baten is om bovengenoemde redenen complex en er is weinig


concreet inzicht dat we hierbij kunnen gebruiken. We kunnen alleen op abstract niveau


enkele verschillen zichtbaar maken.
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De theoretisch maximale capaciteit van de treinconcepten lijkt 
onderling vergelijkbaar voor een fictieve verbinding…


• De capaciteit die een vervoerconcept kan vervoeren geeft niet alleen de potentie van het


systeem aan maar ook de mogelijke flexibiliteit in de dienstregeling. Figuur 4.1. geeft een


overzicht van de maximale capaciteit van de verschillende concepten.


• Onderstaande bevindingen gaan uit van volledig benutbare capaciteit van een voertuig en


houdt geen rekening met eventuele implicaties van het coronavirus


• Voor het bepalen van de maximale capaciteit gelden de volgende uitgangspunten:


• In Nederland is in de praktijk de maximale capaciteit per trein momenteel circa 1.200


passagiers i.v.m. met de lengte van intercity perrons.1 In theorie zijn nog langere treinen


mogelijk. Voor het maximale aantal treinen hanteren we 12 treinen per uur.1


• We hebben geen bronnen kunnen vinden voor de maximale capaciteit van een Maglev. Als


uitgangspunt hanteren we daarom de verwachte capaciteit van 1.000 personen voor de


Chuo Shinkansen Maglev die momenteel in aanbouw is in Japan.2 Voor het maximale


aantal treinen hanteren we 12 treinen per uur


• Hardt Hyperloop gaat in haar ontwerp uit van capsules voor 60 personen. Voor de


maximale capaciteit rekenen zij met twee geschakelde capsules, welke onder de brick wall


veiligheidsaanname iedere 30 seconde worden gelanceerd. Hiermee komt het totaal op


240 capsules per uur, ofwel 14.400 personen.3 Hardt Hyperloop stelt dat de capaciteit


mogelijk nog verder verhoogd kan worden door een kortere interval toe te passen met


autonome controle en communicatiesystemen.


• De maximale capaciteit van de verschillende treinconcepten lijkt dus onderling vergelijkbaar.


Wel biedt een hyperloop meer flexibiliteit: vertrek van individuele autonome capsules kan beter


afgestemd worden op de actuele vervoervraag.


• Hierbij geldt de kanttekening dat verschillende bronnen een aanzienlijke lagere capaciteit van


de Hyperloop noemen (met name door een lagere inschatting van de maximaal haalbare


frequentie). Zo stellen verschillende bronnen dat de maximale capaciteit per uur eerder in de


orde 840-3.360 zal liggen.4,5,6
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Figuur 4.1. Overzicht maximale capaciteit van de verschillende treinconcepten


HSL1 Maglev2 Hyperloop3


1.200 per trein


12 


treinen per uur


14.400 per uur 12.000 per uur 14.400 per uur


1.000 per trein 60 per pod


12 


treinen per uur


240


pods per uur


1 Maximale capaciteit per trein o.b.v. Inschatting ProRail (huidige VIRM 12 IC’s i.v.m. maximale perronlengte in Nederland). In buitenland zijn eventueel nog 


langere treinen mogelijk. Aanname elke vijf minuten een trein (International Union of Railways, 2012)
2 Bron: Aantal passagiers o.b.v. het rapport “The Chuo Shinkansen Project: High Speed Rail in Japan” (Andersen, 2019). Aanname elke vijf minuten een trein 


vergelijkbaar met HSL.
3 Bron: interview met Hardt Hyperloop, Brick wall veiligheidsaanname: interval tijd o.b.v. minimaal benodigde tijd om (in geval van nood) tot stillstand te komen.
4 Bron: Taylor et. al (2016)
5 Bron: website van USC Hyperloop (z.d.)
6 Bron: Doppelbauer (2018)
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…huidige vervoervraag richting het (zuid)oosten lijkt momenteel echter 
geen directe verbinding te rechtvaardigen


• Dit onderzoek richt zich op een fictieve verbinding vanuit Nederland richting het (zuid)oosten


met slechts tussenstops op 250 en 500km.


• Figuur 4.2. geeft een overzicht van de potentiële passagiersaantallen per jaar voor vlieg- en


treinverkeer vanaf Schiphol.1,2 Deze getallen zijn afkomstig van eerder onderzoek van


RoyalHaskoningDHV en gebaseerd op gegevens uit 2016.2


• Wanneer we de huidige vervoervraag naar populaire bestemmingen bekijken zien we dat de


vervoervraag richting het (zuid)oosten achterblijft ten opzichte van belangrijke drie belangrijke


directe verbindingen Londen, Brussel en Parijs.


• De grootste vervoervraag richting het (zuid)oosten is naar Frankfurt met (omgerekend)


gemiddeld 2600 reizigers per dag. Deze aantallen blijven ver achter bij de eerder berekende


potentiële capaciteit van de treinconcepten en lijken daarmee geen directe (punt-punt)


verbinding te rechtvaardigen.


• Nederland en Duitsland zijn poly centrisch georiënteerd in tegenstelling tot het Verenigd


Koninkrijk en Frankrijk waar de vervoervraag zich voornamelijk concentreert richting één


hoofdstad. Een snelle directe (punt-punt) verbinding verliest haar toegevoegde waarde in een


poly centrisch gebied doordat de behaalde snelheid verloren gaat door de extra tijd die nodig is


bij het voor- en natransport.3 Tussenstops lijken voor een rendabele uitvoering onvermijdelijk.


De combinatie met binnenlands vervoer draagt momenteel bij aan een rendabele


internationale verbinding.3 Dit beperkt in praktijk de potentiële snelheid van de concepten


aangezien er kortere afstanden gereden worden tussen optrekken en afremmen.


• Nederland kiest er in Toekomstbeeld OV 2040 voor om per landsgrens één gebundelde,


hoogwaardige verbinding met omliggende Europese metropolen te hebben, door het


versterken van de HSL-Zuid en het ontwikkelen van een oostelijke corridor richting Düsseldorf


op basis van de bestaande routes in plaats van nieuwe verbindingen aan te leggen. 4
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Figuur 4.2. Potentiële aantal reizigers vanaf Schiphol, (let op de verschillende assen hebben een andere schaal: 


oranje linker-as, zwart rechter-as). Bron afbeelding: RoyalHaskoningDHV (2018) 
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1 Bron: Royal HaskoningDHV (2018)
2 De mogelijke (negatieve) invloed van COVID-19 op de potentiële passagiersaantallen is niet meegenomen in dit onderzoek 
3 Bron: Interview Kennis Instituut Mobiliteit. 
4 Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2019) [Kamerstuk]


1. Totstandkoming rapportage 2. Selectie kansrijke concepten 3. Kosten kansrijke concepten 4. Baten kansrijke concepten 5. Handelingsperspectieven







PwC


Theoretische reistijd treinconcepten is concurrerend met vliegverkeer; 
in praktijk beperkt door de tussenstops voor benodigde rendement


• Om een reiziger te verleiden met een andere modaliteit te reizen dan dat hij/zij gewend is,


spelen de volgende pijlers een rol1:


1. Prijs


2. Reistijd


3. Frequentie


4. Comfort


5. (Duurzaamheid)


• Traditioneel stuurt NS op de eerste 4 pijlers om reizigers te bewegen de trein als


vervoersmiddel te kiezen.1 Zij zien echter steeds vaker dat de reiziger ook het


duurzaamheidsaspect meeneemt in haar overweging.


• De bepaling van de prijs van het ticket voor de reiziger ligt buiten de scope van dit onderzoek.


De reistijd, frequentie, comfort en duurzaamheid bespreken wij hieronder.


Deur-tot-deur reistijd 


• Om te concurreren met het vliegtuig is het noodzakelijk dat de deur-tot-deur reistijd van de


alternatieve treinconcepten (dus incl. voor- en natransport, incheck, bagage etc.) binnen de


zelfde orde vallen als het huidige vliegverkeer. Internationale ervaring met hogesnelheidslijnen


laten zien dat bij een treinreistijd van 2 uur of korter de markt vrijwel geheel gedomineerd


wordt door de trein. Dit is bijvoorbeeld het geval tussen Parijs en Brussel. Bij reistijden langer


dan 5-6 uur is het marktaandeel van de trein erg klein en domineert het vliegtuig.2


• Voor alle treinconcepten geldt dat zij theoretisch kunnen concurreren met het vliegtuig (zie


tabel 4.1.). In de praktijk zullen in verband met de lage potentiele vervoervraag voor een


volledig directe ontsluiting mogelijk meerdere tussenstops nodig zullen zijn om de lijn rendabel


te krijgen,3 wat de maximale snelheid van de concepten zal beperken.


• .


• Hardt Hyperloop ontwikkelt momenteel een concept om directe verbindingen te blijven bieden


terwijl de lijn meerdere bestemming aandoet, doormiddel van zogeheten switches. Hierbij


maken zij gebruik van de kleine pods die autonoom rijden. Zo bieden zij een verbinding van A-


B en van A-C om aan verschillende vraag te voldoen zonder dat de reizigers naar C hoeven te


stoppen op het tussenstation.4 Voor een Maglev en HSL is een dergelijke vervoerkundige


indeling op het moment te duur omdat de treinen zijn ingericht op grote volumes en een


machinist en conducteur vereisen.
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Afstand Vliegtuig HSL 


Snelheid: 360 km/h.


Maglev


Snelheid: 430 km/h.


Hyperloop


Snelheid: 700 km/h.


250km 215 min 107 min 99 min 84 min


500km 243 min 158 min 143 min 112 min


750km 266 min 210 min 187 min 141 min


Tabel 4.1. Overzicht deur-tot-deur reistijden op het fictieve traject (zie bijlage A.3 voor de totstandkoming van


deze gegevens)


1 Bron: Interview NS International
2 Bron: KiM (2018)
3 Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2019 -b)
4 Bron: Interview Hardt Hyperloop


1. Totstandkoming rapportage 2. Selectie kansrijke concepten 3. Kosten kansrijke concepten 4. Baten kansrijke concepten 5. Handelingsperspectieven







PwC


Voordelen op comfort en frequentie kunnen doorslaggevend zijn voor 
modaliteitskeuze van de reiziger; hyperloop flexibel met autonome pods


Comfort


• Voordelen op het gebied van gemak en comfort kunnen voor de reiziger doorslaggevend zijn


wanneer in de praktijk de reistijd (incl. voor- en natransport) niet al te veel afwijkt van het


vliegtuig. De reistijd bij korte afstandsvluchten wordt voor een significant deel bepaald door de


benodigde tijd voor douane en afgifte van bagage (circa 60 min). Doordat deze handelingen bij


Maglev en HSL (binnen de EU) niet nodig zijn biedt dit een aanzienlijk voordeel op het gebied


van comfort. Bij Hyperloop is nog niet duidelijk hoe (groot) bagage vervoer zal worden


ingericht.1 Andere vragen bij de hyperloop op het gebied van comfort zijn de g-krachten die


een passagier aan moet kunnen en hoe de oriëntatie en beleving zal zijn wanneer men door


een dichte buis reist.


Frequentie


• De flexibiliteit waarmee een reis kan worden afgelegd weegt ook mee in de afweging van de


reiziger. De hyperloop heeft hier mogelijk een voordeel omdat zij met kleine autonome pods


werken.


• Bij lagere vervoervraag dan de maximale capaciteit geeft zo’n kleinere pod de flexibiliteit om


een hogere frequentie te bieden zonder dat er direct lege voertuigen rijden. Doordat de pod


autonoom beweegt zullen bovendien de personele kosten niet stijgen bij deze hogere


frequentie met lage capaciteit. Terwijl dit bij een hogere frequentie van de HSL wel het geval


is.


• In het geval van theoretisch maximale capaciteit zal op een internationale verbinding een 30


seconden interval van de Hyperloop geen significant voordeel bieden voor de reiziger ten


opzichte van 5 minuten voor de HSL.2
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Figuur 4.3. Artist impression van voorstel interieur TU Delft Hyperloop, bron: RailTech.com (2018)


1 Bron: Interview Hardt Hyperloop
2 Bron: Taylor et. al (2016)
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In de exploitatiefase kennen alle treinconcepten een voordeel op het 
gebied van uitstoot van koolstofdioxide en het energieverbruik


• Steeds meer laten reizigers hun vervoerskeuze afhangen van duurzaamheid. In dit onderzoek


richten we ons ter indicatie van dit aspect op de parameters 1) emissie van koolstofdioxide


(CO2), 2) energieverbruik 3) geluidsuitstoot van de verschillende modaliteiten in de


exploitatiefase. De geluidsuitstoot heeft weliswaar geen invloed op de keuze van reiziger maar


wel impact op de omgeving.


• Een belangrijke kanttekening hierbij is dat in deze quickscan het verbruik van energie en/of 


uitstoot van CO2 gedurende de aanleg en onderhoud van nieuwe infrastructuur buiten 


beschouwing is gelaten. 


CO2-emissie


• De verschillende treinconcepten maken gebruik van elektrische aandrijving waardoor de


uitstoot van CO2 (bij duurzame opwek van elektriciteit) voor al deze concepten in theorie gelijk


is aan nul. Dit geldt momenteel al voor alle NS treinen in Nederland, door de inkoop van


‘groene stroom’.1 Een andere energiemix bij de elektriciteitsopwekking leidt in de praktijk tot


andere resultaten, zo is momenteel in Duitsland wel degelijk sprake van CO2-uitstoot bij het


huidige treinverkeer als gevolg van de relatief vervuilende electriciteitsmix.2


• Voor de (huidige) CO2-uitstoot van vliegverkeer zijn verschillende bronnen met elkaar


vergeleken. Daaruit volgt dat korte afstandsvluchten indicatief circa 140 g/pax/km uitstoten.3,4


• Concluderend kunnen we stellen dat op het gebied van CO2-emissie alle treinconcepten in de


exploitatiefase een vergelijkbaar voordeel kunnen leveren ten opzichte van het huidige


vliegverkeer.


Energieverbruik


• Naast de theoretische uitstoot van CO2 vergelijken we de concepten ook op basis van


energieverbruik per reizigerskilometer (zie Figuur 4.4). Alle treinconcepten verbruiken per


reizigerskilometer minder energie (Wh) dan het huidige vliegverkeer. Tussen de verschillende


treinconcepten geldt dat de Hyperloop het meest efficiënt met de energie verwacht om te


kunnen gaan.5,6


• Nieuw geproduceerde passagiers vliegtuigen zullen vanwege nieuwe ICAO standaarden naar


verwachting circa 20-25 procent minder brandstof gebruiken.6 Deze potentie en/of verdere


mogelijkheden om vliegverkeer te verduurzamen zijn in dit onderzoek niet meegenomen. Wij


raden aan deze mogelijkheden en de daarbij benodigde investeringen te onderzoeken om het


duurzaamheidsvoordeel van nieuwe treinconcepten in perspectief te kunnen plaatsen, mede


gezien optimalisaties binnen het vliegverkeer mogelijk op kortere termijn te realiseren zijn dan


de aanleg (incl. besluitvorming) van nieuwe internationale treinverbindingen.
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Figuur 4.4: Energieverbruik per reizigerskilometer op basis van 60% bezetting. Bron: Hardt Hyperloop.4
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1 Bron: Website NS (z.d.)
2 Bron: KiM (2019)
3 Bron: CE Delft. (2015) 
4 De online calculator van het ICAO (z.d.) geeft vergelijkbare resultaten voor bijvoorbeeld een korte afstandsvlucht van AMS-MUC
5 Bron: Rapportage Hardt Hyperloop (2020). De opgegeven getallen hebben we vergeleken met andere bronnen, o.a. Taylor et. al (2016). Hoewel bij andere 


bronnen de absolute waarden mogelijk verschillen is de onderlinge verhouding tussen de verschillende concepten vergelijkbaar met de rapportage van Hardt 


Hyperloop (2020). 
6 Bron: Taylor et. al (2016)
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Handelingsperspectieven van Nederland


• In dit onderzoek richten wij ons op trajecten tot 750km. Van deze afstand zal maximaal 150km


in Nederland liggen. Dat betekent dat Nederland voor een groot deel afhankelijk is van andere


internationale partijen om deze verbindingen te kunnen realiseren.


• Hieronder bespreken we de punten die impact hebben op de huidige positie van Nederland:


• Nederland wil haar internationale spoorpositie graag versterken en werkt aan plannen om


grensoverschrijdend vervoer te verbeteren.1,2


• Nederland is geografisch geen belangrijke locatie voor een HSL, Maglev of Hyperloop


netwerk voor het buitenland. Het betreft voornamelijk een start of eindlocatie en heeft


beperkte transfermogelijkheden voor internationaal personentreinvervoer.3


• Het European Hyperloop Center (EHC) staat gepland om in Groningen gebouwd te worden.


Het EHC moet in 2022 de eerste faciliteit in Europa zijn waar het hyperloop-


transportsysteem op hoge snelheid getest kan worden. Het testcentrum kan in de toekomst


door verschillende onderzoeksteams gebruikt worden. 4 De realisatie voor de testtrack


hangt af van of het lukt om 75% van het benodigde budget project privaat gefinancierd te


krijgen. Deze zomer is de deadline. Momenteel is circa 30-40% van de kosten gecoverd


door private investeringen5.


• Nederland heeft ambitie op het gebied van internationaal spoorvervoer, loopt vooraan op het


gebied van de ontwikkeling van de hyperloop en heeft tegelijkertijd een geografisch lastige


positie om spoorvervoer te beïnvloeden voor het eigen land. In dat kader zal Nederland


moeten samenwerken om tot goede internationale spoorverbindingen van 750km te komen.


• In dit hoofdstuk kijken we naar het handelingsperspectief van Nederland bij de implementatie


van de besproken concepten. De volgende vraag centraal:


• Onderzoeksvraag 6: Welke handelingsperspectieven heeft Nederland bij de


implementatie van nieuwe innovatieve concepten?


• We maken twee belangrijke kanttekeningen bij dit hoofdstuk


1. In dit onderzoek kijken we naar een fictief traject. Dat betekent dat er geen specifiek 


onderzoek is gedaan naar bepaalde verbindingen en bijkomende specifieke 


uitdagingen op dat traject. We bespreken de handelingsperspectieven van Nederland 


in zijn algemeenheid.


2. Dit onderzoek houdt geen rekening met eventuele lange termijn mobiliteitseffecten ten


gevolge van de coronacrisis
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Het resultaat van dit hoofdstuk is een inzicht in de handelingsperspectieven van Nederland bij de implementatie van innovatieve concepten


1 Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2020) [kamerbrief]
2 Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2019 -a)
3 Bron: Interview Kennis Instituut Mobiliteit
4 Bron: Website Hardt (z.d.)
5 Bron: Interview Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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Nederland heeft beperkte handelingsperspectieven; huidige Europese 
initiatieven zijn vooral gericht op optimalisatie en uitbreiding HSL


• Internationaal spoor heeft te maken met lokale, regionale, nationale en internationale belangen


die vaak niet congruent zijn. Het Europese belang werd in het verleden op bepaalde dossiers


door nationale/regionale belangen overvleugeld. Hieronder een aantal initiatieven (niet


limitatief) van lopende initiatieven om het internationaal treinvervoer te stimuleren:


• Middels het Trans-European Transport Network (TEN-T) regulation heeft de EU zich in


2011 als doel gesteld om in 2030 31.000km hogesnelheidslijn gerealiseerd te hebben (en


50.000 in 2050), waarvan momenteel circa 10.000km daadwerkelijk is gerealiseerd.1,2 Een


rapport uit 2018 van de Europese Rekenkamer toont aan dat de EU sinds 2000 €23,7


miljard heeft uitgegeven aan hogesnelheidslijnen, maar dat het gestelde doel voor 2030


zeer waarschijnlijk niet gehaald gaat worden door gebrek aan een strategisch plan en


juridische zeggenschap. 2


• Hoewel in de Green Deal geen concrete acties voor internationaal personenvervoer per


trein worden genoemd heeft het Ministerie IenW recent een position paper geschreven


waarin voorstellen worden gedaan aan de Europese commissie om deze op te nemen in de


werkprogramma’s van 2019-2024.3 Deze voorstellen gaan van het ontwerp van een


netwerk voor internationaal spoorvervoer tot data beschikbaarheid en interoperabiliteit.


• De implementatie van ERTMS volgens het European Deployment plan zoals besloten in


20173.


• De EU interoperabiliteit voorschriften en de ontwikkeling van de “Technical Specifications of


Interoperability (TSI’s) die direct impact hebben op personenvervoer op het spoor. De TSI’s


gelden voor nieuwe investeringen. Door de lange levensduur van spoorassets zal er nog


een lange transitieperiode zijn.3


• Shift2Rail EU innovatie programma heeft als doel 50% van de life-cycle cost van


spoortransport te reduceren, de spoorcapaciteit te verdubbelen en de betrouwbaarheid en


punctualiteit te verhogen met 50%.4
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Figuur 5.1. Overzicht TEN-T corridors (bron: Europese Commissie (2013))


1 Bron: The Financial Times (2018)
2 Bron: Europese Rekenkamer(2018)
3 Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2020) [kamerbrief]
4 Bron: Website Shift2Rail (z.d.)
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Europese samenwerking is nodig om innovatieve concepten te kunnen 
realiseren…


Europese samenwerking nodig voor ontwikkeling nieuwe 


concepten


• Hoewel in de bijlagen van de TEN-T-verordening wordt beschreven waar de


hogesnelheidslijnen moeten worden aangelegd, besluiten alleen de lidstaten of en waar dit


precies zal gebeuren. Zij leveren ook het grootste deel van de benodigde financiering en zijn


als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van alle nodige stappen (studies, vergunningen,


het uitbesteden en bewaken van de werkzaamheden en het houden van toezicht op alle


betrokken partijen).1 Uit eerdere samenwerkingen tot nieuwe verbindingen blijkt dat


besluitvorming in de praktijk vaak langer duurt dan de bouwfase.2


• Het bouwen van iedere nieuwe verbinding, maar vooral ook bij nieuwe concepten als een


Hyperloop en Maglev is deze samenwerking cruciaal.


• Huidige initiatieven focussen vooral op de ontwikkeling van het HSL netwerk in Europa.


Duitsland en Frankrijk lijken op dit moment geen plannen te hebben om te investeren in de


ontwikkeling van een Hyperloop of Maglev.2,3


• Om te komen tot een commercieel product verwacht Hardt Hyperloop nog 10 jaar nodig te


hebben4,5. Omdat de hyperloop nog geen ‘proven technology’ is, is de verwachting dat er voor


die tijd nog geen grote plannen gemaakt zullen worden voor bijvoorbeeld een internationaal


hyperloop netwerk.2,6,7


• Wanneer Nederland de ambitie heeft om nieuwe (snelle) verbindingen te implementeren als


alternatief voor het vliegverkeer zal zij moeten blijven lobbyen om te zorgen dat er een


Europese samenwerking komt. Duitsland lijkt daarbij de belangrijkste partner (voor


verbindingen naar het (zuid)oosten. Beleid vanuit de EU zou dit proces kunnen versnellen.2,6,7
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1 Bron: Europese Rekenkamer (2018)
2 Bron: Interview NS International
3 Bron: Interview Professor Transport Economics -École des Ponts
4


Bron: Hardt Hyperloop (2020)
5


Bron: Interview Hardt
6


Bron: Interview ProRail
7 


Bron: Interview Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


Figuur 5.2. Ursula von der Leyen presenteert Green deal, bron Railway Gazette (2019)
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…parallel aan opzetten samenwerking is het raadzaam huidig spoor en 
treinvervoer te optimaliseren op beleid buurlanden


Plannen aanpassen op beleid buurlanden


• Het is uitdagend om de belangen van Nederland en Duitsland op elkaar uit te lijnen, om zo tot


een substantiële verbetering van het internationale langeafstandsvervoer per spoor tussen


beide landen te komen. Tegelijkertijd werken zowel Nederland (Toekomstbeeld OV 2040) en


Duitsland (Deutschland takt) aan projecten, waar de verbetering van de grensoverschrijdende


verbindingen aan beide zijden van de grens uitdrukkelijk in scope zijn.


• Om op korte termijn al effect te bereiken op de gestelde klimaatdoelen kan parallel aan de


lobby voor de Europese samenwerking, nu aan verbeteringen en optimalisaties van het


huidige spoor gewerkt worden zodat deze verbindingen beter worden benut1.


• Het bieden van een goede verbinding op de knooppunten Hannover, Duisburg, Keulen en


Frankfurt, maakt dat Nederland zo goed mogelijk kan aanhaken op de HSL verbindingen die


Duitsland ontwikkelt5. Een verbetering aan het spoor die nu in het kader van Toekomstbeeld


OV wordt onderzocht is de verbetering van het spoor tussen Utrecht en Arnhem, bijvoorbeeld


naar 200 km/u.1,2


• De focus op korte termijn verbeteringen betekent niet dat deze innovatie uitsluit. Uit de


interviews komt naar voren dat investeren in de ontwikkeling van de Hyperloop ook interessant


is vanuit een economisch perspectief als mogelijk export product3.Daarnaast zijn partijen als


NS en ProRail aangesloten bij het Innovatiefonds omdat zij o.a. geïnteresseerd zijn in spin-off


effecten van de onderzoeken van Hardt,1,2 die uiteindelijk ook kunnen leiden tot optimalisaties


van de bekende treinconcepten.


• Een mix van ‘proven technology’ met de HSL en nieuwe concepten die aantakken op dit


systeem lijkt de meest aantrekkelijke vorm van ontwikkeling2. Hiervoor zal zowel ingezet


moeten worden op innovatie, de lobby voor Europese samenwerking als de afstemming van


het eigen spoornet op de plannen van de HSL netwerken in onze buurlanden.
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1 Bron: Interview ProRail
2 Bron: Interview NS International
3 Bron: Interview Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


Figuur 5.3. Internationale hoofdverbindingen personenvervoer per spoor (bron: Internationaal reizigersvervoer


toekomstbeeld OV - ProRail (2020))
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A2. Interviewlijst


Datum Geïnterviewde


29 april 2020 Stefan Marges – Hardt Hyperloop


30 april 2020 Jeroen Wolff – NS International


6 mei 2020 Alain Sauvant – École des Ponts


12 mei 2020 Jeroen Wesdorp – ProRail


In deze quickscan hebben we voor het ophalen van informatie gebruik gemaakt van een beperkt aantal interviews. Tabel A.1 geeft een overzicht van geïnterviewden. 


De conclusies in dit onderzoek betreffen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van betrokken personen of achterliggende organisaties.  


Naast bovengenoemde personen is gesproken met geselecteerde ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
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Figuur A.1. Lijst met geïnterviewden 
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A3. Totstandkoming reistijden
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Afstand Vliegtuig Huidige hsl Hsl geoptimaliseerd


Snelheid: 360 km/h.2


Maglev


Snelheid: 430 km/h.2


Hyperloop


Snelheid: 700 km/h.3


250km O.b.v. gemiddelde deur-tot-deur reistijd voor 


de steden Bremen, Luxemburg, Hannover, 


Dusseldorf1


215 min


O.b.v. gemiddelde deur-tot-deur reistijd voor 


de steden Bremen, Luxemburg, Hannover 


Luxemburg1


290 min


30min voor transport


6min optrekken4,5


37min rijden4,5


4min remmen4,5


30min na transport4


107 min


30min voor transport4


6min optrekken4,6


31min rijden4,6


3min remmen4,6


30min na transport4


99 min


30min voor transport4


2min optrekken4,7


19min rijden4,7


2min remmen4,7


30min na transport4


84 min


500km O.b.v. gemiddelde deur-tot-deur reisduur 


voor de steden Basel, Straatsburg, 


Frankfurt Hamburg en Stuttgart1


243 min


O.b.v. gemiddelde deur-tot-deur reisduur 


voor de steden Basel, Straatsburg, 


Frankfurt Hamburg en Stuttgart1


374 min


30min voor transport4


6min optrekken4,5


15min tussenstop4,5


74min rijden4,5


4min remmen4,5


30min na transport4


158 min


30min voor transport4


6min optrekken4,6


14min tussenstop4,6


61min rijden4,6


3min remmen4,6


30min na transport4


143 min


30min voor transport4


2min optrekken4,7


9min tussenstop4,7


39min rijden4,7


2min remmen4,7


30min na transport4


112 min


750km O.b.v. gemiddelde deur-tot-deur reistijd voor 


de steden Berlijn, Dresden, Praag, Lyon, 


München en Geneve1


266 min


O.b.v. gemiddelde deur-tot-deur reistijd voor 


de steden Berlijn, Dresden, Praag, Lyon, 


München en Geneve1


503 min


30min voor transport4


6min optrekken4,5


29min tussenstop4,5


112min rijden4,5


4min remmen4,5


30min na transport4


210 min


30min voor transport4


6min optrekken4,6


27min tussenstop4,6


192min rijden4,6


3min remmen4,6


30min na transport4


187 min


30min voor transport4


2min optrekken4,7


18min tussenstop4,7


58min rijden4,7


2min remmen4,7


30min na transport4


141 min


1  Voor de huidige situatie van vliegverkeer en HSL hanteren we de opgave conform eerder onderzoek van Royal HaskoningDHV (2018), waarbij we 


een gemiddelde hanteren van een beperkt aantal (genoemde) steden die nabij de betreffende afstand liggen.
2  Gehanteerde theoretische maximum snelheid conform eerder onderzoek uitgevoerd door Hardt (2020)
3  Snelheid o.b.v. interview Hardt Hyperloop en rapportage Hardt Hyperloop (2020)
4  Generieke aannames theoretische deur-tot-deur reistijd: 1) 30 minuten voor- én na transport, 2) Voor 500km hanteren we 1 tussenstop, voor 


750km hanteren we 2 tussenstops, 3) halteertijd tussenstop 5 minuten,4) totale tijd tussenstop is inclusief de benodigde tijd voor 


remmen/optrekken, 5) Rijtijd op basis van totale afstand en maximale snelheid, gecorrigeerd voor afgelegde weg gedurende remmen/optrekken, 


6) uitgegaan van een eenparig versnelde beweging
5  Gehanteerde duur optrekken (6 min)/ remmen (3,5 min) HSL o.b.v. eerder onderzoek uitgevoerd door Connor (2012)
6  Gehanteerde duur optrekken (5,5 min)/ remmen (3 min) Maglev o.b.v. eerder onderzoek uitgevoerd door Vuchic & Casello (2002)
7  Gehanteerde versnelling/vertraging van 0.15 G Hyperloop o.b.v. interview Hardt Hyperloop







pwc.nl


Thank you


© 2020 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the prior written permission of PwC.  


"PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC 


network.


Please see www.pwc.com/structure for further details.







3.   Een andere kijk op bereikbaarheid Op 21 november 2019 is
het onderzoek ‘Een nieuwe kijk op bereikbaarheid – duurzaam,
persoonlijk en multimodaal’ gepubliceerd. In het afgelopen Nota
Overleg MIRT is toegezegd u een reactie op dit rapport te sturen.
In dit onderzoek is een instrument ontwikkeld om ketenreizen met
verschillende vervoerswijzen te modelleren en de effecten van
mobiliteitsmaatregelen voor verschillende doelgroepen in kaart te
brengen. Het onderzoek zoomt in op twee gebieden. De conclusies
kunnen daarom niet gegeneraliseerd worden naar landelijk niveau.
We onderschrijven dat er voor OV en fiets vaak meer winst te
behalen is voor bereikbaarheid in binnenstedelijke infra. De
autobereikbaarheid is daar al relatief goed en investeringen om die
te verbeteren zijn relatief hoog, vanwege o.a. de beperkte ruimte.
De onderzoekers zijn nu samen met verschillende decentrale
overheden het instrument verder aan het ontwikkelen. Zo wordt
het interessant om hiermee op regionaal niveau aan
bereikbaarheidsopgaven en –oplossingen te kunnen rekenen.
Samen met IenW wordt verkend hoe het instrument ook voor
anderen beschikbaar kan worden gesteld.  Dit is zeer interessant
vooral in context met de Regio Groningen - Assen, Regio Zwolle of
Regio Twente. Ook voor het uitoefenen van uw functie is het
krijgen van deze stukken vanuit het college van belang. Hoe staan
wij als regio in deze wedstrijd? 

Opvallende details in de landsdelen:

Daarnaast gaan partijen zich inzetten voor maatregelen gericht op
vraagbeïnvloeding (zoals een werkgeversaanpak en logistieke
aanpak), openbaar vervoer, fiets en ketenmobiliteit, in de regio’s
Noord-Veluwe, Zwolle en de Kop van Overijssel/Drenthe. Ook komt
er een gezamenlijk MIRT-onderzoek naar de bereikbaarheid van
Zwolle en omgeving in combinatie met een
verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle. Tenslotte is
geconcludeerd dat de ontwikkelingen op de A28 worden
gemonitord door Rijkswaterstaat. Tijdens het BO MIRT van dit
najaar zullen afspraken over de financiering van de verschillende
maatregelpakketten worden gemaakt. Dit raakt ook het landsdeel
Noord; opvallend ontbreekt er dus iets over de
storingsgevoeligheid op het spoor tussen Zwolle - Meppel. Bij
vraag beïnvloeding zullen er ook voldoende alternatieven
voorhanden moeten zijn om het aantrekkelijk te maken om de
auto te laten staan. Kijkend naar de Randstad en OV dichtheid en
kwaliteit? 
Op de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl wordt tot 2028 binnen het MIRT een aantal
belangrijke knelpunten aangepakt.en een paar regels verderop:  Parallel hieraan is
een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het vervangen van de bruggen
Schuilenburg en Kootstertille door een aquaduct. Over de uitkomsten van het
haalbaarheidsonderzoek en het vervolgproces wordt in het BO MIRT van dit najaar
besloten.  In context met de N33 -Midden mis ik de Eelwerderbrug
aangezien deze ook naar voren gehaald kan worden in BO-MIRT en
zeker een aquaduct op zijn plaats is. Is de provincie Groningen niet
op haar strepen gaan staan? 



IenW en de provincie Groningen hebben in het eerste kwartaal van
2020 een succesvolle pilot gedaan met een waterstof
reizigerstrein. Ook is onderzocht of het mogelijk is om
goederenvervoer zero emissie te laten rijden zonder de
aanwezigheid van bovenleiding, zoals de motie Van Dijk
(kamerstuk 29 984, nr. 876) heeft verzocht. Uit dit onderzoek is
gebleken dat dit technisch mogelijk is, maar dat er nog diverse
uitdagingen zijn om tot een pilot te kunnen komen. Deze worden
de komende maanden in kaart gebracht. U wordt voorafgaand aan
het Nota Overleg MIRT van dit najaar over de laatste stand van
zaken geïnformeerd.  In dit citaat staat iets waarbij de alarmbellen
af horen te gaan:  Ook is onderzocht of het mogelijk is om
goederenvervoer zero emissie te laten rijden zonder de
aanwezigheid van bovenleiding, zoals de motie Van Dijk
(kamerstuk 29 984, nr. 876) heeft verzocht. Uit dit onderzoek is
gebleken dat dit technisch mogelijk is, maar dat er nog diverse
uitdagingen zijn om tot een pilot te kunnen komen.  Hier wordt de
werkelijkheid van het zware spoorgoederenvervoer verdraait.
Aangezien de zeehavens van 'Nationaal belang' conform TEN-T
spoor eisen ontsloten moeten worden. Inzake de zogenaamde
interoperabiliteit van het spoorweg materieel. Dat betekent dat
vanaf de havens Delfzijl/Eemshaven zware goederentreinen van
740 meter mogelijk moeten worden. Aangezien de Eemshaven ook
nog een haven is met een personenvervoer station. Als u daar
hetzelfde mogelijk maken wil als bij Norddeich-Mohle met de trein
uit München ontkomt u niet aan bovenleiding. 

In deze brief aan de Kamer zijn dit de kritische punten waar zeker ook
in de gemeenteraden en provinciale staten extra aandacht geschonken
moet worden. Bij landsdeel oost ontbrak ook de discussie over de
internationale trein Amsterdam - Berlijn? Waarom is dat? 

Hoop dat u nuttig gebruik maakt van deze informatie. 

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 19 juni 2020 

Betreft Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte 

en Transport (MIRT) 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Met deze brief informeren wij u, mede namens de minister van BZK, over de 

voortgang in het MIRT en over de stand van zaken van een aantal moties, 

toezeggingen en amendementen. De minister van BZK informeert u mede namens 

ons gelijktijdig over de uitkomsten van de landsdelige Bestuurlijke Overleggen 

Leefomgeving (BOL), als verbreding van de voormalige Strategische Bestuurlijke 

Overleggen MIRT. In de landsdelige BOL’s is kort stil gestaan bij de actualiteiten 

en is gesproken over de Omgevingsagenda’s en Verstedelijkingsstrategieën. In 

Noord-, Oost- en Zuid-Nederland is in het kader van de Omgevingsagenda over 

klimaatadaptatie en zoetwater gesproken. Daarbij kwam grensoverschrijdende 

samenwerking met de buurlanden aan de orde en de noodzaak om in die landen 

water vast te houden in plaats van te lozen. In deze brief zijn ook de uitkomsten 

uit het BOL goederenvervoercorridors opgenomen. 

 

De COVID-19-pandemie waarmee we op dit moment te maken hebben, heeft ook 

invloed op de mobiliteit van personen en goederen. De effecten van deze crisis op 

het spoor, openbaar vervoer, weg- en waterverkeer staan nog niet vast. De 

verwachtingen daarover lopen sterk uiteen. De structurele effecten van de 

coronacrisis variëren per scenario, en nemen toe naarmate de crisis langer aan 

blijft houden. De verwachting is dat de mobiliteitsgroei op de lange termijn weer 

zal aantrekken. De demografische groei, huishoudensgroei en bijbehorende 

woningbouwopgave zijn immers groot. De Nationale Markt en Capaciteitsanalyse 

(NMCA) laat op de lange termijn ook bij lagere economische groei, toename van 

de mobiliteit en substantiële bereikbaarheidsopgaven zien. Investeringen blijven 

noodzakelijk om de netwerken in de toekomst op orde te houden. 

Het uitgangspunt is om alle projecten, toezeggingen en overleggen te continueren. 

Indien het niet mogelijk is volgens planning te opereren, wordt dit in deze 

voortgangsbrief toegelicht. Daarnaast zullen wij u in deze brief informeren over de 

investeringsagenda en de mogelijkheid projecten te versnellen.  

 

Elke dag wordt bij Rijkswaterstaat en ProRail, samen met de grond-, weg en 

waterbouw-sector, hard gewerkt aan de infrastructuur: in aanlegprojecten en bij 

de instandhouding van het areaal. Het werk gaat zo veel mogelijk door en waar 

mogelijk zullen onderhoudswerkzaamheden en vervangingen worden versneld nu 

het vanwege de coronabeperkingen tijdelijk minder druk is op de netwerken. 
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Daardoor kunnen we met minder hinder en soms in kortere periodes het geplande 

werk uitvoeren en wordt de economie een handje geholpen. Recente voorbeelden 

daarvan zijn het versneld uitvoeren van het onderhoud aan de 

Schipholspoortunnel en de Willemspoortunnel, de A10 Noord, de versnelde 

uitvoering van de werkzaamheden op de A16 ter hoogte van het spoorviaduct 

Zwijndrecht en het versneld aanbrengen van de LED verlichting op de A12 ter 

hoogte van het Prins Clausplein. Een eerste pakket aan versnellingsmaatregelen 

ter waarde van 44,1 miljoen euro zal binnen bestaande contracten voor het 

beheer en onderhoud van hoofdwegen, hoofdvaarwegen en het 

hoofdwatersysteem extra worden opgedragen. Daarnaast zullen de 

aanbestedingen van de Innovatiestrook en verzorgingsplaats Kloosters op de A58 

en de A1 Apeldoorn-Azelo fase 2, versneld op de markt worden gebracht. Op dit 

moment wordt, samen met de sector bekeken, of er nog meer mogelijkheden tot 

versnelling zijn, zowel bij Rijkswaterstaat als bij ProRail. In de Bestuurlijke 

Overleggen Leefomgeving zijn de decentrale overheden gevraagd hetzelfde te 

doen. 

 

De coronamaatregelen hebben invloed op de uitvoering van werkzaamheden, 

maar leiden tot nu toe niet tot vertraging van MIRT-mijlpalen. De belangrijkste 

oorzaken die tot vertraging kunnen leiden zijn: problemen met de leveranties van 

materiaal vanuit het buitenland en beschikbaarheid van buitenlands personeel, het 

uitstellen van (fysieke) zittingen van de Raad van State, vertraging bij het 

verwerven van gronden doordat overleg of taxatie op locatie niet mogelijk is en 

efficiencyverlies als gevolg van thuiswerken en de 1,5m richtlijn tijdens de 

uitvoering. 

 

Door de coronacrisis is het belang van thuiswerken en het spreiden van mobiliteit 

nog meer toegenomen. De effecten op de mobiliteitsvraag zijn groot, maar het is 

belangrijk tevens oog te hebben voor de risico’s van langdurig thuiswerken en 

thuisonderwijs. We zijn in gesprek met landelijke werkgeverskoepels en 

werkgeversnetwerken zoals de coalitie Anders Reizen en regionale werkgevers-

verbanden om afspraken te maken over thuiswerken en het spreiden van 

mobiliteit. Op 4 juni 2020 is uw Kamer geïnformeerd[1] over de adviezen van de 

Denktank Coronacrisis en het Samenwerkingsverband van Planbureaus en het 

RIVM aan het kabinet. Deze adviezen volgen op een adviesvraag van het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, namens het kabinet, aan de denktank 

en de planbureaus. Hierbij wordt uw Kamer geïnformeerd dat de inhoudelijke 

reactie op beide adviezen iets meer tijd kost dan eerder is gemeld. Uw Kamer 

ontvangt deze naar verwachting kort na de start van het zomerreces.  

 

 

Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 

(MIRT) 

In deze brief zijn de MIRT-projecten die een nieuwe fase bereiken of die te maken 

hebben met gewijzigde omstandigheden opgenomen. Zoals reeds aan uw Kamer 

gemeld, heeft de stikstofcrisis gevolgen voor de doorlooptijd van 

planuitwerkingen. Gelukkig is al wel een aantal besluiten vastgesteld. Projecten 

die, zoals nu bekend, door kunnen gaan zonder extra vertraging of extra, niet 

voorziene kosten vanwege stikstofmaatregelen, zijn Trintelzand, A2 Vonderen 

Kerensheide, A67/73 KP Zaarderheiken, N33 Zuidbroek- Appingedam, 

spooraanpassingen bij Haarlem, Halfweg en Zandvoort en het weghalen van de 

                                                
[1] Kamerstuk, 31305 nr 313 



 

 

Ministerie van 

Infrastructuur en 

Waterstaat 

 
 

Kenmerk 

IENW/BSK-2020/117802 

 

Pagina 3 van 15  

 

overwegbevloering in Venray (onderdeel van NABO). Bij de moties, 

amendementen en toezeggingen wordt ingegaan op de toezeggingen die zijn 

gedaan tijdens het VSO ‘Implicaties PAS-uitspraak voor de zeven MIRT-projecten’ 

van 9 juni 2020. Het volledige overzicht van alle lopende MIRT-projecten ontvangt 

u zoals gebruikelijk in september.  

 

Ook waterprogramma’s en -projecten zijn onderdeel van het MIRT. Voor de 

voortgang van de waterdossiers, waaronder de ontwikkeling van het programma 

Integraal Riviermanagement en klimaatadaptatie, wordt verwezen naar de brief 

die u heeft ontvangen ten behoeve van het Algemeen Overleg Water van 22 juni1.  

 

 

Voortgang projecten per regio 

Landsdeel Noord 

Het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) voor het project verdubbeling N33 Zuidbroek – 

Appingedam is vastgesteld en wordt zo spoedig mogelijk ter visie gelegd. Volgens 

planning wordt het Tracébesluit in het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld. 

Openstelling van de weg is voorzien in 2026. 

 

IenW en de provincie Groningen hebben in het eerste kwartaal van 2020 een 

succesvolle pilot gedaan met een waterstof reizigerstrein. Ook is onderzocht of het 

mogelijk is om goederenvervoer zero emissie te laten rijden zonder de 

aanwezigheid van bovenleiding, zoals de motie Van Dijk (kamerstuk 29 984, nr. 

876) heeft verzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit technisch mogelijk is, 

maar dat er nog diverse uitdagingen zijn om tot een pilot te kunnen komen. Deze 

worden de komende maanden in kaart gebracht. U wordt voorafgaand aan het 

Nota Overleg MIRT van dit najaar over de laatste stand van zaken geïnformeerd. 

 

Het water van het estuarium Eems-Dollard bevat te veel slib. Dat remt de groei 

van algen, een cruciale schakel in de voedselketen. Er zijn daarom maatregelen 

nodig om de hoeveelheid slib in het water aanzienlijk te verminderen. Een 

belangrijke eerste stap daarin is een proefproject om buitendijks slib te gaan 

invangen. Deze pilot maakt onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Grote 

Wateren en is in nauwe samenwerking met de regio opgenomen in het Meerjarig 

Adaptief Programma Eems-Dollard 2050. Voor deze pilot is een notitie reikwijdte 

en detailniveau opgesteld, die van 15 mei – 25 juni ter inzage ligt. 

 

Op de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl wordt tot 2028 binnen het MIRT een aantal 

belangrijke knelpunten aangepakt. In 2019 is gestart met de planvorming voor 

het vervangen en opwaarderen van acht bruggen. Voor drie bruggen wordt in het 

bestuurlijk overleg MIRT van het najaar 2020 het bestuurlijk voorkeursalternatief 

bepaald waarna de MIRT-verkenning voor deze drie bruggen kan worden afgerond 

en de MIRT-planuitwerking start. Parallel hieraan is een haalbaarheidsonderzoek 

uitgevoerd naar het vervangen van de bruggen Schuilenburg en Kootstertille door 

een aquaduct. Over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en het 

vervolgproces wordt in het BO MIRT van dit najaar besloten. Indien geconcludeerd 

wordt dat een aquaduct een haalbare optie is, wordt dit aan de MIRT-

verkenningen voor deze bruggen toegevoegd alvorens de MIRT-planuitwerking 

kan starten.  

 

                                                
1 Kamerstuk vergaderjaar 2019-2020, 31305, nr. 313  
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In en om de stad Groningen worden de Paddepoelsterbrug, Gerrit Krolbrug en 

Busbaanbrug vervangen. Voor vervanging van de Busbaanbrug wordt een 

regionaal MIRT-onderzoek uitgevoerd. Voor de Paddepoelsterbrug wordt in de 

zomer van 2020 een besluit genomen over de wijze waarop de verbinding 

structureel wordt hersteld. Hiertoe wordt de eerder afgeronde MIRT-verkenning 

geactualiseerd en aangepast aan de geldende kaders en richtlijnen voor de 

Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl. Hier worden de omgeving en regionale partners 

bij betrokken. Het project Gerrit Krolburg is tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT in 

november 2019 teruggezet naar de MIRT-planuitwerkingsfase zodat het 

bestuurlijk voorkeursalternatief kan worden gewijzigd en aangevuld. Dit is nodig, 

aangezien het huidige voorkeursalternatief niet inpasbaar is in de omgeving. 

Hierdoor ontstaat een vertraging van ongeveer drie jaar en verschuift de 

openstellingsdatum voor de nieuwe Gerrit Krolbrug naar 2026. 

 

In het schriftelijk overleg over de lange termijn oplossingsrichtingen voor de 

bereikbaarheid van Ameland na 20302 is toegezegd terug te komen op de aanpak 

en planning van het onderzoek. Met de regio is afgesproken te streven naar de 

start van het vervolgonderzoek in september 2020 en afronding eind 2022. 

Vervolgens kan in 2023 besluitvorming plaatsvinden. Dit is nodig om te zorgen dat 

een oplossing tijdig beschikbaar is, mede gezien de ingang van de nieuwe 

concessie per (uiterlijk) 2029. Deze data worden in het plan van aanpak voor het 

vervolgonderzoek definitief bepaald.  

Inmiddels is gebleken dat de realisatie van de bochtafsnijding Reegeul-Oost niet 

haalbaar is. Realisatie van de afsnijding leidt tot een te groot verlies van het 

habitattype “permanent ondergelopen zandbanken”. Dit verlies is niet elders in het 

gebied te compenseren of door optimalisatie van het plan te beperken. Dit 

betekent dat deze maatregel om de dienstregeling betrouwbaarder te maken is 

onderzocht, conform het Open Plan Proces, maar dat deze afvalt. De andere 

maatregelen uit het Open Plan Proces om de dienstregeling betrouwbaarder te 

maken zijn wel gerealiseerd. De effecten van deze maatregelen op de uitvoering 

van de dienstregeling worden gemonitord.  

Met het vervolgonderzoek naar oplossingen voor de lange termijn en de afronding 

van het Open Plan Proces wordt de motie Aukje de Vries/Jacobi3 als afgedaan 

beschouwd. 

 

Landsdeel Oost 

Naar verwachting wordt in het najaar een voorkeursalternatief vastgesteld voor de 

verkenning A1-A30 Barneveld. De afronding van deze verkenning neemt iets meer 

tijd dan verwacht. Dit zorgt ervoor dat het ontwerp Tracébesluit niet eerder 

verwacht wordt dan 2022. De hierop volgende mijlpalen schuiven ook een jaar op. 

Realisatie van dit project is ook afhankelijk van de realisatie van het project 

Knooppunt Hoevelaken. Indachtig de motie Von Martels/Dijkstra (vergaderjaar 

2018-2019, 35000-A-125) wordt de uitvoering van deze projecten zoveel mogelijk 

op elkaar afgestemd.  

 

Begin 2020 is het MIRT-onderzoek A28 Amersfoort-Hoogeveen afgerond met de 

vaststelling van de eindrapportage en het maken van bestuurlijke afspraken voor 

het vervolg. De stuurgroep A28 heeft afspraken gemaakt over de voorbereiding 

van een pakket inframaatregelen om op korte en middellange termijn (2030) de 

verkeersveiligheid en daarmee ook de doorstroming op de A28 te verbeteren. 

                                                
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 23 645, nr. 712 
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 29 684, nr. 128 
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Daarnaast gaan partijen zich inzetten voor maatregelen gericht op 

vraagbeïnvloeding (zoals een werkgeversaanpak en logistieke aanpak), openbaar 

vervoer, fiets en ketenmobiliteit, in de regio’s Noord-Veluwe, Zwolle en de Kop 

van Overijssel/Drenthe. Ook komt er een gezamenlijk MIRT-onderzoek naar de 

bereikbaarheid van Zwolle en omgeving in combinatie met een 

verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle. Tenslotte is geconcludeerd dat de 

ontwikkelingen op de A28 worden gemonitord door Rijkswaterstaat. Tijdens het 

BO MIRT van dit najaar zullen afspraken over de financiering van de verschillende 

maatregelpakketten worden gemaakt. 

 

In de MIRT-brief van november 20194 is de toezegging gedaan om uw Kamer voor 

het AO MIRT te informeren over de Marsroute N35. Uw Kamer heeft in 2018 en 

2019 meerdere moties over de N35 aangenomen.5 Naar aanleiding daarvan is de 

afgelopen maanden een verkeersonderzoek gezamenlijk met de provincie 

Overijssel uitgevoerd. Later dit jaar zal bestuurlijk overleg over dit onderzoek 

worden gevoerd. U wordt hierover voor het volgende Nota Overleg MIRT  

geïnformeerd. Het verkeersonderzoek is reeds gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.6  

 

Als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus heeft de Raad van State 

de geplande zittingen voor de behandeling van de Tracébesluiten van de projecten 

A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) en N35 Nijverdal-Wierden uitgesteld. Voor 

beide projecten is inmiddels een nieuwe zitting gepland. De mogelijke gevolgen 

van het uitstel wordt voor beide projecten nog nader in beeld gebracht.  

 

Landsdeel Zuid 

Onlangs is het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel vastgesteld, dat nu ter inzage ligt. 

Met het project PHS Meteren-Boxtel wordt een toekomstvaste route voor 

goederentreinen tussen Rotterdam en Zuidoost-Nederland gemaakt, waarmee de 

Betuweroute beter benut wordt en op de Brabantroute ruimte ontstaat voor extra 

reizigerstreinen. In het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel zijn maatregelen voor de 

aanpak van de stikstofdepositie opgenomen. Op de nieuwe Boog bij Meteren wordt 

dieseltractie niet toegestaan, om de stikstofdepositie te beperken. Daarnaast 

wordt voor de bouw van de omkering met de N65 in Vught een tijdelijke bypass 

gerealiseerd. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat de resterende stikstofdepositie 

door het project niet leidt tot significante effecten op Natura2000-gebieden. 

 

In het Programma SmartwayZ.NL is recent overeenstemming bereikt over 

voorbereiding van de realisatie van aanvullende maatregelen op het traject Weert 

– Eindhoven. Hiermee is invulling gegeven aan motie Sienot/Dijkstra (34775-A-

48) waarin werd verzocht te onderzoeken of succesvolle maatregelen kunnen 

worden getroffen op dit traject. Doel van de aanvullende maatregelen is de 

reiziger meer keuzemogelijkheden te bieden in zijn verplaatsing op de corridor A2 

tussen Weert en Eindhoven, een voorbeeld is maatregelen voor de fiets. 

 

                                                
4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300 A, nr. 57 
5 Tweede Kamer vergaderjaar 2018-2019, Kamerstuk 35000 A, nr. 44, Tweede Kamer 

vergaderjaar 2018-2019, Kamerstuk 35000 A, nr. 31, Tweede Kamer vergaderjaar 2018-

2019, Kamerstuk 35000 A, nr. 126, Tweede Kamer vergaderjaar 2019-2020, Kamerstuk 

35300 A, nr. 15, Tweede Kamer vergaderjaar 2019-2020, Kamerstuk 35300 A, nr. 34, 

Tweede Kamer vergaderjaar 2019-2020, Kamerstuk 3500-A, nr. 115. 
6 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/20/verkeerskundig-onderzoek 
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Het Ontwerp Tracébesluit A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken is op 2 juni 

vastgesteld. Met de aanleg van een extra rijstrook op de A73 wordt de 

doorstroming verbeterd bij het knooppunt. Ook worden langs het traject 

geluidsschermen geplaatst om hinder voor omwonenden te verminderen.   

 

We investeren samen met de gemeente Gilze en Rijen en de provincie Noord 

Brabant in het opheffen en ondertunnelen van twee spoorwegovergangen in Rijen. 

De staatssecretaris van IenW draagt € 29 miljoen bij aan dit project7. Met de 

gemeente en de provincie hebben we nu afspraken gemaakt over de aanpak en 

financiering. Deze afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst die alle 

partijen op korte termijn ondertekenen. Hiermee wordt de veiligheid op en 

rondom het spoor en de leefbaarheid voor alle betrokkenen vergroot en wordt de 

groei op het spoor ondersteund. Er komen onder andere nieuwe zijperrons op het 

station en er worden nieuwe fietsenstallingen mogelijk gemaakt. Door de 

aanpassingen in de stationsomgeving wordt de aansluiting van het station op de 

kern van Rijen verbeterd. Daarnaast wordt het door de aanleg van de tunnels 

mogelijk om ongehinderd door te kunnen fietsen op de nieuwe snelfietsroute F58 

tussen Tilburg en Breda. Deze loopt parallel aan het spoor. 

 

Landsdeel Zuidwest 

De Verkenning van het project A4 Burgerveen-N14 is bijna afgerond. Begin dit 

jaar is de Ontwerp-Structuurvisie met het Voorkeursalternatief aan uw Kamer 

gestuurd. Deze zomer volgt de definitieve Structuurvisie, waarna het project over 

zal gaan naar de planuitwerkingsfase. De start van de uitvoering staat gepland 

voor 2026. 

 

In de brief van mei 20198 over de Botlekbrug is aangegeven dat de gevolgen van 

de vertraging van de afbouwwerkzaamheden aan het spoor mogelijk niet binnen 

het budget opgevangen kunnen worden. In de brief over de uitkomsten van de 

Bestuurlijke Overleggen MIRT op 20 en 21 november9 is toegezegd uw Kamer 

begin 2020 te informeren over de nieuwe raming voor de afbouw van de 

Botlekbrug. Op dit moment wordt de financiële spanning als gevolg van de afbouw 

van de Botlekbrug ingeschat tussen de € 60 mln. en € 70 mln. Tegelijkertijd wordt 

op dit moment onderzoek gedaan naar de slagingskans van mogelijke 

maatregelen om het budgettekort te beperken en deels op te vangen binnen het 

huidige projectbudget. In de loop van 2020 zal de kansrijkheid hiervan bekend 

worden. U wordt uiterlijk in het laatste kwartaal van 2020 geïnformeerd over de 

financiële stand van zaken en de hoogte van het te verwachten budgettekort.  

 

De Blankenburgverbinding omvat onder andere de aanleg van de Maasdeltatunnel, 

een zinktunnel aangelegd in een getijdengebied. Er is vertraging opgetreden door 

een kort geding dat voor aanvang van de werkzaamheden was aangespannen. 

Daarnaast zijn hogere gehalten ammonium aangetroffen dan verwacht, waarna 

aanvullende maatregelen getroffen moesten worden door de opdrachtnemer. Ook 

moesten noodzakelijke aanpassingen aan het ontwerp worden doorgevoerd als 

gevolg van een aangescherpte normstelling voor staalconstructies. Door deze 

tegenslagen en de wens om afspraken te maken over de brandwerendheid van de 

tunnel is het niet mogelijk om de tunnelelementen van de Maasdeltatunnel af te 

                                                
7 Deze investering is reeds aangekondigd in de MIRT brief van 21 november jl. (Kamerstuk 
35300 A, nr. 57) en staat dus los van de op 16 juni jl. aan uw Kamer gemelde intensivering 
van €25 miljoen voor de aanpak van overwegen (Kamerstuk 2020Z11159) 
8 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 29 385, nr. 100 
9 Tweede Kamer, vergaderjaar vergaderjaar 2019–2020, 35 300 A, nr. 57 
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zinken vóór het stormseizoen 2022. Dit wordt verplaatst naar voorjaar 2023. Er 

wordt aanvullend projectbudget (€ 75 mln. incl. btw) ter beschikking gesteld om 

opdrachtnemer gedeeltelijk te compenseren voor de meerkosten als gevolg van de 

aanpassingen aan de planning en het treffen van maatregelen ter verhoging van 

de brandwerendheid. Het risicoprofiel voor het project is hierdoor verlaagd en er 

wordt zorg voor gedragen dat de planning richting MIRT-mijlpaal ‘in 2024 auto’s 

over de A24’ robuuster wordt. 

 

De afspraken tussen rijk en regio over het extra benodigde taakstellende budget 

van € 9,5 miljoen voor het project Getij Grevelingen zijn afgerond. In mei 2020 is 

het voorkeursalternatief getekend en daarmee kan de planuitwerkingsfase officieel 

starten. 

 

Landsdeel Noordwest 

Het project Stationsgebied Driebergen-Zeist is op 31 maart opgeleverd. De 

officiële opening is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 7 oktober 2020. De 

financiële afwikkeling wordt binnenkort afgerond.  

 

Het ontwerptracébesluit PHS Amsterdam is ter inzage gelegd. De reacties worden 

op dit moment verwerkt.   

 

Op 19 mei jl. is de Kamer per brief10 geïnformeerd over het feit dat op 18 mei een 

deel van de wandplaten van het spoorwegviaduct Op de A10 ring Oost ter hoogte 

van de Watergraafsmeer is losgekomen van de wand en op de naastgelegen 

snelweg A10 is gevallen. Er zijn hierbij geen gewonden gevallen. Wel is er bij 

enkele voertuigen (lichte) schade ontstaan en hebben er op de andere rijbaan 

twee aanrijdingen plaatsgevonden (kijkersfile). Uit onderzoek van RWS is 

gebleken dat het loslaten van de wandplaten geen gevolgen heeft voor de 

constructieve veiligheid en het spoorviaduct veilig te gebruiken is. De wandplaten 

zijn aangebracht door Rijkswaterstaat en in principe onderhoudsvrij. Dat de 

bevestigingspunten van de voorzetwanden het hebben begeven was onverwacht. 

Inmiddels is het onderzoek hoe dit heeft kunnen gebeuren afgerond. Hieruit is 

gebleken dat het om een montagefout ging. Dat wil zeggen dat de platen die zijn 

gevallen niet goed waren bevestigd. De overige platen zijn geïnspecteerd waarbij 

de hoeken van de resterende wandplaten kwetsbaar bleken. Hierop is besloten om 

de betreffende platen met extra bevestigingsmateriaal (zekeringsconstructie) vast 

te zetten, waarmee het risico weggenomen is. Wat we hier van leren is dat de 

constructie van deze wandplaten van het spoorviaduct in de afgelopen jaren wel 

geïnspecteerd had moeten worden. De bevestiging van de platen wordt 

opgenomen in een inspectieprogramma. Verder is onderzocht of dit risico zich 

voor kan doen bij andere (spoor)viaducten of gelijksoortige constructies. Hieruit 

blijkt dat bij vergelijkbare constructies met voorzetwanden bij Rijkwaterstaat en 

ProRail vanuit de inspectieprogramma’s één geval bekend is waaraan later dit 

jaar, zoals gepland, onderhoud uitgevoerd moet worden. N.a.v. het incident op de 

A10 Oost is hierop een extra inspectie geweest en vooruitlopend op het onderhoud 

alvast een deel van de muur preventief verwijderd. 

 

Het project Wieringerhoek heeft als doel het deltakarakter van de verbinding 

tussen het IJsselmeer en de Waddenzee te versterken. De Startbeslissing voor dit 

project is getekend op 1 november 2019. Tijdens de verkenning wordt een 

                                                
10 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 29 385, nr. 109 
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milieueffectrapportage opgesteld, waarin vier alternatieven worden onderzocht. 

Medio 2021 moeten deze alternatieven leiden tot een voorkeursbeslissing. 

 

In het project Oostvaardersoevers wordt, ter verbetering van de wateruitwisseling 

en vismigratie, een connectie gemaakt tussen het Markermeer, de 

Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. In november 2019 is de 

Startbeslissing genomen voor de MIRT-verkenning. Tijdens de verkenningsfase 

wordt een vrijwillige milieueffectrapportage uitgevoerd waarin drie alternatieven 

worden onderzocht. Eind 2021 zal de voorkeursbeslissing Oostvaardersoevers 

worden genomen. 

 

 

Niet regio-specifieke onderwerpen 

Een andere kijk op bereikbaarheid 

Op 21 november 2019 is het onderzoek ‘Een nieuwe kijk op bereikbaarheid – 

duurzaam, persoonlijk en multimodaal’ gepubliceerd. In het afgelopen Nota 

Overleg MIRT is toegezegd u een reactie op dit rapport te sturen. In dit onderzoek 

is een instrument ontwikkeld om ketenreizen met verschillende vervoerswijzen te 

modelleren en de effecten van mobiliteitsmaatregelen voor verschillende 

doelgroepen in kaart te brengen. Het onderzoek zoomt in op twee gebieden. De 

conclusies kunnen daarom niet gegeneraliseerd worden naar landelijk niveau.   

We onderschrijven dat er voor OV en fiets vaak meer winst te behalen is voor 

bereikbaarheid in binnenstedelijke infra. De autobereikbaarheid is daar al relatief 

goed en investeringen om die te verbeteren zijn relatief hoog, vanwege o.a. de 

beperkte ruimte. 

De onderzoekers zijn nu samen met verschillende decentrale overheden het 

instrument verder aan het ontwikkelen. Zo wordt het interessant om hiermee op 

regionaal niveau aan bereikbaarheidsopgaven en –oplossingen te kunnen rekenen. 

Samen met IenW wordt verkend hoe het instrument ook voor anderen 

beschikbaar kan worden gesteld. 

 

Herziening MIRT-spelregels 

De spelregels van het MIRT beschrijven het proces, de rollen en 

besluitvormingsvereisten om te komen tot investeringen in het ruimtelijk domein. 

Dit jaar worden de spelregels herzien, onder meer vanwege de omvorming van 

het Infrastructuurfonds tot het Mobiliteitsfonds. Ook wordt al zoveel mogelijk 

rekening gehouden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1-1-2022. 

Daarnaast is er ook een aantal inhoudelijke wijzigingen en aanvullingen voorzien 

zoals het verder uitwerken van de programma-aanpak. Bij de herziening worden 

de evaluatie van de MIRT-spelregels, die eind 2019 is afgerond (bijlage bij 

Kamerstuk 35 300-A, nr. 57), en de resultaten uit de proeftuinen van het 

Mobiliteitsfonds meegenomen. Naar verwachting worden de nieuwe MIRT-

spelregels in het voorjaar van 2021 naar uw Kamer gestuurd.  

 

Korte termijn file-aanpak  

De uitvoering van de korte termijn file-aanpak gaat volgens afspraak. Twee 

infrastructurele maatregelen, namelijk de aanpassing bij de A4 afrit Den Haag – 

Rijswijk en de aanpassing bij de A58 Oirschot, zijn geschrapt vanwege 

onvoorziene zaken in de uitvoering. Bij de maatregel op de A4 zou een wijziging 

van een bestemmingsplan nodig zijn. Door een verkeersveiligheidsknelpunt zou 

een wijziging aan het ontwerp op de A58 nodig zijn, welke bovendien kort na 

realisatie gesloopt wordt in het MIRT-project InnovA58. Deze zaken zorgen ervoor 

dat de maatregelen niet meer kosteneffectief zijn. Op beide locaties worden de 
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knelpunten de komende jaren structureel opgelost in de MIRT-projecten A4 

Haaglanden-N14 en InnovA58 welke in de komende jaren gerealiseerd zullen 

worden. 

Het geld dat hiermee bespaard is, wordt onder andere besteed aan: 

 Het weefvak op de A1/A35 tussen Hengelo zuid en Delden wordt verlengd 

waardoor de doorstroming en veiligheid wordt vergroot (dit is een invulling 

van Kamermoties 2018-2019, 35000 A, nr. 6 en vergaderjaar 2017-2018, 

34775 A, nr. 49); 

 De uitwerking van de Kamermotie Dijkstra (vergaderjaar 2019- 2020, 35086, 

nr. 11.) om de auto’s van BOA’s van RWS van camera’s te voorzien die het 

negeren van een rood kruis en ander roekeloos rijgedrag kunnen registreren. 

 

Goederenvervoercorridors 

In het BOL goederenvervoercorridors is afgesproken om samen actiever te gaan 

sturen op clustering van (grootschalige) logistieke bedrijvigheid, inclusief 

uitwerking van de instrumenten hiervoor. Deze corridoraanpak vormt daarbij input 

voor nationale afspraken. In de recente NOVI-brief heeft het kabinet een 

landelijke strategie aangekondigd om logistieke functies te concentreren op 

bestaande terreinen en langs (inter-)nationale corridors. 

 

Er wordt binnenkort een haalbaarheidsonderzoek gestart naar alternatieven voor 

vervoer van enkele gevaarlijke stoffen via een buisleidingentraject tussen de 

haven van Rotterdam en het chemische Cluster Chemelot. Het 

haalbaarheidsonderzoek dient, als basis voor de investeringsbereidheid van 

stakeholders, ook in te gaan op de meerwaarde van een buisleidingtraject in de 

zin van de maatschappelijke kosten en baten, omgevingseffecten en de eventuele 

meekoppelkansen voor het transport van duurzame energie in verband met de 

benodigde verduurzaming van het chemische cluster Chemelot. 

 

Systeemkeuze tractie-energievoorzieningssysteem (TEV) 

Zoals toegezegd in het AO Spoor van 4 maart jl. wordt uw Kamer hierbij 

geïnformeerd over de voortgang van de doorontwikkeling van de tractie- en 

energievoorziening (TEV) op het spoor, waaronder de optie van het mogelijk 

overschakelen naar 3kV. Het initiële uitgangspunt daarbij was dat een mogelijke 

investering in het overschakelen naar 3kV zich vooral zou terugbetalen in 

energiebesparing en dat voorfinanciering vanuit het Rijk zou volstaan voor 

bekostiging van de omschakeling. Echter is uit analyse gebleken dat de 

maatschappelijke baten van 3kV met name te vinden zijn in een grotere capaciteit 

op het spoor en reistijdwinst. Ook is zeer waarschijnlijk een Rijksbijdrage nodig 

die niet was voorzien. Deze capaciteitswinst wordt centraal gesteld bij de 

vervolgstappen, waarbij verschillende invullingen op het gebied van TEV worden 

geanalyseerd op de bijdrage aan dat doel. Samen met ProRail en zowel de 

personen- als goederenvervoerders wordt daarom nader onderzoek gedaan, 

waarbij we de spoorcapaciteitsbehoefte op de langere termijn centraal zetten en 

onderzoeken welk TEV-alternatief daar het beste bij past. Omdat dit vraagstuk 

sterk samenhangt met de ambities en maatregelen die binnen het Toekomstbeeld 

OV 2040 in onderzoek zijn, wordt nauw aangesloten bij de landelijke 

netwerkuitwerking spoor. Uw Kamer wordt aan het einde van dit jaar 

geïnformeerd over de voortgang. Daarbij wordt ook de motie Van Der 

Graaf/Amhaouch (Kamerstuk 35300-A, nr. 53) die oproept tot een stappenplan 

voor 3kV, betrokken. 
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Klimaatbestendige netwerken 

Ook dit jaar is het voorjaar weer warm en uitzonderlijk droog. Dat heeft zijn 

weerslag op onze mobiliteitsnetwerken. Zo kan droogte kan leiden tot verzakking 

van infrastructuur en minder vaardiepte en hitte kan leiden tot problemen bij het 

openen en sluiten van bruggen. Anderzijds kunnen langdurige regenval of heftige 

piekbuien ervoor zorgen dat wegen of spoorwegen tijdelijk niet benut kunnen 

worden. Daarom werken Rijkswaterstaat en ProRail in 2020 en 2021 aan 

stresstesten en risicodialogen voor het Hoofdwegennet, het Hoofdvaarwegennet, 

het Hoofdwatersysteem en het spoor. De uitkomsten van de stresstesten zullen 

worden gebruikt voor het afwegen van risico’s en het zoeken van gezamenlijke en 

effectieve oplossingen. Dit maakt tevens inzichtelijk hoe en tegen welke kosten 

maatregelen getroffen kunnen worden bij zowel aanleg, als beheer en onderhoud 

en vervanging en renovatie. Om te zorgen dat klimaatadaptatie goed wordt 

meegenomen in gebiedsprocessen, zal gekeken worden of aanpassing van de 

bestaande beleidsinstrumenten (zoals NMCA, MKBA, MIRT-spelregels) nodig is. 

Ook bij de opstelling van de Omgevingsagenda’s wordt aandacht besteed aan 

klimaatbestendigheid. 

 

Fiets  

Per 1 januari 2020 geldt de vereenvoudigde leasefietsregeling. Dit is een 

aanvulling op het bestaande instrumentarium. In het kader van de economische 

stimuleringsmaatregelen wordt bekeken of de inzet van fiets van de zaak verder 

kan worden gestimuleerd. U wordt hierover dit najaar geïnformeerd. 

 

De afgelopen jaren is stevig ingezet op het verhogen van het aantal fietsforenzen. 

Door het inzetten van een rijksbijdrage voor snelfietsroutes is sprake van 

versnelling van de aanleg van snelfietsroutes door het hele land. Uiteindelijk heeft 

door cofinanciering het budget van het Rijk (100 miljoen) tot een investering van 

ongeveer 350 miljoen euro aan snelfietsroutes en nieuwe fietsenstallingen geleid. 

Ook is de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling tussen de provincies en 

de vervoersregio’s toegenomen. Dit draagt bij aan het verbeteren van het 

fietsklimaat in heel Nederland. Op veel plekken in Nederland gaat nog voor het 

eind van deze kabinetsperiode de schop in de grond.  

 

In het Klimaatakkoord is €75 miljoen uitgetrokken voor cofinanciering van 

fietsenstallingen bij stations en innovaties voor het fietsparkeren. Aanvragen van 

medeoverheden zijn inmiddels binnen. De mogelijkheid om hierop in te schrijven 

is heel goed ontvangen. Er zijn meer aanvragen binnengekomen dan er 

gehonoreerd kunnen worden op basis van het beschikbare budget. De komende 

maanden vindt daarover overleg plaats en in het BO MIRT van dit najaar zullen 

daar afspraken over worden gemaakt. Aan het eind van deze kabinetsperiode 

verwacht het kabinet samen met medeoverheden een impuls voor 

fietsinfrastructuur van ruim een half miljard euro in totaal te hebben gegeven. 

 

Ten gevolge van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen is het aantal 

woon-werk verplaatsingen fors gedaald en daarmee ook het aantal fietsforenzen 

en fietsverplaatsingen naar de trein. Gezien de maatregelen die het kabinet heeft 

genomen is dit een logisch gevolg. Op dit moment is het nog onduidelijk of het 

minder en korter reizen standhoudt na de coronacrisis. Uit diverse enquêtes komt 

het beeld naar voren dat het aantal mensen dat van en naar het werk fietst zich 

zal herstellen. De fiets is namelijk in de anderhalve meter samenleving een goed 

alternatief. Daarom wordt met de decentrale overheden gekeken waar korte 

termijn investeringen kunnen helpen om fietsen aantrekkelijker te maken, 
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waarmee de auto en het OV ontlast worden. Zoals toegezegd wordt informeer u 

binnenkort over de inzet voor de fiets naar aanleiding van de motie Kröger en 

Schonis (kamerstuk 35300 XII nr 104). 

 

Digitalisering en Smart Mobility 

In Brabant, Zuid Holland, en Amsterdam zijn Connected Transport Corridors 

gevormd en wordt in goede samenwerking tussen overheden en logistieke sector 

data uitgewisseld. De eerste transportbedrijven ondervinden inmiddels de 

voordelen van een betere databeschikbaarheid m.b.t. venstertijden, 

toegangsbeperkingen en milieuzones. Zo besparen ze tijd, geld en brandstof door 

herkenbaar te zijn voor verkeerslichten.  

 

De uitrol van iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) vanuit de eerste tranche 

vanuit het programma Talking Traffic, heeft inmiddels 500+ volledig 

functionerende communicerende verkeerslichten en 1,7 miljoen weggebruikers 

bereikt. Eind dit jaar zal dit aantal aangroeien tot ca. 800 iVRi’s.  

 

Zoals u eerder is gemeld, worden zeven pilots opgestart rondom het thema 

Mobility as a Service (MaaS), om er zo achter te komen wat de impact van meer 

vervoersaanbod via apps is op reizigersgedrag. Inmiddels zijn zes van de zeven 

nationale pilots gegund. Iedere pilot heeft een iets andere beleidsfocus. Gezien de 

coronacrisiszijn de campagnes rond de MaaS-apps voor later dit jaar voorzien, 

ofschoon inmiddels een aantal apps “live” is. Inmiddels wordt met de MaaS-

dienstverleners overlegd hoe zij actief kunnen inspelen op de ‘1,5 m economie’. 

De Kamer wordt naar verwachting binnenkort over de voortgang van het MaaS-

programma geïnformeerd.   

 

Mobiliteitsalliantie 

In de Kamerbrief van november 201911 is aangegeven dat er vijf pilots uitgewerkt 

worden in het kader van de Mobiliteitsalliantie. Daarin is ook een planning 

aangegeven. De coronacrisis vraagt om een gedeeltelijke herziening van de pilots 

‘alternatieve vormen van vervoer’ en ‘betaling’.  

De voorlopige resultaten van de pilot ‘verhandelbare parkeerrechten’ zullen 

binnenkort bekend worden gemaakt. Twee pilots zijn tot nader order uitgesteld 

vanwege de coronamaatregelen. Het betreft de pilot ‘ridesharing’ en de pilot 

‘variabele bijtelling op basis van privékilometers’. Onder de huidige 

omstandigheden is betrouwbaar onderzoek naar de effecten van de pilots niet 

uitvoerbaar.  

De verwachting is dat de overige twee pilots niet uitgevoerd zullen gaan worden. 

De pilot ‘inclusieve variabele bijtelling’ bleek niet goed aan te sluiten op de 

uitgangspunten van de pilots en het plan om zakelijke ritten van werknemers met 

een auto van de zaak via hun privé-kilometers te beïnvloeden bleek te complex. 

Voor de pilot ‘tradeable green days’, is het als gevolg van de coronacrisis niet 

gelukt om tot een geschikte locatie te komen om de pilot uit te kunnen voeren. 

 

Veilige bermen 

In de brief over het SWOV-onderzoek van 5 augustus 201912 en in de 

verzamelbrief verkeersveiligheid van 16 december 201913 is uw Kamer 

geïnformeerd over de aanpak van risicovolle beginpunten van geleiderails. Daarbij 

                                                
11 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300 A, nr. 57 
12 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 29 398, nr. 740 
13 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 29 398, nr. 783 
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is gemeld dat het om 294 risicovolle locaties ging, dat Rijkswaterstaat werkt aan 

een nadere inventarisatie van deze problematiek en dat meteen is begonnen met 

het oplossen van de risicovolle knelpunten. Lopende de inventarisatie kwamen nog 

eens 144 aanvullende risicolocaties aan het licht, die Rijkswaterstaat direct kon 

meenemen. Van deze in totaal 438 risicolocaties, zijn er inmiddels 309 hersteld. 

De overige risicolocaties zullen voor het einde van het jaar zijn hersteld. 

 

De uitvoering van het programma Meer Veilig loopt ondertussen ook door. 390 

Maatregelen om bermobstakels aan te pakken worden voor 2022 in uitvoering 

genomen. 120 Maatregelen daarvan zijn al afgerond. In aanvulling daarop wordt 

dit jaar gestart met de aanpak van de bermen van N-wegen in beheer van het 

Rijk. 

 

Rijkswaterstaat is parallel aan de oplossing van knelpunten bezig om het 

totaalbeeld van bermafwijkingen te actualiseren. Dit betreft zowel de beginpunten 

van geleiderails als bermobstakels. Deze actualisatie kost meer tijd dan verwacht 

en zal dit najaar zijn afgerond. Zodra dit het geval is, zal uw Kamer nader worden 

geïnformeerd. 

 

Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer (AROV) 

In 2008 is het actieprogramma regionaal openbaar vervoer (AROV) gestart. 

Projecten uit dit programma zijn bedoeld om het regionale openbaar vervoer te 

verbeteren. Over de uitvoering van het AROV zijn overeenkomsten met decentrale 

overheden/regio’s gesloten. Van de in totaal 48 AROV-projecten zijn 42 projecten 

inmiddels gereed, echter voor één project in de provincie Limburg en voor vijf 

projecten in de provincie Noord-Holland geldt dat ze niet gerealiseerd zullen zijn 

voor de beoogde einddatum van 31 december 2020. Voor de projecten in Noord-

Holland zal ik, de staatssecretaris, in gesprek treden met de vervoerregio 

Amsterdam en de provincie Noord-Holland om nog dit jaar duidelijkheid te krijgen 

over de realisatiedatum. Daarna zal besloten worden over een mogelijke 

verlenging van de realisatietermijn. Zoals eerder gecommuniceerd aan de 

provincie Limburg ben ik, de staatssecretaris, bereid om in gesprek te gaan over 

de verlenging van de realisatietermijn mits de provincie ervoor zorgt dat er 

conform de daartoe gestelde voorwaarde en toezegging vanuit de provincie, tijdig 

duidelijkheid over cofinanciering aan Vlaamse zijde ontstaat. In de MIRT-

najaarsbrief zal u over de uitkomsten van deze gesprekken geïnformeerd worden. 

 

 

Moties, toezeggingen en amendementen 

Naast de moties en toezeggingen die hierboven al aan de orde zijn geweest, is ook 

voortgang te vermelden op de onderstaande moties, toezeggingen en 

amendementen. 

 

Er zijn eerder twee moties aangenomen over het onderwerp private bekostiging; 

de motie van Amhaouch, Patternotte en Dijkstra (35000-XII-37), waarin de 

regering wordt verzocht onderzoek te doen naar kansen en mogelijkheden van 

private bekostiging van infrastructuurprojecten en de motie van Paternotte en 

Dijkstra (35000-XII-45) waarin wordt verzocht om kansrijke projecten voor 

publiek-private samenwerking aan te wijzen. In de praktijk blijkt het geen 

eenvoudige opgave om bekostiging vanuit private partijen te realiseren. Private 

partijen wensen een rendement te ontvangen op de investering, terwijl 

investeringen in infrastructuur ten behoeve van het maatschappelijke nut zijn. 

Daarnaast zijn bijdragen vanuit private partijen gevoelig voor de economische 
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conjunctuur, terwijl wij zekerheid moeten bieden over de beschikbaarheid en 

veiligheid van de Nederlandse infrastructuur ongeacht het economisch tij.  

Er is onlangs een ambtelijk rapport gepubliceerd van de Studiegroep Alternatieve 

Bekostiging in het ruimtelijk domein onder leiding van de SG van IenW, waarin de 

diverse mogelijkheden om anders naar het bekostigingsvraagstuk te kijken aan de 

orde zijn. Dit rapport is zoals gebruikelijk zonder appreciatie van het Kabinet aan 

Uw Kamer toegestuurd ten behoeve van een volgende regeerperiode. 

 

Tijdens het Nota Overleg van 12 mei 2020 over Bodem heeft de heer Van Aalst 

c.s. gevraagd om te onderzoeken op welke wijze de procedures bij MIRT-projecten 

kunnen worden aangepast zodat projecten sneller kunnen worden uitgevoerd 

(kamerstuk 30 015, nr. 73).  

De commissie Elverding heeft in 2008 een aantal aanbevelingen gedaan voor het 

versnellen van de besluitvorming over infrastructurele projecten. De commissie 

heeft aangegeven dat een snellere besluitvorming draait om het komen tot 

besluiten van een zodanige kwaliteit qua inhoud en procesgang dat deze 

maatschappelijk zo breed mogelijk worden gedragen. Alleen dan zullen projecten 

ook daadwerkelijk sneller kunnen worden gerealiseerd.  

De huidige wettelijke procedures bevatten een balans tussen enerzijds de wens 

om snelheid en anderzijds de noodzaak om tot kwalitatief goede besluiten te 

komen die kunnen rekenen op een breed draagvlak. Zoals in de inleiding al is 

aangegeven heeft Rijkswaterstaat samen met de brancheorganisaties gekeken 

naar mogelijkheden om werkzaamheden naar voren te halen en zijn er 

voorbeelden genoemd waar dat is gelukt.  

Zoals in de inleiding van deze brief al is aangegeven, wordt in een gezamenlijke 

‘Taskforce Infra’ van mijn ministerie en brancheorganisaties gekeken naar verdere 

maatregelen die op korte termijn en voor 2021 te realiseren zijn. Het gaat hierbij 

met name om projecten die zonder aanvullend budget, binnen bestaande 

contracten en zonder nieuwe procedures versneld kunnen worden aangepakt. 

Natuurlijk wordt ook hoe bekeken of MIRT-projecten voor de aanleg en uitbreiding 

van infrastructuur de komende tijd naar voren kunnen worden gehaald. Dit 

gebeurt al binnen de eerder genoemde Taskforce infra. Daarnaast zal met een 

open blik gekeken worden naar verdere bestaande belemmeringen, binnen en 

buiten de wettelijke kaders, die de planning van de projecten beïnvloeden. Op het 

terrein van stikstof zijn natuurlijk al een aantal stappen genomen die moeten 

zorgen voor het mogelijk maken van de besluitvorming over MIRT-projecten. Om 

dit goed in beeld te brengen is echter nog tijd nodig, want de kaders zijn er 

natuurlijk niet voor niets en loslaten heeft mogelijk ook andere gevolgen. Uw 

Kamer wordt hierover na de zomer, maar in elk geval in de MIRT-brief die 

voorafgaand aan het Nota Overleg MIRT van dit najaar aan u wordt gestuurd, 

geïnformeerd. U wordt dan ook geïnformeerd over de investeringsagenda en de 

projecten die mogelijk versneld kunnen worden.  

 

Naar aanleiding van de motie van de leden Armhaouch en Schonis (kamerstuk 

35300-XII, nr. 27), betreffende supersnelle innovatieve treinconcepten als 

alternatief voor een korteafstandvlucht, is een quickscan uitgevoerd. Dit 

onderzoek is recent afgerond en is bijgevoegd bij deze brief. De motie is daarmee 

afgedaan. Het rapport laat zien dat er wereldwijd allerlei innovatie concepten in 

ontwikkeling zijn; dat deze veelal nog conceptueel zijn en dat de informatie erover 

beperkt is. Op basis van deze quickscan wordt geconstateerd dat voor verbetering 

van internationaal personenvervoer inzet op verbetering van meer conventionele 

oplossingen voor de hand liggender is dan de introductie van een nieuw concept. 

Dat laat onverlet dat wij, samen met de collega’s van EZK, de ontwikkelingen van 
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Hyperloop nauwgezet volgen, zoals onlangs nog geantwoord in reactie op 

schriftelijke vragen van het lid Schonis.  

 

Verder ondersteunen de uitkomsten van de quickscan de inzet vanuit IenW op 

verdere Europese samenwerking om internationale verbindingen te verbeteren. 

Dit is in lijn met het position paper dat in februari aan uw Kamer is gezonden14, en 

sluit aan bij de politieke verklaring over de Europese agendering van 

internationaal personenvervoer per spoor die op 3 juni door Nederland is 

aangeboden aan de Europese Commissie. De verklaring is ondersteund door 27 

Europese landen en is mede een vervolg op het position paper. De verklaring 

roept op tot het Europees agenderen van het internationaal personenvervoer per 

spoor in het kader van de Green Deal en kondigt daarnaast de oprichting van een 

platform aan waar lidstaten samenwerken aan internationaal personenvervoer15. 

In de internationale paragraaf van de netwerkuitwerking ten behoeve van het 

Toekomstbeeld OV wordt invulling gegeven aan het verbeteren van internationale 

verbindingen, waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt naar de versnelling naar Berlijn, 

de versnelling naar het Ruhrgebied en de verbetering van de verbinding 

Amsterdam-Londen. 

 

Tijdens het VSO ‘Implicaties PAS-uitspraak voor de zeven MIRT-projecten’ op 9 

juni 2020 is aan het lid Kröger toegezegd de stukken te delen waaruit zou blijken 

dat een natuurvergunning niet nodig was voor de snelheidsverhoging van 120 

km/u naar 130 km/u in 2012. Deze stukken zijn te raadplegen via: 

https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/verkeersbesluiten_tot_afwijking

_van_de_maximumsnelheid_van_130_km_h_2012/documenten/index.aspx.  

Het betreft de in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerde onderzoeken, 

‘Milieuonderzoek uitrol 130 km/uur Fase 1’, ‘Milieuonderzoek uitrol 130 km/uur 

Fase 2’ en een groot aantal Natuurtoetsen. In deze onderzoeken wordt 

geconcludeerd dat (significante) effecten in Natura 2000-gebieden als gevolg van 

de verhoging van de maximumsnelheid zijn uit te sluiten. De natuurtoetsen zijn 

uitgevoerd in afstemming met het toenmalige ministerie van Economische zaken, 

Landbouw & Innovatie (EL&I), destijds eindverantwoordelijk voor de bescherming 

van Natura 2000 gebieden en Beschermde natuurmonumenten. 

De Minister van LNV heeft recent nog een verzoek afgewezen om handhavend op 

te treden tegen een snelheidsverhoging in 2016. Daarbij is aangegeven dat het 

wijzigen van de maximumsnelheid geen vergunningplichtige activiteit is. 

 

In het bovengenoemde VSO van 9 juni heeft het lid Schonis gevraagd voor het AO 

MIRT aan te geven wat de planning en de kosten bij de MIRT-projecten zijn, als er 

onvoldoende stikstofruimte is. Deze vraag kan nog niet volledig beantwoord 

worden. Op dit moment is nog geen compleet beeld hoeveel stikstofruimte nodig 

is voor de woningbouwproductie. Deze informatie is waarschijnlijk 1 juli 

beschikbaar. Daarnaast is het ook niet duidelijk wat de effecten t.a.v. stikstof zijn 

van de maatregelen ‘emissiearm veevoer’ en ‘warme sanering varkenshouderij’. 

Deze informatie is nodig om voldoende inzicht te krijgen in de concrete effecten 

van MIRT projecten die nog gemitigeerd, dan wel gecompenseerd moeten worden. 

Als er sprake is van een tekort aan stikstofruimte voor een MIRT-project op een 

prioritair habitattype, kan dat leiden tot een potentiële vertraging van circa 9 

maanden, omdat het in die situatie nodig zal zijn om voorafgaand aan de 

toestemmingsverlening advies te vragen aan de Europese Commissie. Zoals 

                                                
14 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 29984, nr. 887 
15 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 29 984, nr. 854 

https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/verkeersbesluiten_tot_afwijking_van_de_maximumsnelheid_van_130_km_h_2012/documenten/index.aspx
https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/verkeersbesluiten_tot_afwijking_van_de_maximumsnelheid_van_130_km_h_2012/documenten/index.aspx
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hiervoor ook al is aangegeven zijn er ook projecten die zonder extra vertraging of 

kosten vanwege stikstofmaatregelen door kunnen gaan. Zoals hierboven in de 

reactie op de motie Van Aalst is aangegeven, onderzoekt de Taskforce Infra 

mogelijkheden voor versnelling van MIRT-projecten, waaronder ook 

aanlegprojecten. Voor het Nota Overleg MIRT in november 2020, krijgt uw Kamer 

een nieuw actueel overzicht van de gevolgen van de stikstofproblematiek op de 

planning in relatie tot de genomen beheersmaatregelen tot dan.   

 

Op verzoek van de Kamer bent u per brief van 6 februari 202016 (Kamerstuk 35 

300 A, nr. 74) geïnformeerd over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan 

het amendement van de leden Amhaouch en Van Der Graaf (Kamerstuk 35 300 A, 

nr. 9) over een betere internetverbinding in de trein. De in genoemde brief 

aangekondigde inventarisatie van innovatieve ideeën voor een betere 

internetverbinding is inmiddels gestart. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 

 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 

                                                
16 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300 A, nr. 74 
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In de week van 16 maart 2020 is PwC door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verzocht om een quickscan uit te voeren naar innovatief internationaal treinverkeer. In de periode van

maart - mei 2020 heeft PwC deze QuickScan uitgevoerd.

Op verzoek van IenW (verwoord in de offerte met kenmerk 2020-0118-FK/jp/mvg) is door PwC in een rapport opgesteld, welke dateert op 18 mei 2020 (het rapport). Het rapport is geadresseerd aan

IenW en is uitsluitend opgesteld voor gebruik door Cliënt. Dit rapport is (mede) gebaseerd op documenten en informatie zoals PwC die van verschillende partijen heeft ontvangen. PwC heeft zich bij het

opstellen van het rapport (mede) gebaseerd op de aan PwC ter beschikking gestelde en reeds bestaande informatie, waarbij is aangenomen dat deze informatie juist, volledig en niet misleidend is. De

betrouwbaarheid van de aan PwC ter beschikking gestelde documenten en informatie is door PwC niet geverifieerd of vastgesteld. PwC heeft zich ingespannen op basis van de aan PwC ter beschikking

gestelde documenten en informatie om een zo gedegen mogelijk rapport op te stellen. Het rapport is louter bestemd voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld voor enig ander gebruik of bestemd

voor enig ander doel.

Hoewel PwC zich heeft ingespannen een zo gedegen mogelijk rapport op te stellen en zij bij het opstellen van het rapport de nodige zorg heeft betracht, verstrekt PwC geen enkele expliciete of impliciete

verklaring noch biedt PwC enige garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de in het rapport vervatte informatie. Het rapport is niet opgesteld met het oog op, of bedoeld te dienen als basis

voor, enige (investerings-) beslissing. U blijft te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele op het rapport gebaseerde besluitvorming en/of beslissing(en). PwC geeft u niet het recht om op het

rapport te mogen vertrouwen.

PwC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid (ook niet voor nalatigheid) voor de gevolgen van enig handelen of nalaten door u en/of derden op basis van (de inhoud van) het rapport, en wijst iedere

verantwoordelijkheid, zorgplicht en/of aansprakelijkheid - contractueel, op basis van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins - af voor enig besluit en/of enige beslissing waaraan (de

inhoud van) het rapport ten grondslag ligt.

Het rapport alsmede enig geschil voortvloeiende uit of verband houdend met (de inhoud van) het rapport worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
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Advisory N.V.
Thomas R. Malthusstraat 5, 
1066 JR Amsterdam, 
Postbus 9616, 
1006 GC Amsterdam
T: + 088 792 00 20
F: + 088 792 96 40
www.pwc.nl

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

T.a.v. Directie OVS

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

Amsterdam, 29 mei 2020

Geachte heer, mevrouw,

Met veel genoegen bieden wij u hierbij onze rapportage aan. In deze rapportage geven we de bevindingen weer van de door ons uitgevoerde quickscan 

‘Innovatief internationaal treinvervoer’ conform de werkzaamheden uit onze offerte (kenmerk 2020-0118-FK/jp/mvg d.d. 19 februari 2020). 

Dit document betreft de definitieve rapportage met de resultaten van onze quickscan naar de huidige inzichten over de mogelijkheden voor innovatieve

internationale treinconcepten. Deze resultaten zijn gebaseerd op de geraadpleegde bronnen (Bijlage A.1) en gehouden interviews (Bijlage A.2).

Deze rapportage is uitsluitend opgesteld voor u als opdrachtgever in overeenstemming met de gegeven opdrachtbevestiging en kan slechts bij gebruik van de

integrale rapportage tot een juiste oordeelsvorming leiden. Wij accepteren geen aansprakelijkheid (ook niet voor nalatigheid) richting enige andere partij dan u of

voor enig ander gebruik van dit rapport dan waarvoor het bedoeld is.

Wij danken u en uw medewerkers voor de prettige samenwerking in de totstandkoming van deze rapportage. Indien u nog vragen heeft bij deze rapportage kunt

u te allen tijde contact met mij opnemen.

Hoogachtend

PwC Advisory N.V.

Fons Kop

Partner

T: +31 088 792 74 74

E: fons.kop@pwc.com
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Deze quickscan geeft inzicht in het huidige beeld van kosten en baten van innovatieve

supersnelle treinconcepten als alternatief voor korte afstandsvluchten

• Naar aanleiding van een toezegging op de motie van de kamerleden Armhaouch en Schonis

(35 300 XII nr. 27) hebben wij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

een quickscan uitgevoerd naar de mate waarin innovatieve supersnelle treinconcepten, naast

het nationale en regionale vervoer, internationale verbindingen zouden kunnen bewerkstelligen

als alternatief voor korte afstandsvluchten. Deze quickscan is tot stand gekomen op basis van

een documentenstudie naar bestaande bronnen, aangevuld met een beperkt aantal interviews.

• In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:

• Naast de bekende supersnelle treinconcepten, welke (buitenlandse) innovatieve

treinconcepten zouden in Nederland mogelijk kunnen worden geïntroduceerd?

• In welke mate zijn de bekende of nieuwe treinconcepten kansrijk om als internationale

verbinding te introduceren?

• Wat zijn de geschatte (maatschappelijke) kosten voor het aanleggen van deze

verbinding(en)?

• Hoe verhouden de concepten zich tot elkaar qua ruimtelijke inpassing en geluidsuitstoot?

• Wat zou een dergelijke verbinding kunnen opleveren qua capaciteit, reistijd en

duurzaamheid?

• Welke handelingsperspectieven heeft Nederland bij de implementatie van nieuwe

innovatieve concepten?

• Deze quickscan is niet bedoeld om de optimale oplossing ten aanzien van specifiek trajecten

in kaart te brengen, maar is gericht op het verkrijgen van een integraal inzicht in de kosten en

baten van innovatieve supersnelle treinconcepten als alternatief voor korte afstandsvluchten.

Hiertoe hebben we de treinconcepten aan de hand van een aantal evaluatiecriteria vergeleken

met het vliegtuig en onderling. Daarbij hebben we eveneens de gemiddelde theoretische

kosten en baten gerelateerd aan volledig nieuw aan te leggen fictieve trajecten van 250, 500

en 750km in zuidoostelijke richting bepaald.

• De gehanteerde evaluatiecriteria zijn uitsluitend bedoeld om relatieve verschillen inzichtelijk te

maken tussen deze concepten.

Wereldwijd zijn er allerlei innovatieve treinconcepten in ontwikkeling, veelal conceptueel

met beperkte informatie

• De afgelopen jaren zijn er, in lijn met de technologische ontwikkelingen, nieuwe treinconcepten

bedacht, waarvan de hyperloop het bekendste voorbeeld is. Andere concepten zijn minder

bekend (SkyTran, Tubular rail, non-stopping train) maar kunnen net zoals de Hyperloop in de

toekomst in potentie kansrijk zijn om daadwerkelijk in de praktijk toegepast te kunnen worden.

• De zoektocht naar deze treinconcepten en verdere inventarisatie van deze concepten

resulteren in de conclusie dat er wel degelijk nieuwe concepten worden ontwikkeld, maar dat

deze ontwikkelingen zich nog allemaal in het conceptuele stadium bevinden. Daardoor is de

beschikbare informatie om de geformuleerde onderzoeksvragen gedegen te kunnen

beantwoorden beperkt.

De huidige volwassenheidsniveaus en beschikbare informatie resulteren in drie kansrijke

treinconcepten als alternatief voor korte afstandsvluchten: HSL, Maglev en Hyperloop

• Innovatie treinconcepten variëren onderling in volwassenheidsniveau en beschikbare

informatie. Een inventarisatie op basis van deze factoren resulteert in drie kansrijke

treinconcepten als mogelijk alternatief voor korte afstandsvluchten: HSL, Maglev en

Hyperloop. In recente publicaties zijn deze drie concepten eveneens dominant.

De verschillende volwassenheidsniveaus van de treinconcepten maken een kosten- en

batenindicatie niet eenduidig en daarmee niet eenvoudig

• Een HSL netwerk is reeds breed in Europa gerealiseerd, terwijl de Maglev slechts een aantal

Aziatische lijnen kent en de Hyperloop nog in ontwikkeling is: dit maakt een vergelijking van de

concepten niet eenduidig en daarmee niet eenvoudig. De betrouwbaarheid van informatie is

verschillend door de verschillende volwassenheidsniveaus. In dat licht dient deze rapportage

continue gelezen te worden.

• Daarnaast heeft de mate waarin een nieuw traject kan aansluiten op bestaande infrastructuur

(zoals stations, aansluitende OV verbindingen etc.), ofwel interoperabiliteit, een significante

impact op de hoogte van de (maatschappelijke) kosten op een specifieke verbinding.
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Aanlegkosten van de treinconcepten kennen een forse bandbreedte; indirecte kosten

kunnen bepalend zijn

• Om een indicatieve vergelijking te kunnen maken van de kosten van de concepten kiezen we

voor een vergelijking van een fictief traject, waarbij we ons alleen richten op de aanlegkosten

van de infrastructuur. Operationele kosten staan buiten de scope van deze quickscan, maar

zullen in een volledige kosten-batenafweging meegenomen moeten worden.

• De Europese Rekenkamer heeft in 2018 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar kosten

van het huidige Europese hogesnelheidsnet. In dit onderzoek zijn hogesnelheidslijnen in

Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië geëvalueerd. De Europese Rekenkamer heeft in dit

onderzoek geconcludeerd dat geëvalueerde lijnen gemiddeld 25 mln. EUR/km kostten. Hierbij

geldt de kanttekening dat het onduidelijk is welke indirecte kosten hierin exact zijn

meegenomen. Door specifieke omstandigheden en aanvullende vereiste

inpassingsmaatregelen kunnen delen van de aan te leggen verbinding significant duurder uit

pakken door deze indirecte kosten (indicatie: uit de eindevaluatie van de HSL-Zuid is gebleken

dat dit project (omgerekend naar prijspeil 2019) ca. 7,3 mld. EUR kostte voor 125km waarvan

40km reeds bestaand spoor behelst.).

• De studies naar aanlegkosten van Maglev en Hyperloop geven uiteenlopende inschattingen

van de aanlegkosten van ca. 30-40 mln. EUR/ km voor een Maglev en 19-42 mln. EUR/km

voor een Hyperloop. Inschattingen van deze kosten kennen een forse bandbreedte en ook hier

geldt dat het niet uit de bronnen te herleiden is wat de exacte scope van de indirecte kosten

omhelst. In de praktijk lopen de kosten van de aanleg van infrastructuur vaak op door de

aanleg van kunstwerken, het verkrijgen van land, het politieke besluitvormingsproces en

opgelopen vertragingen tijdens de uitvoering. Deze kosten zijn bekend bij verschillende HSL

trajecten. Voor een Maglev en Hyperloop is de impact hiervan in Europese context onbekend

en derhalve niet doorgerekend.

De benodigde fysieke ruimte voor een nieuwe fictieve verbinding is voor Hyperloop en

Maglev in theorie lager dan voor HSL

• Hoewel een vliegveld de nodigde ruimte inneemt, beperkt de benodigde fysieke ruimte voor

een vlucht zich tot de locaties van vertrek en aankomst. Hierdoor is de benodigde fysieke

ruimte voor vliegverbindingen minimaal zolang de luchthavens de extra vraag kunnen dragen.

• Bij treinconcepten dient er voor de gehele route van A naar B infrastructuur te worden

aangelegd. Hoewel de benodigde fysieke ruimte in de praktijk locatie afhankelijk zal zijn, wordt

de benodigde fysieke ruimte voor zowel Hyperloop en Maglev in verschillende studies

beduidend lager ingeschat door het gebruik van verhoogde kolomconstructies.

De theoretisch maximale capaciteit van de treinconcepten lijkt onderling vergelijkbaar voor

een fictieve verbinding…

• De capaciteit van een concept is afhankelijk van de frequentie en de capaciteit van een

voertuig. De HSL en Maglev kenmerken zich door een hoge capaciteit per trein (tussen 900 –

1.200 passagiers) en een lagere frequentie (ca. 12 per treinen per uur). Voor de Hyperloop

geldt juist een hogere mate van flexibiliteit door gebruik van kleinere capsules (van circa 60

personen) met in theorie zeer hoge frequenties (ca. 240 capsules per uur). De totale

(theoretisch maximale) capaciteit van de treinconcepten betreft daarmee ca. 12.000 – 14.400

passagiers per uur). Over de daadwerkelijke capaciteit van de Hyperloop is momenteel nog

onzekerheid doordat deze nog niet eerder gerealiseerd is. De inschattingen in de verschillende

studies lopen voornamelijk uiteen op de grootte van de capsules en de veilig geachte afstand

tussen capsules.

…huidige vervoervraag richting het (zuid)oosten lijkt momenteel echter geen directe

verbinding te rechtvaardigen

• Wanneer we de huidige vervoervraag naar populaire bestemmingen bekijken zien we dat de

vervoervraag richting het (zuid)oosten substantieel achterblijft ten opzichte van drie belangrijke

directe verbindingen met Londen, Brussel en Parijs (factor 3-5 kleiner).

• Nederland en Duitsland zijn poly-centrisch georiënteerd. Een snelle directe (punt-punt)

verbinding verliest haar toegevoegde waarde in zo’n gebied doordat het voor- en natransport

naar de eindbestemming significant wordt verlengd. Tussenstops lijken voor een rendabele

uitvoering onvermijdelijk. De combinatie met binnenlands vervoer is momenteel cruciaal voor

een rendabele internationale verbinding.
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Theoretische reistijd treinconcepten is concurrerend met vliegverkeer, in praktijk beperkt

door tussenstops , lagere rijsnelheid en suboptimale route

• Om te concurreren met het vliegtuig is het noodzakelijk dat de deur-tot-deur reistijd van de

alternatieve treinconcepten binnen dezelfde orde vallen als het huidige vliegverkeer. Dit is

bijvoorbeeld het geval tussen Parijs en Brussel. Bij reistijden langer dan 5-6 uur is het

marktaandeel van de trein erg klein en domineert het vliegtuig. Voor alle treinconcepten geldt

dat zij theoretisch kunnen concurreren met het vliegtuig.

• Vliegreizen hebben als nadeel de langere in- en uitchecktijden op de luchthaven. Dat nadeel

wordt gecompenseerd door de hogere snelheden, geen (of minder) tussenstops en een

directere route.

In de exploitatiefase kennen alle treinconcepten een voordeel op het gebied van uitstoot

van koolstofdioxide en het energieverbruik

• Steeds meer laten reizigers hun vervoerskeuze afhangen van duurzaamheid. De verschillende

treinconcepten maken gebruik van elektrische aandrijving waardoor de uitstoot van CO2 voor

al deze concepten in theoretische potentie gelijk is aan nul. Dit geldt momenteel al voor alle

NS treinen in Nederland, door de inkoop van ‘groene stroom’. Een andere energiemix bij de

elektriciteitsopwekking leidt in de praktijk tot andere resultaten, zo is momenteel in Duitsland

wel degelijk sprake van CO2-uitstoot bij het huidige treinverkeer als gevolg van de relatief

vervuilende elektriciteitsmix.

• Alle treinconcepten verbruiken per reizigerskilometer veel minder energie (Wh) (ca. 80%) dan

het huidige vliegverkeer. Tussen de verschillende treinconcepten geldt dat de Hyperloop het

meest efficiënt met de energie verwacht om te kunnen gaan. Het verschil tussen Maglev en

Hyperloop bedraagt ca. 40%.

Nederland heeft vanwege geografische ligging beperkte handelingsperspectieven. Huidige

Europese initiatieven zijn vooral gericht op optimalisatie en uitbreiding HSL. Verdere

Europese samenwerking is nodig om innovatieve concepten te kunnen realiseren

• In dit onderzoek richten wij ons op trajecten tot 750km. Van deze afstand zal maximaal 150km

in Nederland liggen. Dat betekent dat Nederland voor een groot deel afhankelijk is van andere

internationale partijen om deze verbindingen te kunnen realiseren, dan wel te kunnen

aansluiten op bestaande netwerken.

• Internationaal spoor heeft te maken met lokale, regionale, nationale en internationale belangen

die vaak niet congruent zijn. Momenteel besluiten alleen de EU lidstaten of en waar een

nieuwe verbinding zal komen. Voor het bouwen van nieuwe verbindingen, maar vooral ook bij

nieuwe concepten als een Hyperloop en Maglev, lijkt een verdere Europese samenwerking

cruciaal. Wanneer Nederland de ambitie heeft om nieuwe concepten te implementeren als

alternatief voor het vliegverkeer zal zij moeten lobbyen om te zorgen dat er een Europese

samenwerking komt. Duitsland lijkt daarbij de belangrijkste partner (voor verbindingen naar het

(zuid)oosten).

• Om op korte termijn al effect te bereiken op de gestelde klimaatdoelen kan, parallel aan de

lobby voor de Europese samenwerking, nu aan verbeteringen en optimalisaties van het

huidige spoor gewerkt worden zodat deze beter wordt benut.

• De focus op korte termijn verbeteringen betekent niet dat dat innovatie uitsluit. Uit de

interviews komt naar voren dat investeren in de ontwikkeling van de Hyperloop ook interessant

is vanuit een economisch perspectief als mogelijk export product. Een mix van ‘proven

technology’ met de HSL en nieuwe concepten die aantakken op dit systeem komt in de

interviews naar voren als de meest aantrekkelijke vorm van ontwikkeling. Hiervoor zal zowel

ingezet moeten worden op innovatie, de lobby voor Europese samenwerking als de

afstemming van het eigen spoornet op de plannen van de HSL netwerken in onze buurlanden.
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Aanleiding, onderzoeksvraag en reikwijdte van dit onderzoek

Aanleiding

• Dit onderzoek betreft een quickscan van bestaande studies aangevuld met interviews om de

potentie, kosten en baten van internationale treinconcepten als alternatief voor korte

afstandsvluchten in kaart te brengen.

• Deze quickscan voeren wij uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

naar aanleiding van een toezegging op de motie van Armhaouch en Schonis (35 300 XII nr.

27). Middels deze motie vragen zij de regering om een quickscan op te laten stellen die

innovatieve mogelijkheden en de potentiële maatschappelijke kosten en baten in kaart brengt

die een nieuwe vorm van een supersnelle trein zeer aantrekkelijk zou kunnen maken als

alternatief voor een korte afstandsvlucht.

Onderzoeksvraag

• In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:

1. Naast de bekende treinconcepten, welke (buitenlandse) innovatieve treinconcepten

zouden in Nederland mogelijk kunnen worden geïntroduceerd?

2. In welke mate zijn de bekende of nieuwe treinconcepten kansrijk om als internationale

verbinding te introduceren?

3. Wat zijn de geschatte (maatschappelijke) kosten voor het aanleggen van deze

verbinding(en)?

4. Hoe verhouden de concepten zich tot elkaar qua ruimtelijke inpassing en geluidsuitstoot?

5. Wat zou een dergelijke verbinding kunnen opleveren qua capaciteit, reistijd en

duurzaamheid?

6. Welke handelingsperspectieven heeft Nederland bij de implementatie van nieuwe

innovatieve concepten?

• Bovenstaande vragen zijn leidend in de opbouw van deze rapportage.
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Reikwijdte

• De informatie in deze quickscan is gebaseerd op een documentenstudie, aangevuld met

informatie uit een beperkt aantal interviews met experts (zie bijlage A.2) voor een overzicht

van betrokken experts).

• Om inzicht te geven in de kosten en baten van de verschillende concepten hebben we

onderzoek gedaan naar een aantal leidende parameters. Deze parameters geven geen

uitputtend overzicht van de kosten en baten, maar zijn gebruikt om eventuele verschillen

inzichtelijk te maken tussen deze concepten.

• Dit onderzoek is niet bedoeld om de optimale oplossing ten aanzien van specifiek traject in

kaart te brengen. In dit onderzoek maken we daarom gebruik van theoretische kosten en baten

gerelateerd aan volledig nieuw aan te leggen fictieve trajecten van 250, 500 en 750km. Om

een vergelijking te maken met de huidige situatie nemen we, waar relevant, een gemiddelde

van een selectie aan bestemmingen in zuidoostelijke richting (zie pagina 10 voor een verdere

toelichting op het fictieve traject).

• In dit onderzoek richten we ons op supersnelle treinconcepten die op internationale

verbindingen moeten kunnen concurreren met korte afstandsvluchten. Andere mogelijke

oplossingen zoals (super)bussen, nachttreinen, optimalisaties van vliegverkeer etc. vallen

buiten de scope van dit onderzoek.

• Dit onderzoek richt zich enkel op personenvervoer. De eventuele impact op goederenvervoer

is hier niet in meegenomen.

• Deze quickscan is een weergave van informatie uit bestaande bronnen. Wij hebben geen

nieuw onderzoek en/of accountantscontrole op de informatie uitgevoerd.

1. Totstandkoming rapportage 2. Selectie kansrijke concepten 3. Kosten kansrijke concepten 4. Baten kansrijke concepten 5. Handelingsperspectieven
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Middels tweewekelijkse overleggen hebben we de tussentijdse resultaten en onderzoeksrichting met u afgestemd.

Methodiek
Doorlopen processtappen van het onderzoek
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Op 31 maart hebben we met u en de 

overige deelnemers uit de 

klankbordgroep een startbijeenkomst 

gehouden waarin we het doel en de 

opzet van het onderzoek hebben 

doorlopen.

Door middel van een documenten-

studie hebben we beschikbare en 

relevante informatie in kaart 

gebracht, kansrijke concepten 

geselecteerd en uitgewerkt.

Een lijst met gehanteerde bronnen is 

opgenomen in bijlage A.1.

De resultaten van het onderzoek 

hebben we vervolgens verwerkt in 

een concept rapportage. 

De concept rapportage hebben we 

met de klankbordgroep gedeeld en 

de opmerkingen hebben we 

meegenomen in deze definitieve 

rapportage. 

Door middel van interviews met 

experts vanuit verschillende 

organisaties hebben we de 

verkregen inzichten uit de 

documentenstudie aangescherpt en 

verder aangevuld. 

Een lijst met de geïnterviewde 

experts is opgenomen in bijlage A.2. 

Mede op basis van de inzichten uit 

de startbijeenkomst hebben we een 

evaluatiekader opgesteld (zie pagina 

9) en een fictief traject gedefinieerd 

(zie pagina 10). In volgende sessies 

met de klankbordgroep zijn deze 

vastgesteld.

1. Startbijeenkomst 2. Evaluatiekader 3. Documentenstudie 4. Interviews 5. Rapportage
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Methodiek
Gebruik van evaluatiekader

• We maken gebruik van een evaluatiekader om een aanzet tot inzicht in de

kosten en baten van de verschillende concepten te geven. Dit evaluatiekader

bestaat uit een beperkt aantal parameters op basis van beschikbare bronnen

en hebben we in overleg met de klankbordgroep opgesteld.

• De gehanteerde parameters geven geen uitputtend overzicht van mogelijke

kosten en baten, maar zijn gebruikt om eventuele verschillen inzichtelijk te

maken tussen deze concepten en een vergelijking te kunnen maken met korte

afstandsvliegbewegingen.

• In tabel 1.1. geven we een overzicht weer van de gehanteerde parameters in

relatie tot de gestelde onderzoeksvragen.
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Onderzoeksvraag Parameter Definitie Hoofdstuk

1. Naast de bekende treinconcepten, welke 

(buitenlandse) innovatieve 

treinconcepten zouden in Nederland 

mogelijk kunnen worden 

geïntroduceerd?

- Kwalitatieve beschrijving van 

innovatieve concepten die wereldwijd 

in omloop zijn. 

Hoofdstuk 2

Selectie

2. In welke mate zijn de bekende of nieuwe 

treinconcepten kansrijk om als 

internationale verbinding te 

introduceren?

Kansrijkheid Kwalitatieve beschrijving op basis van: 

1) minimaal volwassenheidsniveau van 

de techniek, en 2) beschikbaarheid van 

informatie

Hoofdstuk 2

Selectie

3. Wat zijn de geschatte 

(maatschappelijke) kosten voor het 

aanleggen van deze verbinding(en)?

Aanlegkosten Aanlegkosten in mln. EUR Hoofdstuk 3

Kosten

4. Hoe verhouden de concepten zich tot 

elkaar qua ruimtelijke inpassing en 

geluidsuitstoot?

Ruimtelijke inpassing Het benodigde aantal hectares per km Hoofdstuk 3

Kosten

Geluidsuitstoot Geluidsuitstoot in dB. Hoofdstuk 3

Kosten

5. Wat zou een dergelijke verbinding 

kunnen opleveren qua capaciteit, 

reistijd en duurzaamheid?

Capaciteit Het potentiële aantal passagiers per 

uur dat maximaal vervoerd kan worden

Hoofdstuk 4

Baten

Reistijd Deur-tot-deur reistijd in minuten Hoofdstuk 4

Baten

Energieverbruik Energieverbruik in Wh per zitplek Hoofdstuk 4

Baten

CO2 -emissie Gemiddelde CO2 -emissie in kg per 

persoon

Hoofdstuk 4

Baten

6. Welke handelingsperspectieven heeft 

Nederland bij de implementatie van 

nieuwe innovatieve concepten?

- Kwalitatieve beschrijving van de 

handelsperspectieven

Hoofdstuk 5

(Handelings-

perspectieven

Tabel 1.1. Gehanteerde parameters in relatie tot de gestelde onderzoeksvragen. 
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Methodiek

Toelichting

• Dit onderzoek is niet bedoeld om de optimale oplossing ten aanzien van specifiek traject in

kaart te brengen. In dit onderzoek maken we daarom gebruik van theoretische kosten en baten

gerelateerd aan volledig nieuw aan te leggen fictieve trajecten van 250, 500 en 750km.

• Tabel 1.2. geeft een lijst met indicatieve bestemmingen in zuidoostelijke richting met

betreffende afstanden vanaf Amsterdam (zie figuur 1.2 voor de ligging). Om een vergelijking te

maken met de huidige situatie nemen we, waar relevant, een gemiddelde van deze

bestemmingen.
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Figuur 1.1. indicatieve bestemmingen in Europa, inclusief indicatie van de afstand vanaf Amsterdam. Bron 

v/d afbeelding: Royal HaskoningDHV (2018)

Afstand 250 km 500km 750km

Bestemmingen

- Bremen

- Luxemburg

- Hannover

- Düsseldorf

- Basel

- Straatsburg

- Frankfurt 

- Hamburg

- Berlijn

- Dresden

- Praag

- Lyon

- München

- Geneve

Tabel 1.2. indicatieve bestemmingen op afstanden van respectievelijk 250, 500 en 750km

1. Totstandkoming rapportage 2. Selectie kansrijke concepten 3. Kosten kansrijke concepten 4. Baten kansrijke concepten 5. Handelingsperspectieven
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Het resultaat van dit hoofdstuk is een selectie van kansrijke concepten die we in het vervolg van dit onderzoek op basis van het evaluatiekader met elkaar zullen vergelijken 

Selectie van kansrijke concepten voor verder onderzoek op basis van 
minimaal volwassheidsniveau en beschikbare informatie

• Er bestaan wereldwijd uiteenlopende innovatieve treinconcepten om personen sneller,

goedkoper en/of flexibeler te verplaatsen. Het gaat hierbij om incrementele tot substantiële

innovaties in het treinvervoer.

• In dit hoofdstuk schetsen we een overzicht van mogelijke (buitenlandse) innovatieve

treinconcepten voor supersnelle internationale verbindingen. Veelal zijn deze treinconcepten

nog conceptueel en is er beperkt informatie beschikbaar. Met het oog op het kunnen

beantwoorden van de onderzoeksvragen is het beschikbaar zijn van informatie met voldoende

diepgang en detailniveau cruciaal. Daarom maken we een selectie van de innovatieve

treinconcepten (trechtering) die kansrijk zijn om als internationale verbinding in Nederland te

introduceren. Daarbij beschouwen we twee factoren: 1) het huidige volwassenheidsniveau van

de techniek, en 2) de aanwezigheid van informatie. De geselecteerde treinconcepten werken

we met behulp van het evaluatiekader in het vervolg van deze quickscan verder uit.

• In dit hoofdstuk staan de volgende vragen centraal:

• Onderzoeksvraag 1: Naast de bekende treinconcepten, welke (buitenlandse) 

innovatieve treinconcepten zouden in Nederland mogelijk kunnen worden 

geïntroduceerd?

• Onderzoeksvraag 2: In welke mate zijn de bekende of nieuwe treinconcepten kansrijk

om als internationale verbinding te introduceren?

• Om deze vragen te beantwoorden doorlopen we de volgende stappen:

1. We inventariseren welke andere buitenlandse innovatieve treinconcepten worden 

toegepast en/of in ontwikkeling zijn;

2. We inventariseren welke mate van volwassenheid deze buitenlandse innovatieve

treinconcepten hebben en wat de beschikbaarheid van informatie is;

3. We selecteren na voornoemde inventarisatie mogelijke kansrijke concepten voor een

internationale verbinding;

4. We geven een toelichting op de innovatieve treinconcepten: HSL, Hyperloop en Maglev.
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Mogelijke andere innovatieve concepten

Naast bekende supersnelle treinconcepten zijn er ook andere concepten 
in ontwikkeling; veelal conceptueel met beperkte informatie 

15
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• De afgelopen jaren zijn er door de technische vooruitgang supersnelle treinconcepten bedacht,

waarvan de HSL, Maglev en Hyperloop bekende voorbeelden zijn. Andere concepten zijn

minder bekend, maar kunnen net zoals de hyperloop in de toekomst kansrijk zijn om

daadwerkelijk in de praktijk toegepast te kunnen worden.

• De zoektocht naar deze treinconcepten en verdere inventarisatie van deze concepten

resulteren in de conclusie dat er weldegelijk in de hele wereld allerlei concepten worden

ontwikkeld (zie nevenstaand kader), maar dat deze ontwikkelingen zich nog allemaal in het

conceptuele stadium bevinden. Daarbij is de beschikbare informatie om de geformuleerde

onderzoeksvragen gedegen te kunnen beantwoorden beperkt.

• SkyTran - Concept waarbij kleine capsules m.b.v. magnetisme verbonden zijn aan een

railhangsysteem. Middels een elektrische aandrijving worden snelheden van 150 km/h beoogd.

Individuele capsules stoppen enkel bij de gevraagde begin- en eindbestemming. Idee lijkt te zijn

ontstaan begin jaren ’90, met recent hernieuwde interesse voor mogelijke ontwikkeling van een

commerciële verbinding in Israël of Dubai. 1,2 Exacte status van het concept is onduidelijk, geen

verdiepend naslagwerk beschikbaar.

• Tubular rail - Concept waarbij aandrijving in de pilaren zit, waarbij de trein door deze pilaren wordt

geleid.3 Het gebrek aan rails zou moeten resulteren in lagere aanlegkosten, maar concept lijkt nooit

uit de ideefase te zijn gekomen. Recent is een vergelijkbaar concept weer in het nieuws gekomen

nadat het was opgepakt door design studio Manyone.4 Geen verdiepend naslagwerk beschikbaar.

• Non-stopping train - Concepten waarbij er een aparte boarding coupé is voor reizigers die in- en

uitstappen gebruik van maken. De "hoofdtrein" hoeft hierdoor niet te stoppen, dit bespaart reistijd

en energie. Er zijn varianten geopperd waarbij de boarding coupe naast (‘3a’) of boven (‘3b’) de

hoofdtrein opereert.7 Concepten zitten echter nog in de ideefase, geen verdiepend naslagwerk

beschikbaar.

• Flying train – concept betreft een kruising tussen vliegtuig en trein, waarbij het voertuig in de lucht 

zweeft maar middels een kabel verbonden is aan een rails. Deze kabel levert tevens de voeding 

van het voertuig.6 Geen verdiepend naslagwerk beschikbaar.  

• String transport systemen (SkyWay) - Concepten waarbij gebruikt wordt gemaakt van stalen

rails, waaronder capsules met 350-500km/u worden geleid. Er lijken meerdere varianten op dit

concept te zijn, o.a. SkyWay vanuit Wit-Rusland, maar de status en betrouwbaarheid van deze

concepten is onduidelijk.7 Geen verdiepend naslagwerk beschikbaar.

1 2 3a

3b 4 5

1

2

3

4

5

1  Bron: Skytran (z.d.)

2  Bron: Wikipedia (z.d. –e)

3  Bron: Turbular Rail (z.d.)

4  Bron: Wilson (2019)

5  Bron: Urbanist (z.d.)

6  Bron: Youtube (2018)

7  Bron: Wikipedia (z.d. –f)
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Hyperloop

Maglev

HSL

Selectie kansrijke concepten

Technology Readiness Level (TRL)
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SkyTran

SkyWay

Flying train

Tubular rail

Non-stop

Non-stop

De huidige volwassenheidsniveaus en beschikbare informatie resulteren 
in drie kansrijke treinconcepten: HSL, Maglev en Hyperloop
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• Eerder genoemde treinconcepten variëren onderling in volwassenheidsniveau en beschikbare

informatie. Om te kunnen onderzoeken of een concept een kansrijk alternatief zou kunnen zijn

voor korte afstandsvluchten kijken we naar twee factoren: 1) het huidige

volwassenheidsniveau, en 2) de aanwezigheid van informatie.

• In figuur 2.1. hebben we de kansrijkheid van de verschillende concepten weergeven als functie

van zogeheten Technology Readiness Levels (TRL’s). Deze TRL’s beschrijven het ontwikkel-

stadium waarin een nieuw te ontwikkelen techniek zich bevindt. Voor de TRL’s hanteren we de

definitie conform het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie.1

• Voor de HSL geldt dat dit een bewezen techniek is met voldoende beschikbare informatie met

kengetallen in Nederland en Europa.2 Er is momenteel ook een beperkt aantal commerciële

Maglev verbindingen in Zuid-Korea, China en Japan. Er zijn in de afgelopen decennia een

aantal onderzoeken gedaan naar de werking en de mogelijkheden van de Maglev in Europa.

• Voor de Hyperloop geldt dat het concept nog volop in ontwikkeling is, verschillende partijen

proberen de werking van deze technologie momenteel te demonstreren door middel van

testopstellingen. De huidige verwachting is dat het nog circa 10 jaar zal duren alvorens de

Hyperloop een commercieel product zal hebben voor personenvervoer.3

• Het SkyTran concept lijkt zich ook in de demonstratiefase te bevinden.4 De website van

SkyTran vermeldt dat er sprake is van verschillende testtracks. Er zijn echter geen

onderzoeken beschikbaar om de werking of status van dit concept te beoordelen. Overige

concepten bevinden zich momenteel nog in een conceptuele fase en lijken minder ver

gevorderd dan de Hyperloop.

• Voornoemde inventarisatie resulteert daarmee in drie kansrijke treinconcepten als mogelijk

alternatief voor korte afstandsvluchten: HSL, Maglev en Hyperloop. Deze tussentijdse

conclusie is in lijn met recente publicaties waarin deze drie concepten eveneens dominant

zijn.5,6

1 Bron: Europese Commissie (2017)

2 Bron: Europese Rekenkamer (2018) 

3 Bron: Inschatting op basis van interview Hardt Hyperloop.

4 Bron: Inschatting op basis van website SkyTran (z.d.).

5 Bron: Hardt Hyperloop (2020)

6 Bron: Taylor et. al. (2016)

Figuur 2.1. Kansrijkheid van de verschillende concepten als functie van Technology Readiness Levels
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Toelichting op bekende innovatieve treinconcepten (1/3)

Hogesnelheidslijn (HSL)

Toelichting:

• De Hogesnelheidslijn (HSL) is het bekendste concept van de drie. Net als regulier treinverkeer rijden HSL-treinen over spoor,

echter ligt de snelheid van een HSL-trein hoger en is de aanleg en onderhoud van hogesnelheidsspoor kostbaarder dan bij

regulier spoor.

• Sinds de jaren zeventig is er in Europa een netwerk van hogesnelheidsspoor ontstaan. Eind 2017 beschikte de EU over 9.067km

aan hogesnelheidslijnen en was er 1.671km in aanbouw.1

• In Nederland is een HSL-verbinding gerealiseerd in de vorm van de HSL-Zuid, welke Amsterdam met Antwerpen verbindt. Door

de HSL-Zuid zijn de steden Brussel, Parijs en Londen rechtstreeks te bereiken vanaf station Amsterdam Centraal.

• In het verleden is er regelmatig gesproken over een HSL-Oost richting Duitsland. Gezien de geringe reistijd winst werd de aanleg

van een nieuwe verbinding als onrendabel beschouwd.3 In het kader van Toekomstbeeld OV wordt onder andere gekeken naar

een verbetering van het traject Utrecht – Arnhem, om zo beter aan te kunnen sluiten op het Duitse HSL netwerk.4

Voordelen: 

• Netwerk van verbindingen reeds aanwezig (zie figuur 2.3.)

• Interoperabel met regionaal/nationaal spoor

Nadelen:

• Landen gebruiken verschillende systeemeigenschappen (zoals voltages, beveiligingssystemen etc.).
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1 Bron: Rapportage vanuit de Europese Rekenkamer (2018)
2 Bron v/d afbeelding: Financieel Dagblad (2019)
3 Bron: Centraal Planbureau (2000)
4 Bron: Interview NS International

Figuur 2.2. Met de Thalys en de Eurostar zijn momenteel de steden

Brussel, Parijs en Londen rechtstreeks te bereiken vanaf Amsterdam.2

Figuur 2.3. Toename van HSL in de EU. Eind 2017 beschikte de EU 

over 9.067km aan hogesnelheidslijnen.1
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Toelichting op bekende innovatieve treinconcepten (2/3)

Maglev

Toelichting:

• De Maglev is een voertuig dat met hoge snelheid boven een baan zweeft door middel van een magneetveld. Er zijn momenteel

commerciële lijnen in gebruik in Zuid Korea, China en Japan.1,2

• Binnen Europa is het Duitse Transrapid consortium sinds de jaren zeventig decennia lang bezig geweest met de ontwikkeling

van de Maglev. Hoewel er diverse plannen zijn geweest voor een verbinding in Europa, zijn deze tot op heden nooit gerealiseerd.

De enige commerciële Transrapid verbinding is in 2004 gerealiseerd in Shanghai (zie figuur 2.4.).1,4 Verschillende plannen om

deze lijn te verlengen zijn nooit van de grond gekomen. In 2006 heeft er een dodelijk ongeluk plaatsgevonden op het testtraject

van Transrapid in Duitsland. Na enkele pogingen tot een doorstart is, mede wegens uitblijven van commercieel succes, in 2011

het Transrapid project definitief beëindigd.2

• In Nederland is een Maglev eerder geopperd als optie voor o.a. een Zuiderzeelijn, maar na uitblijven van verbindingen in

Duitsland zijn ook hier de plannen in de ijskast gezet.1

• Japan bouwt momenteel een nieuwe verbinding van 286km tussen Tokyo en Nagoya (zie figuur 2.5.). Deze verbinding zal naar

verwachting vanaf 2027 operationeel zal zijn. De beoogde snelheid op dit traject is 500km/u.3

Voordelen: 

• Sneller dan HSL 

• Goedkoper in exploitatie doordat het zweven minder frictie en slijtage oplevert

Nadelen:

• Gebrek aan interoperabiliteit 

• Beperkte schaalomvang (waardoor de kosten/risico's in de supply chain relatief hoog zijn)
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Figuur 2.5. Maglev testopstelling in Japan. Japan bouwt momenteel

nieuwe Maglev verbinding tussen Tokyo en Nagoya (286 km).3

Figuur 2.4. Bondskanselier Angela Merkel in 2006 bij de Transrapid

Maglev in Shanghai, China.4

1 Bron: Wikipedia (z.d. –g)

2 Bron: Wikipedia (z.d. –c)

3 Bron: Wikipedia (z.d. –d)

4 Bron: Hall (2018)
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Toelichting op bekende innovatieve treinconcepten (3/3)

Hyperloop

Toelichting:

• De hyperloop is een concept voor een vacuümtrein, dat in 2012 werd gepresenteerd door Elon Musk. In 2015 heeft Elon Musk

de Hyperloop Pod competition opgezet, sindsdien zijn er wereldwijd onderzoeken gestart naar dit vervoersconcept.

• Het hyperloop concept doet denken aan buizenpost: capsules van circa 60 personen worden met hoge snelheid door vacuüm

buizen vervoerd. Theoretische topsnelheden liggen boven de 1000 km/u.

• In Nederland zijn o.a. Delft Hyperloop en Hardt Hyperloop actief bezig met de verdere ontwikkeling van dit concept. Wereldwijd

lijken Virgin Hyperloop One en Hyperloop Transportation Technologies de voornaamste concurrenten.

• Momenteel werkt Hardt Hyperloop aan (de ontwikkeling van) een Hyperloop onderzoekscentrum op enkele kilometers van de

stad Groningen, met een 3 kilometer lange testbaan. Dit centrum zal naar verwachting in 2022 klaar zijn. Met behulp van dit test

traject verwacht Hardt een TRL level 6 te behalen voor personenvervoer.1,2

• De huidige verwachting van Hardt Hyperloop is dat het nog circa 10 jaar duurt om tot een commercieel product te komen.9

Voordelen: 

• Hoge snelheden (theoretisch hoger dan 1000 km/u)

• Naar verwachting goedkoper in exploitatie door lagere frictie en energieverbruik

Nadelen:

• Gebrek aan interoperabiliteit 

• Nog in ontwikkeling
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Figuur 2.7. Beoogde European Hyperloop Center in Groningen. Bron: 

Website Hardt Hyperloop (2020) 

Figuur 2.6. Visualisatie Hyperloop concept. Bron: Website Hardt 

Hyperloop (2020) 

1 Bron: Wikipedia (z.d. –b)

2 Bron: Interview Hardt Hyperloop
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Directe aanlegkosten, ruimtelijke inpassing en geluidsuitstoot van de 
kansrijke concepten

• In dit hoofdstuk onderzoeken we de (maatschappelijke) kosten voor de aanleg van de

kansrijke concepten. Hierbij kijken we naar de aanlegkosten, de ruimtelijke inpassing en de

geluidsuitstoot in de operatie.

• De aanlegkosten kunnen worden uitgesplitst naar infrastructuur en vervoer. Wij concentreren

ons in deze quickscan op initiële aanlegkosten (de investeringen). Over de exploitatie kosten

van de verschillende nieuwe concepten ontbreekt nog veel data. Binnen de scope van deze

quickscan is besloten daar geen verder onderzoek naar te doen. In de gehele afweging zullen

deze kosten wel onderzocht moeten worden.

• De infrastructurele kosten kunnen bestaan uit directe kosten (boven- en onderbouw) en

indirecte kosten (stations, parkeerplaatsen, grondaankoop, inpassingsmaatregelen zoals

kunstwerken etc.).

• Milieubelasting bij de aanleg, beperkingen in bereikbaarheid en overige maatschappelijke

kosten laten we buiten beschouwing door een gebrek aan beschikbare gegevens en het

werken met een fictief traject.

• De verschillende volwassenheidsniveaus van de treinconcepten maken een kostenindicatie

niet eenduidig en daarmee niet eenvoudig. Een HSL netwerk is immers reeds breed in Europa

gerealiseerd, terwijl de Maglev slechts een aantal Aziatische lijnen kent en de Hyperloop nog

in ontwikkeling is.

• Er dienen vier belangrijke kanttekeningen bij deze vergelijking geplaatst te worden:

1. De mate waarin een nieuw traject kan aansluiten op bestaande infrastructuur (zoals

stations, aansluitende OV verbindingen etc.), ofwel interoperabiliteit, kan in de praktijk

significante impact hebben op de hoogte van de (maatschappelijke) kosten op een

specifieke verbinding.

Het resultaat van dit hoofdstuk is een indicatie van de aanlegkosten van een fictief 
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1 Bron: Toelichting kosten aanleg HSL infrastructuur o.b.v. interview ProRail 

2 Bron: Europese Rekenkamer (2018)

2. De kosten van de aanleg lopen vaak op door indirecte kosten als de aanleg van

kunstwerken, het verstevigen van de ondergrond (o.a. in verband met trillingen), het

verkrijgen van land, het politieke besluitvormingsproces en opgelopen vertragingen.1 Deze

kosten zijn bekend bij verschillende HSL trajecten.2 Voor een Maglev en Hyperloop is de

impact hiervan in Europese context onbekend en niet doorgerekend.

3. De genoemde kosten zijn exclusief voertuigen.

4. Nieuwe treinverbindingen zullen ook impact hebben op het gebied van

landschapsinpassing. Een hyperloop kent een permanente blokkering van het zicht, waar

een Maglev of HSL alleen bij passage het zicht zal ontnemen. Dit kan in potentie tot meer

uitdagingen leiden bij het bepalen van de locatie van het traject. In deze quickscan zijn we

uitgegaan van een fictief traject, waarbij de locatie-specifieke omstandigheden met

betrekking tot de lokale omgeving buiten beschouwing is gelaten.

Het vergelijken van de aanlegkosten dient u dus ook met voldoende voorzichtigheid te

beschouwen.

In dit hoofdstuk staan de volgende vragen centraal:

• Onderzoeksvraag 3: Wat zijn de geschatte (maatschappelijke) kosten voor het aanleggen 

van deze verbinding(en)?

• Onderzoeksvraag 4: Hoe verhouden de concepten zich tot elkaar qua ruimtelijke

inpassing en geluidsuitstoot?

Het resultaat van dit hoofdstuk is een indicatie van de (maatschappelijke) kosten van de 

verschillende kansrijke treinconcepten.
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Aanleg van een gemiddelde HSL verbinding in de EU kost circa 25 mln. 
EUR/km; Nederlands deel van verbinding naar verwachting duurder 
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Gecontroleerde lijn Lengte

(km)

Totale kosten

(mln EUR)

Aanlegkosten per km 

(mln EUR)

Berlijn-München 671 14.682 21,9

Stuttgart-München 267 13.273 49,7

Rijn-Rhône 138 2.588 18,8

LGV Est Européenne 406 6.712 16,5

Madrid-Barcelona-Franse grens 797 12.109 15,2

Eje Atlántico 165 2.596 15,7

Madrid-Galicië 416 5.714 13,7

Madrid-León 345 5.415 15,7

Milaan-Venetië 273 11.856 43,4

Turijn-Salerno 1.007 32.169 31,9

Tabel 3.1. Overzicht kosten gecontroleerde hogesnelheidslijnen in de EU. 2

• De Europese Rekenkamer heeft in 2018 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar kosten van

het huidige Europese hogesnelheidsnet.1 In dit onderzoek zijn hogesnelheidslijnen in Duitsland,

Spanje, Frankrijk en Italië geëvalueerd. De Europese Rekenkamer concludeert in dit onderzoek

dat de aanleg van de geëvalueerde lijnen gemiddeld circa 25 mln. EUR per km kostten.1

• Geëvalueerde lijnen beslaan meer dan 50% van de lijnen die medio 2018 in de EU in gebruik of in

aanbouw zijn, waarbij de duurdere tunnelprojecten buiten beschouwing zijn gelaten. Tabel 3.1.

geeft de lengte en aanlegkosten van de onderzochte hogesnelheidslijnen weer. De gemiddelde

aanlegkosten van onderzochte lijnen variëren tussen de 13,7-49,7 mln. EUR per km. De

Europese Rekenkamer geeft geen uitsplitsing van de indirecte kosten. Het is dus onduidelijke

welke indirecte kosten exact zijn meegenomen.

• De Europese Rekenkamer benadrukt dat de kosten van de infrastructuur veel lager hadden

kunnen zijn zonder veel activiteit te verliezen. De reden is dat lijnen die geschikt zijn voor zeer

hoge snelheden niet overal waar ze worden aangelegd, nodig zijn. De kosten van een lijn nemen

evenredig toe met de ontwerpsnelheid. Infrastructuur die zeer hoge snelheden aankan (300 km/h

of meer) is bijzonder duur. Dergelijke hoge snelheden worden in de praktijk echter nooit gehaald:

op de lijnen die werden gecontroleerd, rijden treinen gemiddeld met rijsnelheden die ongeveer 45

% van de ontwerpsnelheid van de lijn bedragen.1

• Uit de eindevaluatie van de HSL-Zuid is gebleken dat dit project van 125km spoor infrastructuur

(40km bestaand en 85km nieuw) circa 7,3 miljard EUR heeft gekost (omgerekend naar prijspeil

2019, incl. BTW). Wanneer de 7,3 miljard wordt gedeeld door de lengte van het traject (125km)

zou dit neerkomen op 58mln EUR/km.2

• Inpassingsmaatregelen op een specifiek traject kunnen zorgen voor een significante verhoging

van de prijs per kilometer. Gegeven de specifiek Nederlandse situatie (zachte ondergrond, relatief

veel inpassingsmaatregelen a.g.v. complex en dichtbebouwde omgeving) zijn de aanlegkosten

naar verwachting hoger voor het Nederlandse deel van een nieuwe verbinding.3,4

1 Bron: Europese Rekenkamer (2018)
2 Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2020)
2 Bron: Interview ProRail
4 Kosten in Nederland zijn relatief hoog i.v.m. veel inpassingsmaatregelen en benodigde kunstwerken, ondergrond is ook een punt van aandacht.
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Inschattingen van aanlegkosten van Maglev en HSL kennen forse 
bandbreedte; indirecte kosten onduidelijk
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Aanlegkosten Maglev

• De Maglev kent enkele gerealiseerde commerciële verbindingen. Deze liggen allen in Azië

(Zuid Korea, China en Japan). Verschillende bronnen gaan voor de aanleg van een nieuwe

Maglev verbinding uit van circa 30-40 mln. EUR per km.1,2 Het is onduidelijk welke indirecte

kosten in dit bedrag zijn meengenomen.

• Bovenstaande indicatie komt overeen met de gerealiseerde projecten. De aanlegkosten voor

de Incheon Maglevlijn in Zuid Korea kwamen bijvoorbeeld neer op circa 38 mln. EUR per km.3

De Maglev in Shanghai kostte circa 30 mln. EUR per km.4 Voor beide lijnen geldt de

kanttekening dat deze van beperkte lengte zijn (respectievelijk circa 6 en 30km) en dat

onduidelijk is welke indirecte kosten zijn opgenomen.

• In Japan wordt momenteel gewerkt aan een 286km lange Maglev verbinding tussen Tokyo en

Nagoya (bestaande uit 257km tunnel en 11km bruggen). De aanlegkosten voor deze

verbinding zijn geraamd op US$ 55 miljard (omgerekend circa 192 mln. EUR per km.)5,6

Aanlegkosten Hyperloop

• De Hyperloop is momenteel nog in ontwikkeling. Verschillende (belanghebbende) partijen

hebben uiteenlopende kostenindicaties afgegeven. Hardt Hyperloop gaat in studies uit van

circa 23-30 mln. EUR per km.1,7 Hyperloop One geeft inschattingen van 19-23 mln. EUR per

km voor een eerste commerciële traject in Missouri.8 De onderzoeken geven geen uitsluitsel

over de indirecte kosten die zijn meegenomen in deze bedragen.

• In 2017 heeft TNO een onderzoek uitgevoerd naar de kosten van een Hyperloop systeem

o.b.v. eigen inschattingen en ontvangen input van Hardt en Hyperloop One.9 TNO gaat voor

een commercieel traject in Nederland uit van circa 42 mln. EUR per km, exclusief tunnels en

bruggen. TNO geeft verder aan dat een onzekerheidsmarge van 10-60% moet worden

toegepast op alle kosten, gezien de huidige ontwikkelfase van de Hyperloop.

1 Bron: Hardt Hyperloop (2020)
2 Bron: Wikipedia (z.d. –h)
3 Bron: Knoppers (2019)
4 Bron: Martin Retmann et al.  (2011)
5 Bron: JRailPass (2019)
6 Bron: Wikipedia (z.d. –d)
7 Bron: Cost study: Comparison Hyperloop – HSR, Hardt Hyperloop (2020) 
8 Bron: Barnes (2019)
9 Bron: TNO (2017)
10 Bron: Europese Rekenkamer (2018)
11 Betreft een inschatting op basis van gevonden bronnen, exclusief onzekerheidsmarge. 

Treinconcept Kosten inschatting per km (mln. 

EUR)11

Kanttekening

Hogesnelheidslijn 25 Gemiddelde van Europese lijnen10*

Maglev 30-40 Inschatting op basis van bestaande lijnen in Azië*

Hyperloop 19-42
Brede range van inschattingen. Nog niet 

gerealiseerd.*

Tabel 3.2. Overzicht indicatieve kosten per km in mln. EUR voor de drie treinconcepten. 

*De verschillende onderzoeken geven geen uitsluitsel welke indirecte kosten zijn opgenomen in deze prijs.
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Aanleg van een nieuwe verbinding vergt een miljarden investering; 
locatie-specifieke inpassingsmaatregelen kunnen bepalend zijn

• Gezien de vraagstelling zich richt op een fictieve internationale verbinding binnen Europa

hanteren we het Europese gemiddelde. Hierbij geldt de kanttekening dat de aanleg van

individuele projecten kan afwijken van dit gemiddelde. Dure inpassingsmaatregelen in de vorm

van ingewikkelde kunstwerken en kruisingen kunnen de aanlegkosten drastisch doen stijgen.

• Op basis van de gemiddelde (geprognotiseerde) aanlegkosten van de verschillende

treinconcepten kunnen we een grove indicatie maken van wat een fictieve verbinding ongeveer

zou kosten. Daarbij laten we de kosten van dure inpassingsmaatregelen buiten beschouwing.

De aanlegkosten hebben we voor de verschillende afstanden weergegeven in tabel 3.3.

• Naast de mogelijke impact van dure inpassingsmaatregelen vormt ook de mate waarin een

nieuw traject kan aansluiten op bestaande infrastructuur (zoals stations, aansluitende OV

verbindingen etc.), ofwel interoperabiliteit, een belangrijke kostendrijver bij de bepaling van de

aanlegkosten. Voor Hyperloop en Maglev is de mate van interoperabiliteit laag. Dit vraagt

mogelijk om aanvullende maatregelen die de benodigde investeringen verder zullen verhogen.

• Ook vormen factoren als het tijdig verkrijgen van land, politieke besluitvormingsprocessen en

vertragingen in de uitvoering een belangrijk elementen bij bepaling van de omvang van de

aanlegkosten1. Deze kosten zijn bekend bij verschillende HSL trajecten.2 Voor een Maglev en

Hyperloop is de impact hiervan in Europese context onbekend en niet doorgerekend.
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Treinconcept

Kosten-

inschatting 

per km 

(mln. EUR)3

Kosten-

inschatting  

250km

(mln. EUR)3

Kosten-

inschatting 

500 km

(mln. EUR)3

Kosten-

inschatting 

750 km

(mln. EUR)3

Kanttekening

Hogesnelheidslijn 25 6.250 12.500 18.750
Gemiddelde van 

Europese lijnen2*

Maglev 30-40 7.500-10.000 15.000-20.000 22.500-30.000
Inschatting op basis van 

bestaande lijnen in Azië.* 

Hyperloop 19-42 4.750-10.500 9.500-21.000 14..250-31.500

Brede range van 

inschattingen. Nog niet 

gerealiseerd.*

Tabel 3.3. Overzicht indicatieve kosten voor de drie treinconcepten geprojecteerd op verschillende afstanden

*De verschillende onderzoeken geven geen uitsluitsel welke indirecte kosten zijn opgenomen in deze prijs

1 Bron: Toelichting kosten aanleg HSL infrastructuur o.b.v. interview ProRail 
2 Bron: Europese Rekenkamer (2018)
3 Betreft enkel een inschatting op basis van gevonden bronnen, exclusief onzekerheidsmarge.
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De benodigde fysieke ruimte voor een nieuwe fictieve verbinding is voor 
Hyperloop en Maglev in theorie lager dan voor HSL

• Hoewel een vliegveld de nodigde ruimte inneemt, beperkt de benodigde fysieke ruimte voor

een vlucht zich tot de locaties van vertrek en aankomst. Hierdoor is de benodigde fysieke

ruimte voor vliegverbindingen minimaal zolang de luchthavens de extra vraag kunnen dragen.

• Bij treinconcepten dient er voor de gehele route van A naar B infrastructuur te worden

aangelegd. Hoewel de benodigde fysieke ruimte in de praktijk locatie afhankelijk zal zijn,

proberen we op basis van bestaande bronnen een indicatie af te geven voor de verschillende

concepten:

• Als uitgangspunt voor de HSL hanteren we de fysieke contour van de HSL-Zuid: deze is

(ten zuiden van Breda) circa 3,3 ha/km.1 Verschillende internationale bronnen geven

vergelijkbare contouren in de orde grootte 3,2-3,5 ha/km.2,3

• Hyperloop infrastructuur bevat twee buizen die ofwel op kolommen geplaatst worden boven

de grond, ofwel onder de grond kunnen worden geplaatst. De laatste optie is aanzienlijk

duurder en zal derhalve niet verder worden onderzocht. Figuur 3.1. geeft een schematische

weergave van de beoogde bovengrondse infrastructuur van een hyperloop. De beoogde

buizen zijn 3,5m breed, de kolommen zijn 5 meter hoog en staan op elke 24 meter. Naast

de buizen zal een serviceroad worden aangelegd van 3,5m voor benodigd onderhoud en

toegang bij calamiteiten.4

• Een Maglev gaat ook uit van een verhoogde constructie door middel van kolommen. Dit

maakt dat de benodigde grond en de veiligheidsmarge daaromheen naar verwachting lager

zal zijn dan bij een hogesnelheidslijn die op de grond wordt aangelegd.3

• Tabel 3.4. geeft een overzicht van de benodigde fysieke ruimte voor een nieuw aan te leggen

traject voor de verschillende treinconcepten.

• ProRail geef als kanttekening dat het netto ruimtebeslag van een HSL-spoor (2sporen en

geluidsschermen) ongeveer 15 meter bedraagt op bijvoorbeeld een viaduct. Afhankelijk van de

lokale situatie komt daar nog ruimte bij voor onderhoudswegen, ontwatering of bijvoorbeeld

taluds waardoor je op 25-35 meter uitkomt. De technische voetafdruk van de Hyperloop en

Maglev kan klein zijn, maar de voetafdruk in de praktijk is naar verwachting van ProRail hoger,

mede als gevolg van bijvoorbeeld veiligheid en/of inpassing in de omgeving.5 Hardt Hyperloop

geeft aan dat de afmetingen inclusief onderhoudsweg is4.
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Tabel 3.4. Benodigde fysieke ruimte voor aanleg nieuwe infrastructuur

Concept Benodigde fysieke

ruimte in ha/km

Benodigde fysieke

ruimte in ha/250 km

Benodigde fysieke

ruimte in ha/500 km

Benodigde fysieke

ruimte in ha/750 km

HSL1,2,3 3,3 825 1.650 2.475

Maglev3 1,2 300 600 900

Hyperloop4 1,4 350 700 1.050

Figuur 3.1. Schematische weergave van benodigde infrastructuur voor een Hyperloop (Bron: Hardt Hyperloop)

1 Bron: inschatting o.b.v. ontvangen gegevens ProRail
2 Bron: International Union of Railways (2012)
3 Bron: Janic (2003) 
4 Bron: Interview Hardt Hyperloop
5 Bron: Interview ProRail
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Vliegverkeer heeft alleen geluidsoverlast bij stijgen en landen; 
Hyperloop en Maglev zijn stillere treinconcepten dan de HSL

Geluidsuitstoot vliegverkeer

• Waar CO2 uitstoot en energieverbruik een drijfveer voor de vervoerskeuze van een reiziger

kunnen zijn, is geluidsuitstoot vooral belangrijk voor de omgeving waar de trein doorheen rijdt.

• Geluidsuitstoot van vliegverkeer is op een traject alleen merkbaar voor de gebieden nabij de

luchthavens van het start- en eindpunt. Figuur 3.2. geeft een indicatie van de geluidsuitstoot

rond Schiphol.1 Lden (Level day-evening-night) is een gemiddelde permanente geluidsuitstoot.

Pieken bij het opstijgen en landen worden hierbij niet weergegeven.

Geluidsuitstoot treinconcepten

• Voor treinen ligt de geluidsuitstoot anders dan bij vliegverkeer, aangezien de trein gedurende

het gehele traject haar omgeving (tijdelijk) belast met geluid. Het geluid van een trein is onder

andere afhankelijk van de gereden snelheid. Voor een HSL-trein met snelheid van 200-300

km/u is het geluid circa 84-105 dB(A). 2 Bij een Maglev ligt deze waarde bij een (hogere)

snelheid van 200-400 km/u tussen de 79-93 dB(A), doordat er geen frictie is met het spoor en

minder lucht turbulentie.2

• In de huidige ontwikkelfase zijn er nog geen exacte gegevens over de geluidsuitstoot van de

Hyperloop. De voorlopige verwachting van betrokken partijen is dat de Hyperloop aanzienlijk

minder geluid zal uitstoten dan reguliere treinconcepten doordat de capsules zich in een

afgesloten buis bevinden. Hardt Hyperloop stelt dat al het geluid door de buis gedempt zal

worden.4 Hyperloop One verwacht hoogstens een ‘whoosh’.3

• Als kanttekening geldt dat de daadwerkelijke impact van geluid afhankelijk is van de lokale

omstandigheden. Deze kan mogelijk ook (deels) verminderd worden door bijvoorbeeld de

aanleg van geluidswanden.
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Figuur 3.2. Voorbeeld geluidsuitstoot rondom luchthaven Schiphol.1

1 Bron: Nomos Online. Het Noise Monitoring System, kortweg NOMOS, is het geluidmeetsysteem van Amsterdam Airport Schiphol. NOMOS is sinds 1993 actief 

en meet op een objectieve manier het vliegtuiggeluid in woongebieden rondom de luchthaven. 
2 Bron: Janic (2003 
3 Bron: Website Hyperloop One (z.d)
4 Bron: Website Hardt Hyperloop (z.d.)
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Het resultaat van dit hoofdstuk is een indicatie van mogelijke baten van de verschillende kansrijke treinconcepten

Mogelijke baten van de verschillende treinconcepten

In dit hoofdstuk onderzoeken we de baten van de verschillende concepten. Bij de bepaling van de

aanleg van een dergelijk traject is het belangrijk om te weten wat de potentie van een eventuele

nieuwe verbinding oplevert qua capaciteit. Zo kan bepaald worden of eventuele groei in de

vervoervraag ook met de aanleg bediend kan worden.

Vervolgens onderzoeken we wat de nieuwe concepten betekenen voor de klant op het gebied van

deur-tot-deur reistijd, comfort, frequentie en duurzaamheid. Alleen aspecten waarop de reiziger

zijn keuze baseert bij het bepalen van de gewenste modaliteit.

De volgende vragen staan in dit hoofdstuk centraal:

• Onderzoeksvraag 5: Wat zou een dergelijke verbinding kunnen opleveren qua

capaciteit, reistijd en duurzaamheid?

• Er dienen drie belangrijke kanttekeningen bij deze vergelijking geplaatst te worden:

• Bij het aanleggen van een nieuwe verbindingen met één van deze concepten moet in de

praktijk rekening gehouden worden met de mate van interoperabiliteit met de huidige

systemen. Een nieuw HSL spoor kan af- en aantakken op bestaand spoor om van

bestaande stations gebruik te maken. Voor Maglev en Hyperloop geldt dat het gehele

traject volledig nieuw gerealiseerd moet worden, inclusief nieuwe stations, aansluitende

OV verbindingen, voorzieningen etc.

• Een vervoerder zal de treinfrequentie, capaciteit, reistijd en aantal tussenstops

afstemmen op de vervoervraag. De daadwerkelijke potentie van een concept zal daarom

in de praktijk altijd moet worden bezien in relatie tot de vervoervraag op het beoogde

traject.

Het vergelijken van de baten is om bovengenoemde redenen complex en er is weinig

concreet inzicht dat we hierbij kunnen gebruiken. We kunnen alleen op abstract niveau

enkele verschillen zichtbaar maken.
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De theoretisch maximale capaciteit van de treinconcepten lijkt 
onderling vergelijkbaar voor een fictieve verbinding…

• De capaciteit die een vervoerconcept kan vervoeren geeft niet alleen de potentie van het

systeem aan maar ook de mogelijke flexibiliteit in de dienstregeling. Figuur 4.1. geeft een

overzicht van de maximale capaciteit van de verschillende concepten.

• Onderstaande bevindingen gaan uit van volledig benutbare capaciteit van een voertuig en

houdt geen rekening met eventuele implicaties van het coronavirus

• Voor het bepalen van de maximale capaciteit gelden de volgende uitgangspunten:

• In Nederland is in de praktijk de maximale capaciteit per trein momenteel circa 1.200

passagiers i.v.m. met de lengte van intercity perrons.1 In theorie zijn nog langere treinen

mogelijk. Voor het maximale aantal treinen hanteren we 12 treinen per uur.1

• We hebben geen bronnen kunnen vinden voor de maximale capaciteit van een Maglev. Als

uitgangspunt hanteren we daarom de verwachte capaciteit van 1.000 personen voor de

Chuo Shinkansen Maglev die momenteel in aanbouw is in Japan.2 Voor het maximale

aantal treinen hanteren we 12 treinen per uur

• Hardt Hyperloop gaat in haar ontwerp uit van capsules voor 60 personen. Voor de

maximale capaciteit rekenen zij met twee geschakelde capsules, welke onder de brick wall

veiligheidsaanname iedere 30 seconde worden gelanceerd. Hiermee komt het totaal op

240 capsules per uur, ofwel 14.400 personen.3 Hardt Hyperloop stelt dat de capaciteit

mogelijk nog verder verhoogd kan worden door een kortere interval toe te passen met

autonome controle en communicatiesystemen.

• De maximale capaciteit van de verschillende treinconcepten lijkt dus onderling vergelijkbaar.

Wel biedt een hyperloop meer flexibiliteit: vertrek van individuele autonome capsules kan beter

afgestemd worden op de actuele vervoervraag.

• Hierbij geldt de kanttekening dat verschillende bronnen een aanzienlijke lagere capaciteit van

de Hyperloop noemen (met name door een lagere inschatting van de maximaal haalbare

frequentie). Zo stellen verschillende bronnen dat de maximale capaciteit per uur eerder in de

orde 840-3.360 zal liggen.4,5,6
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Figuur 4.1. Overzicht maximale capaciteit van de verschillende treinconcepten

HSL1 Maglev2 Hyperloop3

1.200 per trein

12 

treinen per uur

14.400 per uur 12.000 per uur 14.400 per uur

1.000 per trein 60 per pod

12 

treinen per uur

240

pods per uur

1 Maximale capaciteit per trein o.b.v. Inschatting ProRail (huidige VIRM 12 IC’s i.v.m. maximale perronlengte in Nederland). In buitenland zijn eventueel nog 

langere treinen mogelijk. Aanname elke vijf minuten een trein (International Union of Railways, 2012)
2 Bron: Aantal passagiers o.b.v. het rapport “The Chuo Shinkansen Project: High Speed Rail in Japan” (Andersen, 2019). Aanname elke vijf minuten een trein 

vergelijkbaar met HSL.
3 Bron: interview met Hardt Hyperloop, Brick wall veiligheidsaanname: interval tijd o.b.v. minimaal benodigde tijd om (in geval van nood) tot stillstand te komen.
4 Bron: Taylor et. al (2016)
5 Bron: website van USC Hyperloop (z.d.)
6 Bron: Doppelbauer (2018)
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…huidige vervoervraag richting het (zuid)oosten lijkt momenteel echter 
geen directe verbinding te rechtvaardigen

• Dit onderzoek richt zich op een fictieve verbinding vanuit Nederland richting het (zuid)oosten

met slechts tussenstops op 250 en 500km.

• Figuur 4.2. geeft een overzicht van de potentiële passagiersaantallen per jaar voor vlieg- en

treinverkeer vanaf Schiphol.1,2 Deze getallen zijn afkomstig van eerder onderzoek van

RoyalHaskoningDHV en gebaseerd op gegevens uit 2016.2

• Wanneer we de huidige vervoervraag naar populaire bestemmingen bekijken zien we dat de

vervoervraag richting het (zuid)oosten achterblijft ten opzichte van belangrijke drie belangrijke

directe verbindingen Londen, Brussel en Parijs.

• De grootste vervoervraag richting het (zuid)oosten is naar Frankfurt met (omgerekend)

gemiddeld 2600 reizigers per dag. Deze aantallen blijven ver achter bij de eerder berekende

potentiële capaciteit van de treinconcepten en lijken daarmee geen directe (punt-punt)

verbinding te rechtvaardigen.

• Nederland en Duitsland zijn poly centrisch georiënteerd in tegenstelling tot het Verenigd

Koninkrijk en Frankrijk waar de vervoervraag zich voornamelijk concentreert richting één

hoofdstad. Een snelle directe (punt-punt) verbinding verliest haar toegevoegde waarde in een

poly centrisch gebied doordat de behaalde snelheid verloren gaat door de extra tijd die nodig is

bij het voor- en natransport.3 Tussenstops lijken voor een rendabele uitvoering onvermijdelijk.

De combinatie met binnenlands vervoer draagt momenteel bij aan een rendabele

internationale verbinding.3 Dit beperkt in praktijk de potentiële snelheid van de concepten

aangezien er kortere afstanden gereden worden tussen optrekken en afremmen.

• Nederland kiest er in Toekomstbeeld OV 2040 voor om per landsgrens één gebundelde,

hoogwaardige verbinding met omliggende Europese metropolen te hebben, door het

versterken van de HSL-Zuid en het ontwikkelen van een oostelijke corridor richting Düsseldorf

op basis van de bestaande routes in plaats van nieuwe verbindingen aan te leggen. 4
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Figuur 4.2. Potentiële aantal reizigers vanaf Schiphol, (let op de verschillende assen hebben een andere schaal: 

oranje linker-as, zwart rechter-as). Bron afbeelding: RoyalHaskoningDHV (2018) 
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1 Bron: Royal HaskoningDHV (2018)
2 De mogelijke (negatieve) invloed van COVID-19 op de potentiële passagiersaantallen is niet meegenomen in dit onderzoek 
3 Bron: Interview Kennis Instituut Mobiliteit. 
4 Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2019) [Kamerstuk]
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Theoretische reistijd treinconcepten is concurrerend met vliegverkeer; 
in praktijk beperkt door de tussenstops voor benodigde rendement

• Om een reiziger te verleiden met een andere modaliteit te reizen dan dat hij/zij gewend is,

spelen de volgende pijlers een rol1:

1. Prijs

2. Reistijd

3. Frequentie

4. Comfort

5. (Duurzaamheid)

• Traditioneel stuurt NS op de eerste 4 pijlers om reizigers te bewegen de trein als

vervoersmiddel te kiezen.1 Zij zien echter steeds vaker dat de reiziger ook het

duurzaamheidsaspect meeneemt in haar overweging.

• De bepaling van de prijs van het ticket voor de reiziger ligt buiten de scope van dit onderzoek.

De reistijd, frequentie, comfort en duurzaamheid bespreken wij hieronder.

Deur-tot-deur reistijd 

• Om te concurreren met het vliegtuig is het noodzakelijk dat de deur-tot-deur reistijd van de

alternatieve treinconcepten (dus incl. voor- en natransport, incheck, bagage etc.) binnen de

zelfde orde vallen als het huidige vliegverkeer. Internationale ervaring met hogesnelheidslijnen

laten zien dat bij een treinreistijd van 2 uur of korter de markt vrijwel geheel gedomineerd

wordt door de trein. Dit is bijvoorbeeld het geval tussen Parijs en Brussel. Bij reistijden langer

dan 5-6 uur is het marktaandeel van de trein erg klein en domineert het vliegtuig.2

• Voor alle treinconcepten geldt dat zij theoretisch kunnen concurreren met het vliegtuig (zie

tabel 4.1.). In de praktijk zullen in verband met de lage potentiele vervoervraag voor een

volledig directe ontsluiting mogelijk meerdere tussenstops nodig zullen zijn om de lijn rendabel

te krijgen,3 wat de maximale snelheid van de concepten zal beperken.

• .

• Hardt Hyperloop ontwikkelt momenteel een concept om directe verbindingen te blijven bieden

terwijl de lijn meerdere bestemming aandoet, doormiddel van zogeheten switches. Hierbij

maken zij gebruik van de kleine pods die autonoom rijden. Zo bieden zij een verbinding van A-

B en van A-C om aan verschillende vraag te voldoen zonder dat de reizigers naar C hoeven te

stoppen op het tussenstation.4 Voor een Maglev en HSL is een dergelijke vervoerkundige

indeling op het moment te duur omdat de treinen zijn ingericht op grote volumes en een

machinist en conducteur vereisen.
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Afstand Vliegtuig HSL 

Snelheid: 360 km/h.

Maglev

Snelheid: 430 km/h.

Hyperloop

Snelheid: 700 km/h.

250km 215 min 107 min 99 min 84 min

500km 243 min 158 min 143 min 112 min

750km 266 min 210 min 187 min 141 min

Tabel 4.1. Overzicht deur-tot-deur reistijden op het fictieve traject (zie bijlage A.3 voor de totstandkoming van

deze gegevens)

1 Bron: Interview NS International
2 Bron: KiM (2018)
3 Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2019 -b)
4 Bron: Interview Hardt Hyperloop
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Voordelen op comfort en frequentie kunnen doorslaggevend zijn voor 
modaliteitskeuze van de reiziger; hyperloop flexibel met autonome pods

Comfort

• Voordelen op het gebied van gemak en comfort kunnen voor de reiziger doorslaggevend zijn

wanneer in de praktijk de reistijd (incl. voor- en natransport) niet al te veel afwijkt van het

vliegtuig. De reistijd bij korte afstandsvluchten wordt voor een significant deel bepaald door de

benodigde tijd voor douane en afgifte van bagage (circa 60 min). Doordat deze handelingen bij

Maglev en HSL (binnen de EU) niet nodig zijn biedt dit een aanzienlijk voordeel op het gebied

van comfort. Bij Hyperloop is nog niet duidelijk hoe (groot) bagage vervoer zal worden

ingericht.1 Andere vragen bij de hyperloop op het gebied van comfort zijn de g-krachten die

een passagier aan moet kunnen en hoe de oriëntatie en beleving zal zijn wanneer men door

een dichte buis reist.

Frequentie

• De flexibiliteit waarmee een reis kan worden afgelegd weegt ook mee in de afweging van de

reiziger. De hyperloop heeft hier mogelijk een voordeel omdat zij met kleine autonome pods

werken.

• Bij lagere vervoervraag dan de maximale capaciteit geeft zo’n kleinere pod de flexibiliteit om

een hogere frequentie te bieden zonder dat er direct lege voertuigen rijden. Doordat de pod

autonoom beweegt zullen bovendien de personele kosten niet stijgen bij deze hogere

frequentie met lage capaciteit. Terwijl dit bij een hogere frequentie van de HSL wel het geval

is.

• In het geval van theoretisch maximale capaciteit zal op een internationale verbinding een 30

seconden interval van de Hyperloop geen significant voordeel bieden voor de reiziger ten

opzichte van 5 minuten voor de HSL.2
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Figuur 4.3. Artist impression van voorstel interieur TU Delft Hyperloop, bron: RailTech.com (2018)

1 Bron: Interview Hardt Hyperloop
2 Bron: Taylor et. al (2016)
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In de exploitatiefase kennen alle treinconcepten een voordeel op het 
gebied van uitstoot van koolstofdioxide en het energieverbruik

• Steeds meer laten reizigers hun vervoerskeuze afhangen van duurzaamheid. In dit onderzoek

richten we ons ter indicatie van dit aspect op de parameters 1) emissie van koolstofdioxide

(CO2), 2) energieverbruik 3) geluidsuitstoot van de verschillende modaliteiten in de

exploitatiefase. De geluidsuitstoot heeft weliswaar geen invloed op de keuze van reiziger maar

wel impact op de omgeving.

• Een belangrijke kanttekening hierbij is dat in deze quickscan het verbruik van energie en/of 

uitstoot van CO2 gedurende de aanleg en onderhoud van nieuwe infrastructuur buiten 

beschouwing is gelaten. 

CO2-emissie

• De verschillende treinconcepten maken gebruik van elektrische aandrijving waardoor de

uitstoot van CO2 (bij duurzame opwek van elektriciteit) voor al deze concepten in theorie gelijk

is aan nul. Dit geldt momenteel al voor alle NS treinen in Nederland, door de inkoop van

‘groene stroom’.1 Een andere energiemix bij de elektriciteitsopwekking leidt in de praktijk tot

andere resultaten, zo is momenteel in Duitsland wel degelijk sprake van CO2-uitstoot bij het

huidige treinverkeer als gevolg van de relatief vervuilende electriciteitsmix.2

• Voor de (huidige) CO2-uitstoot van vliegverkeer zijn verschillende bronnen met elkaar

vergeleken. Daaruit volgt dat korte afstandsvluchten indicatief circa 140 g/pax/km uitstoten.3,4

• Concluderend kunnen we stellen dat op het gebied van CO2-emissie alle treinconcepten in de

exploitatiefase een vergelijkbaar voordeel kunnen leveren ten opzichte van het huidige

vliegverkeer.

Energieverbruik

• Naast de theoretische uitstoot van CO2 vergelijken we de concepten ook op basis van

energieverbruik per reizigerskilometer (zie Figuur 4.4). Alle treinconcepten verbruiken per

reizigerskilometer minder energie (Wh) dan het huidige vliegverkeer. Tussen de verschillende

treinconcepten geldt dat de Hyperloop het meest efficiënt met de energie verwacht om te

kunnen gaan.5,6

• Nieuw geproduceerde passagiers vliegtuigen zullen vanwege nieuwe ICAO standaarden naar

verwachting circa 20-25 procent minder brandstof gebruiken.6 Deze potentie en/of verdere

mogelijkheden om vliegverkeer te verduurzamen zijn in dit onderzoek niet meegenomen. Wij

raden aan deze mogelijkheden en de daarbij benodigde investeringen te onderzoeken om het

duurzaamheidsvoordeel van nieuwe treinconcepten in perspectief te kunnen plaatsen, mede

gezien optimalisaties binnen het vliegverkeer mogelijk op kortere termijn te realiseren zijn dan

de aanleg (incl. besluitvorming) van nieuwe internationale treinverbindingen.
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Figuur 4.4: Energieverbruik per reizigerskilometer op basis van 60% bezetting. Bron: Hardt Hyperloop.4
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1 Bron: Website NS (z.d.)
2 Bron: KiM (2019)
3 Bron: CE Delft. (2015) 
4 De online calculator van het ICAO (z.d.) geeft vergelijkbare resultaten voor bijvoorbeeld een korte afstandsvlucht van AMS-MUC
5 Bron: Rapportage Hardt Hyperloop (2020). De opgegeven getallen hebben we vergeleken met andere bronnen, o.a. Taylor et. al (2016). Hoewel bij andere 

bronnen de absolute waarden mogelijk verschillen is de onderlinge verhouding tussen de verschillende concepten vergelijkbaar met de rapportage van Hardt 

Hyperloop (2020). 
6 Bron: Taylor et. al (2016)

1. Totstandkoming rapportage 2. Selectie kansrijke concepten 3. Kosten kansrijke concepten 4. Baten kansrijke concepten 5. Handelingsperspectieven



Handelingsperspectieven 
van Nederland



PwC

Handelingsperspectieven van Nederland

• In dit onderzoek richten wij ons op trajecten tot 750km. Van deze afstand zal maximaal 150km

in Nederland liggen. Dat betekent dat Nederland voor een groot deel afhankelijk is van andere

internationale partijen om deze verbindingen te kunnen realiseren.

• Hieronder bespreken we de punten die impact hebben op de huidige positie van Nederland:

• Nederland wil haar internationale spoorpositie graag versterken en werkt aan plannen om

grensoverschrijdend vervoer te verbeteren.1,2

• Nederland is geografisch geen belangrijke locatie voor een HSL, Maglev of Hyperloop

netwerk voor het buitenland. Het betreft voornamelijk een start of eindlocatie en heeft

beperkte transfermogelijkheden voor internationaal personentreinvervoer.3

• Het European Hyperloop Center (EHC) staat gepland om in Groningen gebouwd te worden.

Het EHC moet in 2022 de eerste faciliteit in Europa zijn waar het hyperloop-

transportsysteem op hoge snelheid getest kan worden. Het testcentrum kan in de toekomst

door verschillende onderzoeksteams gebruikt worden. 4 De realisatie voor de testtrack

hangt af van of het lukt om 75% van het benodigde budget project privaat gefinancierd te

krijgen. Deze zomer is de deadline. Momenteel is circa 30-40% van de kosten gecoverd

door private investeringen5.

• Nederland heeft ambitie op het gebied van internationaal spoorvervoer, loopt vooraan op het

gebied van de ontwikkeling van de hyperloop en heeft tegelijkertijd een geografisch lastige

positie om spoorvervoer te beïnvloeden voor het eigen land. In dat kader zal Nederland

moeten samenwerken om tot goede internationale spoorverbindingen van 750km te komen.

• In dit hoofdstuk kijken we naar het handelingsperspectief van Nederland bij de implementatie

van de besproken concepten. De volgende vraag centraal:

• Onderzoeksvraag 6: Welke handelingsperspectieven heeft Nederland bij de

implementatie van nieuwe innovatieve concepten?

• We maken twee belangrijke kanttekeningen bij dit hoofdstuk

1. In dit onderzoek kijken we naar een fictief traject. Dat betekent dat er geen specifiek 

onderzoek is gedaan naar bepaalde verbindingen en bijkomende specifieke 

uitdagingen op dat traject. We bespreken de handelingsperspectieven van Nederland 

in zijn algemeenheid.

2. Dit onderzoek houdt geen rekening met eventuele lange termijn mobiliteitseffecten ten

gevolge van de coronacrisis
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Het resultaat van dit hoofdstuk is een inzicht in de handelingsperspectieven van Nederland bij de implementatie van innovatieve concepten

1 Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2020) [kamerbrief]
2 Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2019 -a)
3 Bron: Interview Kennis Instituut Mobiliteit
4 Bron: Website Hardt (z.d.)
5 Bron: Interview Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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Nederland heeft beperkte handelingsperspectieven; huidige Europese 
initiatieven zijn vooral gericht op optimalisatie en uitbreiding HSL

• Internationaal spoor heeft te maken met lokale, regionale, nationale en internationale belangen

die vaak niet congruent zijn. Het Europese belang werd in het verleden op bepaalde dossiers

door nationale/regionale belangen overvleugeld. Hieronder een aantal initiatieven (niet

limitatief) van lopende initiatieven om het internationaal treinvervoer te stimuleren:

• Middels het Trans-European Transport Network (TEN-T) regulation heeft de EU zich in

2011 als doel gesteld om in 2030 31.000km hogesnelheidslijn gerealiseerd te hebben (en

50.000 in 2050), waarvan momenteel circa 10.000km daadwerkelijk is gerealiseerd.1,2 Een

rapport uit 2018 van de Europese Rekenkamer toont aan dat de EU sinds 2000 €23,7

miljard heeft uitgegeven aan hogesnelheidslijnen, maar dat het gestelde doel voor 2030

zeer waarschijnlijk niet gehaald gaat worden door gebrek aan een strategisch plan en

juridische zeggenschap. 2

• Hoewel in de Green Deal geen concrete acties voor internationaal personenvervoer per

trein worden genoemd heeft het Ministerie IenW recent een position paper geschreven

waarin voorstellen worden gedaan aan de Europese commissie om deze op te nemen in de

werkprogramma’s van 2019-2024.3 Deze voorstellen gaan van het ontwerp van een

netwerk voor internationaal spoorvervoer tot data beschikbaarheid en interoperabiliteit.

• De implementatie van ERTMS volgens het European Deployment plan zoals besloten in

20173.

• De EU interoperabiliteit voorschriften en de ontwikkeling van de “Technical Specifications of

Interoperability (TSI’s) die direct impact hebben op personenvervoer op het spoor. De TSI’s

gelden voor nieuwe investeringen. Door de lange levensduur van spoorassets zal er nog

een lange transitieperiode zijn.3

• Shift2Rail EU innovatie programma heeft als doel 50% van de life-cycle cost van

spoortransport te reduceren, de spoorcapaciteit te verdubbelen en de betrouwbaarheid en

punctualiteit te verhogen met 50%.4
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Figuur 5.1. Overzicht TEN-T corridors (bron: Europese Commissie (2013))

1 Bron: The Financial Times (2018)
2 Bron: Europese Rekenkamer(2018)
3 Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2020) [kamerbrief]
4 Bron: Website Shift2Rail (z.d.)
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Europese samenwerking is nodig om innovatieve concepten te kunnen 
realiseren…

Europese samenwerking nodig voor ontwikkeling nieuwe 

concepten

• Hoewel in de bijlagen van de TEN-T-verordening wordt beschreven waar de

hogesnelheidslijnen moeten worden aangelegd, besluiten alleen de lidstaten of en waar dit

precies zal gebeuren. Zij leveren ook het grootste deel van de benodigde financiering en zijn

als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van alle nodige stappen (studies, vergunningen,

het uitbesteden en bewaken van de werkzaamheden en het houden van toezicht op alle

betrokken partijen).1 Uit eerdere samenwerkingen tot nieuwe verbindingen blijkt dat

besluitvorming in de praktijk vaak langer duurt dan de bouwfase.2

• Het bouwen van iedere nieuwe verbinding, maar vooral ook bij nieuwe concepten als een

Hyperloop en Maglev is deze samenwerking cruciaal.

• Huidige initiatieven focussen vooral op de ontwikkeling van het HSL netwerk in Europa.

Duitsland en Frankrijk lijken op dit moment geen plannen te hebben om te investeren in de

ontwikkeling van een Hyperloop of Maglev.2,3

• Om te komen tot een commercieel product verwacht Hardt Hyperloop nog 10 jaar nodig te

hebben4,5. Omdat de hyperloop nog geen ‘proven technology’ is, is de verwachting dat er voor

die tijd nog geen grote plannen gemaakt zullen worden voor bijvoorbeeld een internationaal

hyperloop netwerk.2,6,7

• Wanneer Nederland de ambitie heeft om nieuwe (snelle) verbindingen te implementeren als

alternatief voor het vliegverkeer zal zij moeten blijven lobbyen om te zorgen dat er een

Europese samenwerking komt. Duitsland lijkt daarbij de belangrijkste partner (voor

verbindingen naar het (zuid)oosten. Beleid vanuit de EU zou dit proces kunnen versnellen.2,6,7
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1 Bron: Europese Rekenkamer (2018)
2 Bron: Interview NS International
3 Bron: Interview Professor Transport Economics -École des Ponts
4

Bron: Hardt Hyperloop (2020)
5

Bron: Interview Hardt
6

Bron: Interview ProRail
7 

Bron: Interview Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Figuur 5.2. Ursula von der Leyen presenteert Green deal, bron Railway Gazette (2019)
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…parallel aan opzetten samenwerking is het raadzaam huidig spoor en 
treinvervoer te optimaliseren op beleid buurlanden

Plannen aanpassen op beleid buurlanden

• Het is uitdagend om de belangen van Nederland en Duitsland op elkaar uit te lijnen, om zo tot

een substantiële verbetering van het internationale langeafstandsvervoer per spoor tussen

beide landen te komen. Tegelijkertijd werken zowel Nederland (Toekomstbeeld OV 2040) en

Duitsland (Deutschland takt) aan projecten, waar de verbetering van de grensoverschrijdende

verbindingen aan beide zijden van de grens uitdrukkelijk in scope zijn.

• Om op korte termijn al effect te bereiken op de gestelde klimaatdoelen kan parallel aan de

lobby voor de Europese samenwerking, nu aan verbeteringen en optimalisaties van het

huidige spoor gewerkt worden zodat deze verbindingen beter worden benut1.

• Het bieden van een goede verbinding op de knooppunten Hannover, Duisburg, Keulen en

Frankfurt, maakt dat Nederland zo goed mogelijk kan aanhaken op de HSL verbindingen die

Duitsland ontwikkelt5. Een verbetering aan het spoor die nu in het kader van Toekomstbeeld

OV wordt onderzocht is de verbetering van het spoor tussen Utrecht en Arnhem, bijvoorbeeld

naar 200 km/u.1,2

• De focus op korte termijn verbeteringen betekent niet dat deze innovatie uitsluit. Uit de

interviews komt naar voren dat investeren in de ontwikkeling van de Hyperloop ook interessant

is vanuit een economisch perspectief als mogelijk export product3.Daarnaast zijn partijen als

NS en ProRail aangesloten bij het Innovatiefonds omdat zij o.a. geïnteresseerd zijn in spin-off

effecten van de onderzoeken van Hardt,1,2 die uiteindelijk ook kunnen leiden tot optimalisaties

van de bekende treinconcepten.

• Een mix van ‘proven technology’ met de HSL en nieuwe concepten die aantakken op dit

systeem lijkt de meest aantrekkelijke vorm van ontwikkeling2. Hiervoor zal zowel ingezet

moeten worden op innovatie, de lobby voor Europese samenwerking als de afstemming van

het eigen spoornet op de plannen van de HSL netwerken in onze buurlanden.
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1 Bron: Interview ProRail
2 Bron: Interview NS International
3 Bron: Interview Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Figuur 5.3. Internationale hoofdverbindingen personenvervoer per spoor (bron: Internationaal reizigersvervoer

toekomstbeeld OV - ProRail (2020))
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A2. Interviewlijst

Datum Geïnterviewde

29 april 2020 Stefan Marges – Hardt Hyperloop

30 april 2020 Jeroen Wolff – NS International

6 mei 2020 Alain Sauvant – École des Ponts

12 mei 2020 Jeroen Wesdorp – ProRail

In deze quickscan hebben we voor het ophalen van informatie gebruik gemaakt van een beperkt aantal interviews. Tabel A.1 geeft een overzicht van geïnterviewden. 

De conclusies in dit onderzoek betreffen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van betrokken personen of achterliggende organisaties.  

Naast bovengenoemde personen is gesproken met geselecteerde ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
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Figuur A.1. Lijst met geïnterviewden 



PwC

A3. Totstandkoming reistijden
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Afstand Vliegtuig Huidige hsl Hsl geoptimaliseerd

Snelheid: 360 km/h.2

Maglev

Snelheid: 430 km/h.2

Hyperloop

Snelheid: 700 km/h.3

250km O.b.v. gemiddelde deur-tot-deur reistijd voor 

de steden Bremen, Luxemburg, Hannover, 

Dusseldorf1

215 min

O.b.v. gemiddelde deur-tot-deur reistijd voor 

de steden Bremen, Luxemburg, Hannover 

Luxemburg1

290 min

30min voor transport

6min optrekken4,5

37min rijden4,5

4min remmen4,5

30min na transport4

107 min

30min voor transport4

6min optrekken4,6

31min rijden4,6

3min remmen4,6

30min na transport4

99 min

30min voor transport4

2min optrekken4,7

19min rijden4,7

2min remmen4,7

30min na transport4

84 min

500km O.b.v. gemiddelde deur-tot-deur reisduur 

voor de steden Basel, Straatsburg, 

Frankfurt Hamburg en Stuttgart1

243 min

O.b.v. gemiddelde deur-tot-deur reisduur 

voor de steden Basel, Straatsburg, 

Frankfurt Hamburg en Stuttgart1

374 min

30min voor transport4

6min optrekken4,5

15min tussenstop4,5

74min rijden4,5

4min remmen4,5

30min na transport4

158 min

30min voor transport4

6min optrekken4,6

14min tussenstop4,6

61min rijden4,6

3min remmen4,6

30min na transport4

143 min

30min voor transport4

2min optrekken4,7

9min tussenstop4,7

39min rijden4,7

2min remmen4,7

30min na transport4

112 min

750km O.b.v. gemiddelde deur-tot-deur reistijd voor 

de steden Berlijn, Dresden, Praag, Lyon, 

München en Geneve1

266 min

O.b.v. gemiddelde deur-tot-deur reistijd voor 

de steden Berlijn, Dresden, Praag, Lyon, 

München en Geneve1

503 min

30min voor transport4

6min optrekken4,5

29min tussenstop4,5

112min rijden4,5

4min remmen4,5

30min na transport4

210 min

30min voor transport4

6min optrekken4,6

27min tussenstop4,6

192min rijden4,6

3min remmen4,6

30min na transport4

187 min

30min voor transport4

2min optrekken4,7

18min tussenstop4,7

58min rijden4,7

2min remmen4,7

30min na transport4

141 min

1  Voor de huidige situatie van vliegverkeer en HSL hanteren we de opgave conform eerder onderzoek van Royal HaskoningDHV (2018), waarbij we 

een gemiddelde hanteren van een beperkt aantal (genoemde) steden die nabij de betreffende afstand liggen.
2  Gehanteerde theoretische maximum snelheid conform eerder onderzoek uitgevoerd door Hardt (2020)
3  Snelheid o.b.v. interview Hardt Hyperloop en rapportage Hardt Hyperloop (2020)
4  Generieke aannames theoretische deur-tot-deur reistijd: 1) 30 minuten voor- én na transport, 2) Voor 500km hanteren we 1 tussenstop, voor 

750km hanteren we 2 tussenstops, 3) halteertijd tussenstop 5 minuten,4) totale tijd tussenstop is inclusief de benodigde tijd voor 

remmen/optrekken, 5) Rijtijd op basis van totale afstand en maximale snelheid, gecorrigeerd voor afgelegde weg gedurende remmen/optrekken, 

6) uitgegaan van een eenparig versnelde beweging
5  Gehanteerde duur optrekken (6 min)/ remmen (3,5 min) HSL o.b.v. eerder onderzoek uitgevoerd door Connor (2012)
6  Gehanteerde duur optrekken (5,5 min)/ remmen (3 min) Maglev o.b.v. eerder onderzoek uitgevoerd door Vuchic & Casello (2002)
7  Gehanteerde versnelling/vertraging van 0.15 G Hyperloop o.b.v. interview Hardt Hyperloop
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