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Geachte leden van de Staten en gemeenteraden,
Uit uw functie hebt u ook direct met de zogenaamde HRN concessie te
maken als het gaat over de nationale bereikbaarheid van uw provincie
of stad. Deze documenten hebben een kruisbestuiving met de
decentralisatie van de sprinters. Maar dit is de derde zogenaamde HRN
concessie de eerste was van 1995 - 2005. De tweede van 2005 - 2015.
De huidige loopt nog 2015 -2025. Maar u hoort zich politiek wel af te
vragen of de Nederlandse Spoorwegen haar taken binnen de regio
Noord-Nederland uitgevoerd heeft. Volgens mij zijn er een aantal
dossiers op te noemen waaruit blijkt dat de dienstverlening in
vergelijking tot het gebied onder de lijn Zwolle - Lelystad behoorlijk
beneden peil is. indien nodig kunt u dat intern uw partij nog navragen
bij degene die de commissie mobiliteit bemande in de periodes voor uw.
Dan kunt u een overzicht maken of wat wel goed ging nationaal met de
NS en waar ze behoorlijke steken laat vallen aan de dienstverlening aan
de regio Noord-Nederland. Daarbij betrekken uw colleges u amper bij
de gesprekken met de NS. Als lid van de Staten of gemeenteraad kunt
u geen 'wensen of bedenkingen' meegeven. u wordt mondeling
geïnformeerd waar het schriftelijk moet. Zelf heb ik ook een aantal
knelpunten gezien in de concessie van de NS en haar handelen in
Noord-Nederland:
Extra spits sprinters tegen forse betaling tussen Assen en
Groningen; in Randstad gewoon deel van de algehele concessie
Sleept zeker al sinds 2010 te weinig capaciteit in de IC vanaf
Zwolle tussen Groningen en de Randstad. NS heeft het nog steeds
niet opgelost
Handelen NS met betrekking tot stop Thialf/TT circuit Assen versus
circuit Zandvoort. Extra stop Thialf KAN niet volgens de NS, maar
bij Zandvoort samen met Prorail de kast volledig opengetrokken
om het wel mogelijk te maken
Belofte Hanzelijn; volgens de NS geroepen tijdens debat over de
Zuiderzeelijn dat de Hanzelijn Noord-Nederland met een half uur
minder reistijd per trein zou geven. is deze belofte sinds
ingebruikname in december 2012 waargemaakt? De NS komt niet
verder dan tot 4 minuten in de actuele situatie en pas na 2021?
heeft de NS enig oog voor internationale verbindingen via

Groningen/Noord-Nederland in het 'Toekomstbeeld openbaar
vervoer 2040'?  
Dit is maar een kleine bloemlezing u zal zelf denk ik ook nog wel een
paar hebben. Wat gaat u via de politieke weg doen?
Met vriendelijke groet,
Frank Menger
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Midterm reviews van de concessies van NS en ProRail en
de internationale benchmark NS en ProRail

Geachte voorzitter,
Conform de afspraken in de vervoerconcessie (NS) en beheerconcessie (ProRail)
zijn halverwege de looptijd van de concessies tussentijdse evaluaties uitgevoerd.
Met deze brief stuur ik uw Kamer de resultaten van deze evaluaties, de zogeheten
midterm reviews, toe. Ik stuur u tevens het rapport over de decentralisatie van de
stoptreindienstendiensten in Limburg, dat onderdeel is van de midterm review van
de vervoerconcessie. Verder stuur ik u een internationale benchmark toe, waarin
de prestaties van NS en ProRail worden vergeleken met buitenlandse vervoerders
en beheerders. Tot slot bericht ik u over de opgelopen vertraging van de
introductie van de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG).
Midterm review vervoerconcessie NS
Op 28 februari jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voortgang van de
midterm review van de vervoerconcessie van NS.1 Ik ben daarbij ingegaan op het
voorlopige beeld van de evaluatie en heb tevens toegelicht hoe ik in de resterende
looptijd van de concessie invulling wil geven aan de continue verbetering van de
kwaliteit van het spoorvervoer. Inmiddels is het evaluatierapport afgerond en
bijgevoegd bij deze brief.
Het rapport bevestigt het voorlopige beeld uit mijn brief van 28 februari jl.: de
prestaties van NS zijn in de afgelopen 5 jaar over het algemeen goed geweest. Er
rijden meer treinen, de reiziger komt vaker op tijd aan en er zijn minder
storingen. Dit alles is ook terug te zien in een hoge klanttevredenheid. Het rapport
bevestigt eveneens dat het sturingsarrangement van de concessie werkt zoals
beoogd. Tot slot brengt het rapport verschillende wijzen van sturing en
sanctionering in kaart (conform de motie Ziengs2) en zijn verschillende opties
onderzocht waarmee gedurende de looptijd van een concessie gestuurd kan
worden op het continu verbeteren van prestaties (conform de motie Amhaouch3).
Beide inventarisaties betrek ik bij het vormgeven van volgende concessies, onder
meer door te borgen dat ook in de toekomst via een adequaat sturings- en
sanctioneringsregime gestuurd wordt op continue kwaliteitsverbetering. Uiteraard
betrek ik uw Kamer bij de nadere uitwerking hiervan.
1
2
3

Kamerstukken II 2019/2020, 29 984, nr. 888.
Kamerstukken II 2018/2019, 29 984, nr. 749.
Kamerstukken II 2018/2019, 34 914, nr. 15.
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In mijn brief van 28 februari jl. heb ik op hooflijnen toegelicht hoe ik de
vervoerconcessie wil actualiseren voor de periode 2020–2024. Ik informeer uw
Kamer hier nader over zodra de brief door uw Kamer is behandeld en nadat ik de
consumentenorganisaties vertegenwoordigd in het Locov heb geconsulteerd.
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Effecten decentralisatie stoptreindiensten Limburg
Sinds 11 december 2016 zijn de stoptreindiensten op de trajecten Sittard–Heerlen
en Roermond–Maastricht Randwyck gedecentraliseerd. Deze stoptreindiensten
werden voorheen bediend door NS en nu door Arriva. Samen met de provincie
Limburg heb ik de effecten hiervan gemonitord. Dit is gebeurd via een nulmeting,
die uw Kamer eind 2017 heeft ontvangen4, en bijgevoegde éénmeting.
De éénmeting laat zien dat de klanttevredenheid op het traject Sittard–Heerlen is
gestegen van een 7,3 naar een 7,7. Op het traject Roermond–Maastricht
Randwyck is het cijfer een 7,4 gebleven. De onderzoekers concluderen dat de
decentralisatie ertoe heeft geleid dat het regionale openbaar vervoer beter op
elkaar is afgestemd: overstaprelaties tussen bus en trein zijn verbeterd en
regionale reizigers kunnen gebruikmaken van gecombineerde
bus/treinabonnementen. Anderzijds concluderen de onderzoekers dat reizigers die
vaak vanuit Limburg naar een ander gebied reizen, nu juist met twee vervoerders
te maken hebben. Zij ervaren daardoor nadelen door bijvoorbeeld het in- en
uitchecken bij twee vervoerders. De éénmeting laat daarnaast zien dat samenloop
van NS en Arriva op delen van het Limburgse netwerk niet tot problemen leidt.
Beide vervoerders werken in de meeste gevallen goed samen; bijvoorbeeld bij
verstoringen of het vervoer bij grote evenementen.
Ik betrek de uitkomsten van de éénmeting bij het opstellen van een
uitgangspuntenkader waaraan mogelijke toekomstige decentralisaties kunnen
worden getoetst. Voor een nadere toelichting hierop verwijs ik naar mijn brief over
het integrale besluit over de marktordening op het spoor na 2024.5
Midterm review beheerconcessie ProRail
De midterm review van de beheerconcessie is in twee fasen uitgevoerd. Begin
2019 is het sturingsarrangement geëvalueerd, zodat het mogelijk was om de
uitkomsten mee te nemen bij de totstandkoming van het Wetsvoorstel
Publiekrechtelijke omvorming ProRail. Recent is ook geëvalueerd in welke mate
ProRail in de eerste helft van de concessieperiode invulling heeft gegeven aan de
verplichtingen uit de beheerconcessie. Beide rapporten vindt u bijgevoegd bij deze
brief. Ook vindt u daar de reactie van ProRail op de midterm review.
Het beeld dat uit de rapporten naar voren komt is overwegend positief. Het
sturingsarrangement van de concessie is effectief geweest. Dat heb ik daarom
verwerkt in de instellingswet van het zbo ProRail en bijbehorende lagere
regelgeving, rekening houdend met de specifieke sturings- en
verantwoordingsbehoefte rond het zbo ProRail.6 ProRail heeft – op enkele
aandachtspunten na – adequate invulling gegeven aan de verplichtingen in de
concessie. Op alle prestatiegebieden en overige verplichtingen in de
Kamerstukken II 2017/2018, 29 984, nr. 732.
Deze brief wordt gelijktijdig aan uw Kamer gestuurd.
6
In de memorie van toelichting bij de instellingswet voor het zbo ProRail (Kamerstukken II
2019/2020, 35 396, nr. 3) wordt het sturings- en verantwoordingsarrangement voor het zbo
toegelicht, mede in relatie tot de huidige situatie met de beheerconcessie.
4
5
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beheerconcessie zijn verbeteringen gerealiseerd. De onderzoekers constateren
tevens dat de samenwerking tussen IenW en ProRail sterk is verbeterd. Ook de
afstemming tussen ProRail en de stakeholders is verbeterd. Uitzondering hierop is
de samenwerking met goederenvervoerders. De onderzoekers constateren dat in
de eerste jaren van de concessie de focus vooral lag op het reizigersvervoer,
mede ingegeven door de politieke aandacht daarvoor en het feit dat Keyrail
verantwoordelijk was voor de exploitatie van de Betuweroute. Dit heeft impact
gehad op de kwaliteit van het spoorgoederenproduct en geleid tot ontevredenheid
in de goederensector. Sindsdien heeft ProRail de behandeling van klachten van
vervoerders en omwonenden verbeterd en verschillende maatregelen getroffen ter
verbetering van het spoorgoederenproduct. Een voorbeeld is de wijze waarop in
samenspraak met vervoerders en omwonenden is gewerkt aan omleidingsroutes
door Brabant en Oost-Nederland voor goederentreinen die door werkzaamheden
aan het Derde spoor in Duitsland omgeleid moesten worden. In mijn halfjaarlijkse
brief over de voortgang van het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer en de
Betuweroute heb ik tot nu toe kunnen melden dat deze maatregelen effectief zijn.
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Meer recent is echter sprake van diverse (infrastructurele) knelpunten op
emplacementen in het Rotterdamse havengebied, in het bijzonder de Waalhaven
Zuid.7 Het goederenvervoer ondervindt hier hinder van en de vervoerders zijn
daar dan ook terecht ontevreden over. Ik heb ProRail gevraagd een en ander
voortvarend aan te pakken, omdat de knelpunten de effectiviteit van het
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer kunnen hinderen. ProRail heeft in
samenspraak met de vervoerders en het Havenbedrijf een gezamenlijke aanpak
opgesteld om de knelpunten op te lossen. Ik ga nader in op de laatste stand van
zaken hiervan in mijn brief over spoorveiligheid, die ik op korte termijn aan uw
Kamer stuur.
Zoals eerder aangegeven resulteert de midterm review niet in een actualisatie van
de beheerconcessie.8 Wel vindt in het kader van het nog op te stellen
meerjarenplan 2022–2025 een herijking van de prestatie-indicatoren van ProRail
plaats. De met NS gezamenlijke indicatoren over reizigerspunctualiteit blijven
hierbij behouden. Voor de overige indicatoren is de herijking enerzijds bedoeld om
na te gaan of ze verbeterd kunnen worden en anderzijds om nieuwe bodem- en
streefwaarden voor de periode 2022–2025 vast te stellen. Vooruitlopend hierop
ben ik voornemens om voor 2021 enkele bodem- en streefwaarden naar boven bij
te stellen. De voorgestelde wijzigingen bied ik op korte termijn bij gerechtigden
ter consultatie aan. Ik zal uw Kamer na de consultatie nader informeren.
In lijn met de midterm review zal in dialoog met de vervoerders en stakeholders
een goede balans gevonden moeten worden tussen enerzijds het voortzetten en
waar mogelijk verder verbeteren van het huidige prestatieniveau en anderzijds het
faciliteren en accommoderen van de maatschappelijk gewenste verdere groei van
het spoorvervoer. Daarbij geldt wel dat op dit momenteel nog veel onzeker is over
de (middel-)lange termijn gevolgen van de huidige crisissituatie (covid-19).
Internationale benchmark
Conform de bepalingen in de concessies voeren NS en ProRail elke drie jaar een
internationale benchmark uit. Hierin vergelijken zij hun prestaties met die van een
aantal buitenlandse vervoerders en infrastructuurbeheerders (ditmaal België,
Kamerstukken II 2018/2019, 29 984, nr. 864, en Kamerstukken II 2019/2020, 29 984,
nrs. 889 en 890.
8
Kamerstukken II 2019/2020, 29 984, nr. 888.
7
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Zweden, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië en Zwitserland). De benchmark
over de periode 2014-2018 vindt u bijgevoegd.9 De benchmark laat zien dat
Nederland een goed presterend spoorsysteem heeft (ten opzichte van de
vergelijkingsgroep), dat op een groot aantal prestatiegebieden tot de koplopers
behoort en zich positief ontwikkelt. Zo is de klanttevredenheid van reizigers
bovengemiddeld en zijn er relatief lage kosten voor onderhoud en vernieuwing.
Het is belangrijk ook in de toekomst continue verbetering te blijven nastreven
door te leren van de benchmark en internationale partners hierbij te betrekken.
Een mooi voorbeeld van hoe dit al is opgepakt is de aparte benchmark die ProRail
en NS nu hebben voor weers- en seizoensinvloeden en het effect van maatregelen
daarop in verschillende landen.
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Vertraging introductie ICNG
NS heeft mij gemeld niet meer te kunnen voldoen aan de concessieverplichting
van de volledige instroom van de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) in
dienstregelingsjaar 2021 op het traject Amsterdam-Breda. De gefaseerde
introductie start naar de verwachting van NS nog steeds in 2021, echter kan deze
niet volledig worden afgerond in 2021. De volledige instroom op bovengenoemd
traject verwacht NS nu afgerond te hebben in de loop van 2022. De geplande
snelheidsverhoging van 160 naar 200 km/uur kan pas daarna volgen. Voor een
nadere toelichting op de oorzaak van deze vertraging en de maatregelen die NS
en betrokken partners nemen, verwijs ik naar de bijgevoegde brief die NS mij
hierover heeft gestuurd.
Ik houd de komende periode actief een vinger aan de pols. NS informeert mij
maandelijks over de voortgang en planning van de introductie. Het belangrijkste
principe bij de introductie van nieuwe treinen is en blijft dat dit op een
zorgvuldige, betrouwbare en verantwoorde manier gebeurt. Hierbij zijn de lessen
uit de Parlementaire Enquête Fyra leidend. Naast een betrouwbare introductie,
vind ik het van belang dat de reiziger zo goed mogelijk geïnformeerd wordt. Ik
heb NS gevraagd zich maximaal te blijven inspannen om de vertraging zo veel
mogelijk te beperken en de reiziger zo goed mogelijk over de introductie te
informeren.
Tot slot
Uit de midterm reviews blijkt dat NS en ProRail in de eerste helft van de
concessieperiode goed hebben gepresteerd. Dat vind ik een compliment waard
aan alle medewerkers die zich hier dagelijks voor hebben ingespannen. Het is op
dit moment nog niet duidelijk wat de impact van de coronacrisis is op de
toekomstige prestaties van NS en ProRail. Zoals toegelicht in de brief van 26 mei
jl. over mobiliteit tijdens de coronacrisis zijn de structurele effecten van de crisis
en de mobiliteitsvraag in de komende periode lastig te voorspellen.10 Binnen de
mogelijkheden die er zijn, blijft mijn ambitie om de reiziger ook de komende jaren
snel, betrouwbaar en comfortabel op de plek van bestemming te laten aankomen.

De benchmark bestaat uit een hoofdrapportage die door NS en ProRail gezamenlijk is
opgesteld en twee onderliggende deelrapportages. Ook heeft het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid (KiM) een beoordeling uitgevoerd naar de wijze waarop de benchmark is
uitgevoerd.
10
Kamerstukken II 2019/2020, 23 645, nr. 720.
9
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Daarnaast heeft het verbeteren van het spoorgoederenvervoer mijn volle
aandacht. Zoals toegelicht in deze brief informeer ik uw Kamer in de komende
periode nog nader over de actualisatie van de vervoerconcessie van NS en de
herijking van prestatie-indicatoren van ProRail.
Hoogachtend,

Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat
Ons kenmerk
IENW/BSK-2020/90720

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven - Van der Meer
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Vervoersconcessie HRN
prak%sche voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
Onderzoek voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Eindrapport – 25 mei 2020
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Leeswijzer
§ Het rapport volgt een
thema5sche aanpak en wordt
overeenkoms5g modulair
opgebouwd. Elk hoofdstuk
behandelt één thema.
§ LEESTIP Elk hoofdstuk begint
met één overzichtspagina die
het betreﬀende hoofdstuk
samenvat. De volgende pagina’s
binnen elk thema diepen het
thema verder uit.
§ De hoofdstukken zijn herkenbaar
aan de gebruikte kleur in de
bovenbalk. Deze kleurcodering
correspondeert met de kleuren
op overzichtspagina en
vooruitblik [zie pagina 4-5].
§ Enkele thema-hoofdstukken zijn
ontstaan in samenwerking met,
en op basis van analyses en
adviezen van derden. Dit staat
bij het betreﬀende hoofdstuk
aangegeven.
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Onderzoeksopdracht

§

§

§

§

§

In 2020 neemt de
Staatssecretaris een besluit over
de marktordening en sturing op
het spoor na 2024. In dat jaar
loopt de huidige concessie voor
het openbaar vervoer per trein
op het hoofdrailnet af (hierna:
HRN-concessie 2015).
Het belangrijkste element van
het besluit is de keuze of de
nieuwe HRN-concessie (hierna:
HRN-concessie 2025) wederom
onderhands wordt gegund of
(geheel of gedeeltelijk) openbaar
wordt aanbesteed.
Het wet- en regelgevend kader
stelt voor de gunning van een
vervoersconcessie openbare
aanbesteding als norm, waar
onder omstandigheden van kan
worden afgeweken.
De Wet personenvervoer 2000
(Wp2000) hanteert vanaf de
totstandkoming van deze wet
het principe van aanbesteden
tenzij met de mogelijkheid tot
het onderhands gunnen van
openbaar vervoer per trein op
het hoofdrailnet als één van de
uitzonderingen op deze regel. De
HRN-concessie 2025 mag (nog)
onderhands gegund worden.
Met de implementatie van het
Europese Vierde
Spoorwegpakket is ook het
Europese uitgangspunt
geworden aanbesteden tenzij,
maar onderhands gunnen
behoort nog wel tot de
mogelijkheden mits een besluit
daartoe goed wordt
onderbouwd.

De huidige hoofdrailnet-concessie loopt af eind 2024.
Welke arrangementen zijn hierna uitvoerbaar en sluiten aan op de uitdagingen
in de bredere context?
Hoofdvraag:
De HRN-concessie 2025 moet
aanbesteed, dan wel onderhands
gegund worden:
§

§

§

Wat zijn de daaraan
verbonden praktische
voorwaarden en
aandachtspunten om deze
procedures succesvol te
doorlopen?

Overheid

NL

Regulering

ACM

Wat is het gepaste
handelingsperspectief op weg
daar naartoe?

• Budgetten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

ILT

Ministerie van Financiën

Systeemverantwoordelijkheid

Regionale
vervoersoverheden

Vervoerskamer

• Eigendomssturing

Wat zijn de gevolgen voor de
borging van het publiek
belang en de overheidssturing
daarop?

• Onderhands
gegunde concessie
(2015-2025)
• Jaarlijks beheerplan
• Beheer-vergoeding
naar ProRail ↓

• Onderhands
gegunde concessie
(2015-2025)
• Jaarlijks vervoerplan
• Concessieprijs naar
Rijk ↑

• Eigendomssturing
• Dividend naar Rijk
↑

• Aanbestede
regionale concessies
(10-15 jaren)
• Concessievergoeding naar
vervoerder ↓

Infrastructuur

Vervoer
Stations

ProRail

NS
Stations

NS
NS Reizigers
Hoofdrailnet

Note bene:

§

§

Dit rapport bevat géén
beleidsaanbeveling: er wordt
in dit rapport géén keuze
gemaakt tussen aanbesteden
dan wel onderhands gunnen.
Dit rapport is géén studie naar
de effecten (kosten, baten,
klandizie, kwaliteit,...) voor
reiziger en overheid van
uiteenlopende varianten van
de invoering van
aanbesteding dan wel
onderhandse gunning.

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
Eindrapport

De huidige marktordening in Nederland

• Toegangsovereenkomsten
• Gebruiksvergoeding

Reizigersvervoerders
Regionaal vervoer

Goederenvervoerders

3

Conclusie op hoofdlijnen en leeswijzer
Overzicht van het rapport in grafische vorm

Ingezet beleid en eerdere onderzoeken
rondom de spoorordening geven richting
aan de nog te nemen ordeningskeuzes

De reizigersvraag groeit, met name in de
Randstad, maar de exacte omvang van de
reizigersgroei is onzeker

Om de reiziger een aantrekkelijk ov-product
te blijven bieden (snel, comfortabel, veilig,
toegankelijk en betaalbaar), zet de overheid
in op maatregelen als PHS en ERTMS (voor
hoogfrequent rijden), en worden de
contouren van het Toekomstbeeld OV 2040
verder uitgewerkt om bij te dragen aan de
urgente opgaves rondom verstedelijking,
verduurzaming en bereikbaarheid

De maatschappelijke verwachtingen zijn hoog. Het Rijksbeleid kent ambitieuze doelstellingen voor
het spoor. Dit moet leidend zijn bij de verdere inrichtingskeuze

Leeswijzer: Let op de kleuren van de blokken en secties:
De donkergekleurde blokken komen terug als hoofdsecties van het rapport.
De lichtergekleurde blokken worden nader uitgewerkt binnen elke sectie van het rapport.

Het Nederlandse
netwerk is druk
bereden, de
beschikbare capaciteit
is schaars en wordt nog
schaarser

Voor capaciteitsuitbreiding zijn drie beleidsknoppen te
onderscheiden:
- infrastructuur uitbreiding,
- technische systeemsprongen en
- logistieke maatregelen
Om de vervoergroei te kunnen accommoderen lijkt combinatie
van de 3 beleidsknoppen aantrekkelijk
Logistiek ontmengen/ontvlechten (als kansrijk element binnen
de beleidsknoppen) kan tevens de basis vormen voor een
gefaseerde uitbreiding van de capaciteit

Om – conform beleid – kostenefficiënt adaptieve capaciteit en kwaliteit toe te voegen is een slimme,
gefaseerde combinatie van logistieke, technische en infrastructurele maatregelen nodig

Handelingsperspectief
De huidige
concessie loopt af
eind 2024

Na 2024 is een arrangement nodig dat aansluit op de maatschappelijke verwachtingen,
de groeiende reizigersvraag, de uitdagingen t.a.v. techniek en capaciteit op het spoor,
de sturingswens, de behoefte aan coördintatie op het spoor en de veranderende
juridische context

De huidige prestaties zijn goed, en de
huidige sturingsarrangementen werken
zoals beoogd

Het juridisch kader voor de spoorwegsector
verandert met het 4e spoorwegpakket

Meerdere varianten voor de toekomstige ordening van de sector kunnen worden
ontworpen, variërend qua mate van marktopening en wijze van verkaveling. Enkele
vallen af, of zijn op de kortere termijn niet realistisch uitvoerbaar, gelet op de algemene
beleidsdoelen, sturingswens, bestaande uitdagingen en praktische randvoorwaarden

Om te kunnen gunnen moet een aantal
praktische zaken eerst geregeld worden

Adequate sturing en coördinatie binnen de
spoorsector is nodig om een kwalitatief
goed product voor de reiziger te bieden en
efficiëntie te realiseren

De Mid Term Review is positief. De
huidige prestaties zijn goed en de
bestaande sturingsarrangementen
werken zoals beoogd

Aanbesteding is de hoofdregel, ook bij
concessies voor spoorvervoer. Hierop
blijven enkele uitzonderingen bestaan.

Er zijn praktische voorwaarden voor de
bieders bij een aanbesteding, zo dienen
productie-middelen voor nieuwe
toetreders beschikbaar te zijn

Bij meer reizigersvraag, meer vervoerders
en een drukker netwerk is de noodzaak
tot adequate coördinatie van het
vervoersproductaanbod nog essentiëler

De benchmark laat zien dat NS en ProRail
bovengemiddeld presteren in
internationaal perspectief

Per 2025 krijgt een
spoorwegonderneming in beginsel recht
op toegang tot het HRN zonder concessie
('open toegang’)

Aanbesteden van complexe netwerken
vergt veel expertise en capaciteit aan de
kant van de opdrachtgever

Een kosteneﬃciënt en goed werkend
spoorsysteem maakt een adequate
coördinaZe in de hele producZeketen
(vervoer en infra) noodzakelijk

Buitenlandse ervaringen met aanbesteding van treindiensten laten meerdere uitdagingen zien

Meerdere transitiepaden zijn mogelijk tussen
de meer kansrijke ordeningsvarianten. Elke
variant en elk transitiepad heeft voor- en
nadelen

Besluit concessieverlening 2025
(Buiten de scope van dit rapport)

Casussen

Binnen- en buitenlandse ervaringen wijzen op het belang van adequate productcoördinatie tussen vervoerder(s), en van adequate productiecoördinatie tussen vervoer en infrastructuur
Buitenlandse ervaringen met open toegang wijzen op het belang van een goed reguleringsinstrumentarium
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Vooruitblik op de
thematische
hoofdstukken
De HRN-concessie 2025 moet
aanbesteed, dan wel onderhands
gegund worden.
Er is na 2024 een arrangement
nodig dat aansluit op:
§ de hoge maatschappelijke
verwachDngen,
§ de groeiende vraag en
uitdagingen ten aanzien van
techniek en capaciteit op het
spoor,
§ de veranderende juridische
context,
§ de wensen i.r.t. sturing en de
behoeGe aan coördinaDe op het
spoor.
De volgende hoofdstukken van dit
rapport gaan dieper op deze context
in (een vooruitblijk daarop wordt in
de kolommen hier rechts gegeven,
inclusief bijbehorende kleurcodering
van de hoofdstukken).
Daarna worden varianten voor de
toekomsDge marktordening
ontworpen en becommentarieerd en
worden conclusies getrokken.
In bijlage worden enkele casussen en
illustraDes gegeven.

De besluitvorming moet plaatsvinden in een complexe context die belangrijke uitdagingen schept voor de
spoorsector.
Prestaties en maatschappelijke
verwachtingen
Steeds meer mensen kiezen de trein
als vervoersmiddel.
De huidige presta7es van de HRNconcessie zijn goed, zowel qua
realisa7e van de gestelde KPI’s alsook
in interna7onaal opzicht.
De Mid Term Review laat zien dat de
concessieverplich7ngen gerealiseerd
worden, dat een s7jgende trend
zichtbaar is in spoorpresta7es en dat
de bestaande sturingsarrangementen
werken zoals beoogd.
Het overheidsbeleid is er op gericht
om meer gebruik te maken van het
OV.
Zo worden binnen het Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) in
2028 de frequen7es van treinen op
de drukste trajecten te verhogen.
Het “Toekomstbeeld 2040” wordt
ontwikkeld om het OV aantrekkelijk
te houden, toegankelijker en
comfortabeler te maken.
Uitgangspunt is het belang van de
reiziger die snel, comfortabel,
toegankelijk, veilig en betaalbaar van
A naar B wil reizen. De keuze voor de
verdere inrich7ng van de
spoorordening moet aansluiten op
dit uitgangspunt, overigens zonder
dat de belas7ngbetaler uit het oog
wordt verloren.
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Vraaggroei en capaciteit
De vervoervraag per trein is de
afgelopen jaren flink gegroeid. De
verwachting is dat de vraag verder
gaat groeien. Dit betekent een
steeds nijpender wordende
capaciteit op het spoornetwerk.
Dit stelt de verschillende actoren
voor behoorlijke uitdagingen, zeker
in het licht van de gelijktijdige
noodzaak tot technische
aanpassingen en innovaties in het
spoorsysteem.
ProRail heeft onderzoek gedaan naar
mogelijke netwerkindelingen die
aansluiten op de lange termijn
vervoersvraag en beleidsdoelen.
Daarbij is gekeken naar (combinaties
van) drie beleidsknoppen: uitbreiding
infrastructuur, technische systeemsprongen en logistieke ontmenging
van het netwerk.
De voorlopige bevindingen van
ProRail zijn dat, om de vervoergroei
te kunnen accommoderen, een
combinatie van de drie
beleidsknoppen aantrekkelijk lijkt.
Het logistiek ontmengen/ontvlechten
kan daarbij (als kansrijk element
binnen de beleidsknoppen) tevens de
basis vormen voor een gefaseerde
uitbreiding van de capaciteit.
De keuzes die gemaakt moeten
worden kunnen van invloed zijn op
de wijze waarop de toekomstige
HRN-concessie kan worden ingericht
en verleend.

Juridische context en
concurrentie
De relevante Europese en nationale
wet- en regelgeving (4e spoorwegpakket met o.a. PSO-verordening;
Wp2000, Spoorwegwet, en lagere
regelgeving) is kaderstellend.
De Europese context schept een
centrale(re) rol voor het instrument
aanbesteden en geeft een ruimere
baan voor concurrentie op het spoor
(open toegang). Tegelijkertijd blijft
de mogelijkheid van onderhandse
gunning in bepaalde gevallen
bestaan.
Verschillende procedurele vereisten
gelden, met bijbehorende
doorlooptijden. Tegelijkertijd spelen
bestaande (juridische) afspraken
tussen concessieverlener en
concessiehouder een rol, evenals
eventuele andere afspraken en
verplichtingen waarmee rekening
moet worden gehouden in het geval
van openbare aanbesteding.
Bij een keuze voor aanbesteden dient
eerst een aantal praktische
voorwaarden voor de bieders eerst
gerealiseerd te worden. Zo dienen
productie-middelen voor nieuwe
toetreders beschikbaar te zijn,
bepaalde informatie dient tijdig
beschikbaar te zijn, enz.
Het aanbesteden van complexe
netwerken vergt ook veel expertise
aan de kant van de opdrachtgever.
Dit dient opgebouwd te worden om
de kansen op succes te
maximaliseren.

Sturing en coördinatie
Sturing heeft als functie de gekozen
publieke waarden te realiseren.
Sturing zal gaan veranderen indien
de ordening van de markt verandert
als gevolg van het 4e Spoorwegpakket.
De Rijksoverheid heeft ervaring met
onderhands gegunde concessies voor
het HRN. Een aantal onderzoeken
naar spoorordening heeft eerder
plaatsgevonden. Hieruit werden een
aantal conclusies getrokken die hier
meegenomen worden.
De ervaringen in binnen- en
buitenland in soortgelijke drukke
netwerken leren dat er een
toenemende noodzaak tot adequate
regie en coördinatie tussen partijen,
dit in twee dimensies.
Een dimensie is de noodzaak tot
coördinatie in productaanbod tussen
HRN-vervoerder(s) en de andere
spoorvervoerders, maar ook tussen
alle spoorvervoerders en het overige
OV).
Een tweede is de noodzaak tot
coördinatie binnen de hele productieketen tussen HRN-vervoerder(s),
overige spoorvervoerders en ProRail
op de kortere termijn (capaciteitsverdeling, dienstregeling, be- en bijsturing van de productie) en op de
langere termijn (afstemming in
infrastructuurinvesteringen en
materieel, en in bemensing en
betrouwbaarheid van de componenten van de hele spoorwegketen).
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De huidige
prestaties
International Benchmark
2011 2015
ProRail / NS

2017 December
Final version
VP20170004-427153731-36

De huidige prestaties van de HRN-concessie zijn goed, zowel qua realisatie van de gestelde
KPI’s alsook in internationaal opzicht.
De Mid Term Review laat zien dat de concessieverplichtingen gerealiseerd worden, dat een
stijgende trend zichtbaar is in spoorprestaties en dat de bestaande sturingsarrangementen
werken zoals beoogd.
Internationale vergelijking laat zien dat NS en ProRail bovengemiddeld
presteren
§ De internationale benchmark NS/ProRail (2011-2015) werd
uitgevoerd conform bepalingen in de NS-vervoerconcessie en ProRailbeheerconcessie.
§ De laatste benchmark is afgerond in december 2017 en bevat
informatie t/m 2015. Er wordt gewerkt aan een actualisatie.

De Mid Term Review laat zien dat de concessieverplichtingen
gerealiseerd worden, dat een stijgende trend zichtbaar is in
spoorprestaties, dat de bestaande sturingsarrangementen zoals beoogd
hebben gewerkt, maar onderstreept ook het belang van coördinatie
tussen beheerder en concessiehouder(s).
§ Door middel van een midterm review (MTR) wordt er getoetst of de
uitvoering van de vervoerconcessie op het hoofdrailnet door NS heeft
geleid tot de in de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) beoogde
verbeteringen.
§ In de MTR wordt er een evaluatie gehouden over de prestaties van NS
en de mate waarin programma’s en verplichtingen onder de
concessie zijn gerealiseerd gedurende de eerste helft van de
concessieperiode (2015-2019).

Conclusies voor dit onderzoek:

Conclusies voor dit onderzoek:

§
§

§

§
§
§

De benutting van infrastructuur in Nederland is hoog: er zijn relatief
veel treinkilometers per kilometer spoor.
De punctualiteit is in Nederland relatief hoog, zeker in verhouding
tot de benutting van infrastructuur. Daarentegen is de uitval
van treinen ook relatief hoog.
De productiviteit van personeel is bovengemiddeld vergeleken bij
andere spoorweg maatschappijen. Hetzelfde geldt voor de
productiviteit van materieel.
Daarmee samenhangend zijn de operationele kosten laag in
vergelijking met die van andere spoorwegmaatschappijen.
De tarieven voor passagiers zijn gemiddeld en stabiel over de tijd.
De overheidsbijdrage is in Nederland relatief laag en dalend.
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§
§

§

§

De huidige sturingsarrangementen blijken zoals beoogd te hebben
gewerkt.
De sturingsarrangementen hebben geleid tot verbeterde prestaties
over de afgelopen periode, wat noodzakelijk is voor de realisatie van
de LTSa.
De Staatsecretaris wenst gelijkgerichte indicatoren voor NS en
ProRail te behouden. De evaluaties onderstrepen het hanteren van
deze gezamenlijke aansturing.
De Staatsecretaris beoogt enkele verbeteringen en aanscherpingen
door te voeren en ziet de kans om dit binnen de huidige
sturingsarrangementen te regelen.
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Prestaties

Internationale vergelijking laat zien dat NS en ProRail bovengemiddeld presteren.

Uitvoering van de internationale
benchmark
§ De internationale benchmark
NS/ProRail (2011-2015) werd
uitgevoerd conform bepalingen
in de NS-vervoerconcessie en
ProRail-beheerconcessie. Het
heeft als doel om hun prestaties
kritischer te kunnen beschouwen
door vergelijking met een groep
vergelijkbare spoorsystemen.
§ De laatste benchmark is afgerond
in december 2017 en bevat
informatie t/m 2015. Er wordt
gewerkt aan een actualisatie.
§ Op verzoek van de Minister heeft
het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid (KiM) een
onafhankelijke blik geworpen op
de uitvoering van de benchmark.
KiM stelde vast dat de
benchmark op een verantwoorde
manier is uitgevoerd. Het raadt
aan om bij een
vervolgbenchmark verdiepend
onderzoek naar de oorzaken voor
verschillen te doen.

De Internationale benchmark NS/ProRail (periode 2011-2015)
concludeert:
• De benutting van infrastructuur in Nederland is hoog: er zijn relatief
veel treinkilometers per kilometer spoor.
• De punctualiteit is in Nederland relatief hoog, zeker in verhouding tot
de benutting van infrastructuur. Daarentegen is de uitval van treinen
ook relatief hoog.
• De productiviteit van personeel is bovengemiddeld vergeleken bij
andere spoorweg maatschappijen in de benchmark. Hetzelfde geldt
voor de productiviteit van materieel.
• Daarmee samenhangend zijn de operationele kosten laag in
vergelijking met die van andere spoorwegmaatschappijen in de
benchmark.
• De tarieven voor passagiers zijn gemiddeld en stabiel over de tijd.
• De overheidsbijdrage is in Nederland relatief laag en dalend.

International Benchmark
2011 2015
ProRail / NS

2017 December
Final version
VP20170004-427153731-36
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Prestaties

De Mid Term Review laat zien dat de concessieverplichtingen gerealiseerd worden, dat een stijgende trend
zichtbaar is in spoorprestaties en dat de bestaande sturingsarrangementen werken zoals beoogd.

Wat is de Mid Term Review?
§ Door middel van een midterm
review (MTR) wordt er getoetst of
de uitvoering van de
vervoerconcessie op het
hoofdrailnet door NS heeft geleid
tot de in de Lange Termijn
Spooragenda (LTSa) beoogde
verbeteringen.
§ In de MTR wordt er een evaluatie
gehouden over de prestaties van
NS en de mate waarin
programma’s en verplichtingen
onder de concessie zijn
gerealiseerd gedurende de eerste
helft van de concessieperiode
(2015-2019).
§ Op basis van de MTR wil de
Staatssecretaris in 2020 een
geactualiseerde concessie
vaststellen voor de periode 20202024. Hierbij wordt er dan vooral
gedacht aan het bijstellen van de
bodem- en streefwaarden op de
prestatie-indicatoren.

Algemene bevindingen MTR (op basis van eerste uitkomsten)
De uitvoering van de HRN-concessie door NS in de periode 2015-2019 is onderzocht. De bevindingen in de
evaluatie zijn als volgt:¹

De uitvoering van de concessie door NS in de afgelopen 5 jaar:
§ Op de meeste prestatie-indicatoren is een stijgende trend zichtbaar.
§ NS heeft bijgedragen aan aan de voor de LTSa noodzakelijke verbetering van de spoorprestaties.
§ NS scoorde in 2019 op alle 12 prestatie-indicatoren boven de bodemwaarden en op 10 indicatoren ook boven
de streefwaarden die voor 2019 zijn afgesproken.
§ Er rijden meer treinen, de reiziger komt vaker op tijd aan en er zijn minder storingen.
§ Er blijven natuurlijk uitdagingen, bijvoorbeeld waar het gaat om het borgen van de prestaties op de HSL.
Het beeld is dat NS ook aan de overige concessieverplichtingen invulling heeft gegeven:
§ Dit betreft bijvoorbeeld de uitvoering van programma's onder concessiesturing, maar ook inspannings- en
resultaatverplichtingen over de dienstregeling, toegankelijkheid en diverse samenwerkings- en
informatieverplichtingen.
Voorts is het beeld dat het bestaande sturingsarrangement werkt zoals beoogd:
§ Door de scherpe sturing op prestatie-indicatoren richt de focus bij NS zich op het leveren van betere
operationele prestaties.
§ Dat is ook het geval voor de gelijkgerichte sturing van NS en ProRail, die bijvoorbeeld gehanteerd wordt bij
enkele programma’s en de gezamenlijke prestatie-indicatoren over reizigerspunctualiteit.
Verbeterpunten die voortkomen uit MTR :
§ De Staatssecretaris beoogt enkele inhoudelijke verbeteringen aan de set prestatie-indicatoren van NS, die het
doel hebben om aan te sluiten op de beleving van reizigers. Gelijkgerichte indicatoren blijven het doel voor
zowel NS als ProRail.
§ De Staatssecretaris heeft daarnaast het voornemen om het ambitieniveau om de meeste bodemwaarden, het
jaarlijkse minimum prestatieniveau waaraan NS moet voldoen, te continueren en waar mogelijk te
verscherpen. Ook overweegt de Staatssecretaris om op enkele indicatoren, die te maken hebben met het
faciliteren van de reizigersgroei, alleen een positieve stimulans te verbinden aan het (al dan niet) halen van
de voor 2024 verhoogde streefwaarden.
§ NS wordt gevraagd om op sociale veiligheid, internationaal spoorvervoer, duurzaamheid en MaaS
aanvullende inspanningen te leveren.

Conclusies voor dit onderzoek
§

§

§

§

De huidige
sturingsarrangementen
blijken te werken zoals
beoogd.
De sturingsarrangementen
hebben geleid tot verbeterde
prestaties over de afgelopen
periode, wat noodzakelijk is
voor de realisatie van de
LTSa.
De Staatssecretaris wenst
gelijkgerichte indicatoren
voor NS en ProRail te
behouden. De evaluaties
onderstrepen het hanteren
van deze gezamenlijke
aansturing.
De Staatssecretaris beoogt
enkele verbeteringen en
aanscherpingen door te
voeren en ziet de kans om dit
binnen de huidige
sturingsarrangementen te
regelen.

¹ Kamerbrief, “Midterm review van de
vervoerconcessie voor het hoofdrailnet,” 28 februari
2020.
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Het beleid
betreffende het
spoor

De vraag naar vervoer per trein groeit en het overheidsbeleid is erop gericht dit
verder te laten groeien. Dit beleid geeft richting aan de nog te nemen
ordeningskeuzes.
Het overheidsbeleid stimuleert de verdere groei van het OV [zie pagina
10]
§ Steeds meer mensen kiezen de trein als vervoersmiddel om op hun
plek van bestemming te komen. Dit zorgt voor een (sterke) groei in
het aantal mensen dat met de trein reist, vooral in de spits.
§ Daarbij moedigt de overheid mensen aan om meer gebruik te maken
van het OV, om zo de filedruk te verlagen en duurzamer op de plek
van bestemming aan te komen.
§ NS, ProRail, regionale vervoerders en de overheid werken samen om
het OV nog aantrekkelijker te maken en om het groeiende
reizigersaantal zo goed mogelijk op te vangen.
§ Ook in het buitenland ziet men dat overheden steeds meer sturend
willen zijn met een verschuiving van de auto naar de trein.
§ Ook op Europees niveau wordt er steeds meer gestuurd op een
internationaal verweven spoornetwerk. Reizen per trein op de
middellange-afstand moet een aantrekkelijk alternatief worden voor
reizen per vliegtuig.
§ Dit is o.a. opgenomen in het regeerakkoord en klimaatakkoord.
Reizen per trein is immers vele malen duurzamer dan reizen per
vliegtuig en daarmee vormt een samenhangend en hoogwaardig
internationaal spoornetwerk een belangrijk speerpunt voor het
bereiken de klimaatdoelstellingen.
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) [zie pagina 11]
§ Door de stijgende reizigersaantallen worden er manieren gezocht om
de huidige infrastructuur beter te benutten. Het Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer heeft als hoofddoelstelling om uiterlijk
in 2028 de frequentie van treinen op de drukste trajecten te
verhogen naar 6 intercity’s per uur (“tienminutentrein”), meer
sprinters te laten rijden en daarnaast extra ruimte te bieden aan het
groeiende goederenvervoer.
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Beleid spoor lange termijn (Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV) en
goederenvervoer) [zie pagina 12]

§ Het TBOV borduurt voort op de LTSa (Lange Termijn Spooragenda) en
kijkt ook naar andere modaliteiten, zoals de bus of tram. Het draagt
bij aan de urgente opgaves rondom verstedelijking, verduurzaming en
bereikbaarheid.
§ De “Contouren van het toekomstbeeld OV 2040” (februari 2019) is
een visie die in samenwerking met betrokken parejen uit de OVsector is opgesteld, met een aantal doelstelling en een schets van de
ontwikkelrichengen:
§ Een kracheg OV: Hoogwaardige en snelle verbindingen, zowel
binnen als buiten de steden.
§ Een drempelloze reis: Staeons vormen hoogwaardige
knooppunten met goede aansluieng voor regionaal vervoer.
§ Veiligheid, duurzaamheid en eﬃciënt OV: In het streven naar
meer OV moeten er goede afwegingen worden gemaakt.
§ Doelstelling spoorgoederenvervoer. De concurreneeposiee van
het spoorgoederenvervoer in Nederland moet versterkt worden om
economische en duurzaamheids-doelen te realiseren. Het streven is
groei van 30 – 50% (in tonnage) in 2040.
Mobility as a Service (MaaS)
§ MaaS gaat om het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke
vervoer via apps (bijv. deelﬁets, -auto, -scooter, trein, tram, of
(water)taxi).
§ MaaS heej als doel om de ‘deur-tot-deur reis’ zo aantrekkelijk en
gemakkelijk mogelijk te maken. Het sluit aan bij gaande
ontwikkelingen waarbij een eigen auto minder belangrijk is, terwijl
beschikbaarheid, ﬂexibiliteit en dienstverlening belangrijker worden.
§ De overheid heej hier een faciliterende en kaderstellende rol, maar
dat marktparejen zorgen voor de dienstverlening.
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Het Rijksbeleid betreffende het spoor

Doelstellingen in het Klimaatakkoord
§ Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies,
uitstekende bereikbaarheid toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk,
valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én
gezond. Slimme, duurzame, compacte steden met optimale
doorstroming van mensen en goederen. Mooie, leefbare en goed
ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen
wonen, werken en vrije tijd.
§ Een integrale aanpak is nodig, waarbij de landelijke overheid regie
voert, regionale overheden met ruimtelijke maatregelen inzetten op
ruimte-efficiënte en zero-emissie mobiliteit, en werkgevers samen de
massa creëren om zero-emissie woon-werk en werk-werk verkeer te
stimuleren. Het publieke belang moet voor alle betrokken partijen
voorop staan. Daarbij hoort dat het akkoord naast CO2-reductie, ook
borgt dat bestaande publieke doelstellingen niet ter discussie staan.

Rijksbeleid:
§ Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond OV.
§ Goede doorstroming van mensen en goederen (ook in drukke of juist
lokale regio’s).
§ Integrale aanpak voor uitdagingen van de toekomst te alle tijden.
§ Overheid voert de regie.
§ Het publieke belang moet voorop staan.
§ OV vangt haar deel van mobiliteit op.
§ Nederland moet koploper zijn op het gebied van innovatie en
vernieuwing.
§ PHS moet zorgen voor snelle en hoogwaardige verbindingen én de
basis leggen voor de verdere uitwerking van TBOV (zie ook pagina XX).
§ MaaS moet bijdragen aan een soepele reis van deur tot deur (zie ook
pagina XX).

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
Eindrapport

Het Rijksbeleid stimuleert de verdere groei van het OV.

Populariteit van de trein past binnen overheidsbeleid

• Steeds meer mensen kiezen de trein als vervoersmiddel om op hun plek van bestemming te
komen. Dit zorgt voor een (sterke) groei in het aantal mensen dat met de trein reist, vooral in
de spits.
• Daarbij moedigt de overheid mensen aan om meer gebruik te maken van het OV, om zo de
ﬁledruk te verlagen en duurzamer op de plek van bestemming aan te komen. NS, ProRail,
regionale vervoerders en de overheid werken samen om het OV nog aantrekkelijker te maken
en om de groeiende reizigersaantallen zo goed mogelijk op te vangen.
• Ook in het buitenland ziet men dat overheden steeds meer sturend willen zijn met een
verschuiving van de auto naar de trein, maar niet alleen vanuit naeonale overheden wordt
meer reizen met de trein gesemuleerd.
• Ook op Europees niveau wordt er steeds meer gestuurd op een internaeonaal verweven
spoornetwerk. In het Vierde Spoorwegpakket zijn er afspraken gemaakt om het internaeonale
spoorvervoer te verbeteren en te harmoniseren. Hierdoor moet reizen per trein op de
middellange-afstand een aantrekkelijk alternaeef worden voor reizen per vliegtuig. Reizen per
trein is immers vele malen duurzamer dan reizen per vliegtuig en daarmee vormt een
samenhangend en hoogwaardig internaeonaal spoornetwerk een belangrijk speerpunt voor
het bereiken de klimaatdoelstellingen.
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Het Rijksbeleid betreffende het spoor
PHS

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft als doelstelling om
uiterlijk in 2028 de frequentie van treinen op de drukste trajecten te verhogen
en meer ruimte te bieden voor het groeiende goederenvervoer.

Door stijgende reizigersaantallen in de nabije toekomst worden er
manieren gezocht om de huidige infrastructuur beter te benutten, zodat
het OV een aantrekkelijk middel blijft .
Wat is het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)? ¹
§ PHS heeft als doelstelling om uiterlijk in 2028 de frequentie van
treinen op de drukste trajecten te verhogen naar 6 intercity’s per
uur, ook wel de ‘tienminutentrein’ genoemd.
§ Daarnaast wordt er ook getracht om op de drukste trajecten de
frequentie van de Sprinters te verhogen naar 6 per uur.
§ Goederenvervoer per spoor wordt gestimuleerd om zo veel mogelijk
gebruik te maken van de Betuweroute, zodat er zo goed mogelijk
geaccommodeerd kan worden op de stijgende vraag naar
goederenvervoer per spoor.
Wat is de samenhang met Toekomstbeeld OV en LTSa?
§ Er is een sterke samenhang tussen het PHS en het TBOV [zie ook
pagina 12]: PHS is van groot belang voor het realiseren van meer
capaciteit en kwaliteit voor vervoer van reizigers en goederen. PHS
legt de basis voor verdere stappen in het kader van het
Toekomstbeeld OV.²
§ De verbeteringen en maatregelen die worden getroffen in het PHS,
leggen de basis voor de doelen van het TBOV waarop voortgebouwd
kan worden. De voortgang van het PHS wordt gemonitord. In een
voortgangsrapportage wordt de huidige stand van zaken beschreven.
Wat is de stand van zaken?
§ Sinds 2010 wordt er gewerkt aan het PHS en t/m 2028 worden de
doelstellingen stapsgewijs bereikt. Op dit moment is er al een
‘tienminutentrein’ gerealiseerd tussen Amsterdam en Eindhoven. Er
word hard gewerkt om ook op de trajecten ‘Schiphol – Nijmegen’,
‘Schiphol - Den Haag - Breda – Eindhoven’ en ‘Schiphol – Lelystad’
een 10-minutentrein te realiseren. Op deze trajecten moet uiterlijk
in 2028 het PHS voltooid zijn.
§ De eerste betekenisvolle vervolgstap is de frequentieverhoging op de
ROSA-verbinding (Rotterdam-Schiphol-Arnhem) per eind 2021.
§ Inmiddels gaan de vervoerskundige modellen uit van veel hogere
frequenties dan destijds in de PHS-plannen.
Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
Eindrapport

Voorbeelden
van
maatregelen en
aanpassingen
die onderdeel
uitmaken van
het PHS

Extra spoor bij stations, zodat Intercity’s daar de Sprinters kunnen passeren
Ombouwen van emplacementen, zodat hier meer treinen kunnen worden opgesteld
Het opheffen van overwegen (o.a. nodig voor frequentieverhoging)
Staeons verbouwen, om grotere reizigersaantallen te kunnen faciliteren
Seinen aanpassen om treinen efficiënter te kunnen laten rijden op hetzelfde stuk spoor

¹ Kamerbrief ,“Voortgangsrapportage PHS eerste helft 2019”, 3 oktober 2019.
² Kamerbrief ,“Voortgangsrapportage PHS eerste helft 2019”, 3 oktober 2019.
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Het Rijksbeleid betreffende het spoor
Toekomstbeeld OV 2040

Het “Toekomstbeeld 2040” is een vervolgstap op de LTSa. Het kijkt ook naar de
rest van het OV. Het wordt ontwikkeld in samenwerking om ook het OV
aantrekkelijk te houden, toegankelijker en comfortabeler te maken.

Het Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV) borduurt voort op de LTSa (Lange
Termijn Spooragenda) en is daarmee een ‘vervolgstap’ op de LTSa.¹
Daarnaast kijkt het TBOV ook naar andere modaliteiten, zoals de bus of
tram, terwijl de LTSA de nadruk legt op het spoor. De contouren van het
toekomstbeeld OV 2040 is een visie die in samenwerking met betrokken
partijen uit de OV-sector is opgesteld, met als doel om ook het OV
richting 2040 aantrekkelijk te houden en daarnaast toegankelijker en
comfortabeler te maken. Dit toekomstbeeld draagt bij aan de urgente
opgaves rondom verstedelijking, verduurzaming en bereikbaarheid:
§ OV vangt haar deel van de mobiliteit op.
§ Nederland moet koploper zijn op het gebied van innovatie en
vernieuwing.
§ OV moet aantrekkelijk blijven, ondanks snelle groei reizigers.
§ Er zijn geen ‘makkelijke oplossingen’ meer om de toenemende groei
op te vangen.
§ TBOV is een doorlopend proces en volop in ontwikkeling.
§ Duurzaamheid en zero emissie zijn belangrijke speerpunten.

Meer samenwerking (en monitoring) is nodig:²
Om te kunnen voldoen aan de groeiende reizigersvraag en om ook in de toekomst een hoogwaardig en sterk
OV-netwerk te blijven houden, is er een sterke samenhang nodig tussen spoor, bus, tram en metro, en dat zorgt
voor complexe vraagstukken die alleen in een goede samenwerking kunnen worden opgelost. De betrokken
regionale overheden en vervoerders, ProRail, NS en IenW sturen op een sterke samenwerking in de
aankomende jaren, om het TBOV concreter te maken en uiteindelijk ook te realiseren.
§ Het TBOV is een doorlopend samenwerkingsverband en is continu in ontwikkeling.
§ Om de voortgang en ontwikkeling in de gaten te houden, worden de bestaande monitoringsinstrumenten,
bijvoorbeeld het dashboard Deur-tot-Deur en OV klantenbarometer gebruikt. Voortgang en resultaten
worden elk half jaar besproken met de stuurgroep TBOV en elk jaar door de OV- en Spoortafels.
§ De “Contouren van het toekomstbeeld OV 2040” (februari 2019) is een visie die in samenwerking met
betrokken partijen uit de OV-sector is opgesteld, met een aantal doelstellingen en een schets van de
ontwikkelrichtingen. Het beschrijft 46 acties om een geïntegreerd mobiliteitssysteem te bereiken, met
verantwoordelijkheden verspreid tussen Rijk, regio’s, vervoerders en infrastructuurbeheerder.³
Bij de verdere uitwerking van het TBOV wordt er een aantal doelen nagestreefd:
§ Het OV vangt haar deel van de mobiliteitsgroei op.
§ In stedelijk gebied is OV samen met de fiets het belangrijkste vervoermiddel.
§ Het klantoordeel in het hele OV gaat naar een 8 gemiddeld.
§ De gehele OV-sector zero emissie en circulair.
§ Nederland is een koploper in innovatie en vernieuwing van het OV.
§ Er wordt gestreefd – ook met het intensiveren van het OV – naar een voortdurende verbetering van
veiligheid en minder hinder voor de omgeving.
Ook zijn er drie pijlers vastgesteld om vorm te geven aan de inrichting van het OV:
Pijler 1: focus op de kracht van het OV
In de toekomst bestaat het Nederlandse
OV-netwerk uit een metroachtige
stedenring met sterke assen naar de
andere landsdelen en regio’s. Dit vervoer is
hoogwaardig van kwaliteit, zodat reizigers
gemakkelijk en snel kunnen reizen in zowel
de stad als in de regio. Daarnaast zijn er in
de grensregio’s sterke en hoogwaardige
gebundelde verbindingen met het
buitenland.

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
Eindrapport

Pijler 2: drempelloos van deur-tot-deur
Met behulp van innovaties moet het OV
nog aantrekkelijker worden voor de
reiziger. Door het aanbieden van nieuw en
fijnmaziger vervoer kunnen nieuwe
doelgroepen worden aangeboord.
Hierdoor wordt het OV een interessante
optie om via regionale knooppunten naar
stedelijke gebieden te reizen. Deze
regionale knooppunten zijn toegerust op
nieuwe mobiliteitsvormen, zoals
deelfietsen en deelauto’s. hierbij is het van
belang dat betalen in het OV gemakkelijk
verloopt via internationale en wereldwijd
gebruikte betaalmiddelen.

¹ Kamerbrief, “Toekomstbeeld OV”, 6 februari 2019.
² Kamerbrief, “Toekomstbeeld OV”, 6 februari 2019.
³ Rapport, “Contouren Toekomstbeeld OV 2040”, februari 2019.

Pijler 3: veilig, duurzaam en efficiënt OV
Bij de toekomstige uitdagingen in het OV
moet er voortdurende aandacht zijn voor
een veilig, duurzaam en efficiënt OV.
Hierbij moet er ook voldoende aandacht
zijn om de gevolgen voor de directe
omgeving te beperken. Daarnaast moet er
gezocht worden naar alternatieve vormen
van bekostiging en moet er een goede
afweging worden gemaakt tussen meer
infrastructuur en een betere benutting van
de bestaande infrastructuur.
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Conclusies uit
eerdere
onderzoeken

Een aantal onderzoeken naar spoorordening heeft eerder plaatsgevonden. Hieruit
is een aantal conclusies getrokken die hier meegenomen worden.
Uit de Fyra-enquête
§
§
§

Verantwoorde besteding van publieke middelen .
Maak een expliciete keuze in de mate waarop marktwerking wordt
toegelaten.
Eigendomsverhouding NS-Staat kritisch tegen het licht houden.

Uit het rapport “Kiezen voor een goed spoor”
§
§
§

Uit het Parlementair Onderzoek ‘onderhoud en innovatie spoor’
§
§
§

Wees niet bang om een aanbesteding stop te zetten als er te weinig
realistische of twijfelachtige inschrijvers zijn.
De spoorsector moet aangestuurd worden op basis van een
langetermijnvisie en strategie.

Uit de beleidsdoorlichting (artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor) blijkt:
§

§

Bij het verwezenlijken van grote ambities of het oplossen van
uitdagingen is het zeer van belang dat de informatievoorziening.
tussen de NS, ProRail en IenW goed verloopt. Bij de infrastructurele
inrichting van het spoor is een grote ambitie en een goede
informatievoorziening dan van essentieel belang.
Daarnaast is het formuleren van duidelijke beleidsdoelen en
begrotingsdoelstellingen belangrijk om te sturen op de prestaties van
de spoorvervoerder(s).

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
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Er zijn meerdere ordening op het spoor mogelijk, die kunnen dienen
als middel om de (gestelde) doelen op het spoor te behalen.
Iedere ordening heeft voor- en nadelen.
De keuze voor een andere ordening moet tijdig en weloverwogen
worden genomen en het belang van bestendigheid, duurzaamheid en
consistentie van gemaakte keuzes is groot.
Er wordt een aantal “no-regret” maatregelen aanbevolen: versterk de
kennisfunctie en regierol van het ministerie voor betere met
regionale overheden afgestemde besluitvorming; verbeter de
kwaliteit van de sturing via concessievoorwaarden, het toezicht en de
handhaving. Laat ruimte voor innovatie; verhelder de rol en positie
van NS; onderzoek op welke wijze de bekostigingssystematiek van het
spoor kan bijdragen aan optimalisatie van integrale besluitvorming
door infrastructuurbeheerder en vervoerders in lijn met het publieke
belang.
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Conclusies uit eerdere
onderzoeken
Het is van belang om eerdere onderzoeken
en de aanbevelingen die daaruit voortkomen
niet te vergeten. Sommige aanbevelingen zijn
belangrijk om in het achterhoofd te houden,
wanneer we het hebben over de ordening op
het spoor.
Op deze pagina wordt er aandacht besteed
aan de Fyra-enquête en aan het parlementair
onderzoek Onderhoud en Innovatie Spoor.

Voor meer informatie: Zie beide rapporten:

Publiekssamenvatting

De reiziger in de kou
Parlementaire enquêtecommissie Fyra

Op dinsdag 15 januari 2013 valt een afdekrooster van de onderkant van een Fyra,
de hogesnelheidstrein van de Italiaanse bouwer AnsaldoBreda. De trein rijdt op
dat moment via het hogesnelheidsspoor (HSL-Zuid) van Brussel naar Amsterdam.
Twee dagen later blijkt ook een andere Fyra flink beschadigd. NS haalt daarop de
treinen van het spoor. Op de dure Thalys na is er op dat moment geen treinvervoer
tussen Amsterdam en Brussel. De reiziger staat letterlijk en figuurlijk in de kou.

Uit de Fyra-enquête en het Parlementair Onderzoek ‘onderhoud en innovatie spoor’ blijken heldere,
realistische keuzes, langetermijnvisie en sterke sturing van groot belang
Enquêtecommissie Fyra1:
§

§

§

Maak, uitgaande van het algemeen belang van goed
openbaar vervoer en een verantwoorde besteding van
publieke middelen, een expliciete keuze voor de mate
van marktwerking die gewenst is bij het invullen van het
spoorvervoer en acteer daar logisch en consequent op.
Voor alle scenario’s moet gelden dat met betrekking tot
NS de structuur, ac5viteiten, governance, aansturing,
posi5onering ten opzichte van de Staat en gewenste
eigendomsverhoudingen kri5sch tegen het licht worden
gehouden.
Het kabinet dient bij de besluitvorming over de aanleg
van nieuwe spoorweginfrastructuur voor een goede
samenhang tussen infrastructuur en vervoer te zorgen.
De aanleg van infrastructuur is geen doel op zich, maar
een middel voor het bereiken van vervoersdoelen.

Wanneer er speciﬁek voor een aanbesteding wordt gekozen
van (een deel van) het HRN, dan moeten de volgende
punten worden meegenomen:
§
Wees alert als zich een situa5e voordoet dat slechts één
inschrijver stelt het gevraagde te kunnen bieden, terwijl
alle andere inschrijvers aangeven het gevraagde niet of
slechts onder voorbehoud te kunnen leveren. Deze
situa5e is niet alleen risicovol voor de
onderhandelingsposi5e ten opzichte van deze ene
inschrijver, maar rechtvaardigt ook twijfel of het
gevraagde wel realiseerbaar is. Besteed in een
dergelijke situa5e bijzondere aandacht aan een
gedegen risicoanalyse. Overweeg de aanbesteding te
staken.
§
Besteed voorafgaand aan het sluiten van een contract
niet alleen aandacht aan de presta5e die van de
wederpar5j verlangd wordt, maar maak ook een
risicoanalyse, waaruit blijkt welke factoren en
omstandigheden het bereiken van het contractdoel in de
weg kunnen staan en welke maatregelen genomen
moeten worden indien bepaalde, vooraf
geïnventariseerde risico’s zich daadwerkelijk voordoen.

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
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Parlementair Onderzoek onderhoud en innovatie spoor²:

§

§
§
§

Het Nederlandse spoor levert in internationaal opzicht
hoge verkeersprestaties. Er zijn echter wel risico's voor
het behoud van dit niveau. Er zijn bijvoorbeeld veel
technische storingen, lage onderhoudsbudgetten en er
is een lage vervangingsgraad.
Het ontbreekt aan visie en regie op het Nederlandse
spoor. Dit houdt in dat er teveel wordt gekeken naar de
korte termijn.
De Tweede Kamer onvoldoende wordt geïnformeerd
over de spoorbudgetten.
Er genoeg aanknopingspunten zijn om het European
Rail Traffic Traffic Management System (ERTMS)
landelijk in te voeren.

De belangrijkste aanbevelingen van het Parlementair
Onderzoek waren:
§ De spoorsector moet aangestuurd worden op basis van
een langetermijnvisie- en strategie die zich zowel richt
op de inrichting en het gebruik van het spoor als op
onderhoud, vervanging en aanleg.
§ De minister van I&W moet een stevigere,
samenbindende positie innemen in de aansturing van
de spoorsector en ook zijn/haar technisch-inhoudelijke
kennis aanvullen.
§ De vervoersconcessie en vervoersplannen moeten
actiever gebruikt worden als sturingsmiddel.
§ ProRail moet in staat worden gesteld om onderhoud en
vervanging zodanig in te richten dat de kwaliteit op
lange termijn wordt gewaarborgd.
§ Er moet overwogen worden of het aandeelhouderschap
van de NS weer onder de minister van I&W kan komen.

Aanbevelingen samengevat

§ Verantwoorde besteding van
publieke middelen.
§ Maak een expliciete keuze in
de mate waarop
marktwerking wordt
toegelaten.
§ Eigendomsverhouding NSStaat kritisch tegen het licht
houden.
§ Wees niet bang om een
aanbesteding stop te zetten
als er te weinig realistische of
twijfelachtige inschrijvers zijn.
§ De Minister van IenW moet
een stevigere positie
innemen in de aansturing van
de spoorsector.
§ De spoorsector moet
aangestuurd worden op basis
van een langetermijnvisie en
strategie.

¹ Parlementaire Enquêtecommissie, “De reiziger in de kou”, oktober 2015.
² Parlementair Onderzoek, “Eindrapport: Onderhoud en innovatie spoor”,
februari 2012.
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Conclusies uit eerdere
onderzoeken
Het is van belang om eerdere onderzoeken
en de aanbevelingen die daaruit voortkomen
niet te vergeten. Sommige aanbevelingen zijn
belangrijk om in het achterhoofd te houden,
wanneer we het hebben over de ordening op
het spoor.
Op deze pagina wordt er aandacht besteed
aan de beleidsdoorlichting art. 16 OV en
spoor.

Uit de beleidsdoorlichting (artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor) blijkt het goede verloop van de
informatievoorziening tussen NS, ProRail en IenW zeer belangrijk, naast het formuleren van duidelijke
beleidsdoelen en begrotingsdoelstellingen
Het doel van dit onderzoek en de
beleidsdoorlich7ng van ar7kel 16
was om een goed beeld te krijgen
van hoe doeltreﬀend en doelma7g
het beleid op het gebied van
openbaar vervoer en spoor in de
afgelopen jaren is geweest. Hierbij is
er onderzocht wat de succesfactoren
waren en op welke onderdelen er
verbeteringen te behalen zijn. De
insteek was om op basis van deze
inzichten en aanbevelingen het OVen spoorbeleid in de komende jaren
na het onderzoek verder te
op7maliseren.¹

Algemene bevindingen²
§ In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat goede stappen zijn gezet
in het verbeteren van het spoorproduct en het behalen van de LTSa doelen.
Tegelijkertijd is het niet mogelijk om heldere uitspraken te doen over het
bereiken van de doelen en de doelmatigheid van de beleidsinstrumenten. De
aanbevelingen zijn gericht op het aanscherpen van de beleidsdoelstellingen en
de indicatoren die deze doelstellingen meten, het evalueren van
aanlegprojecten om meer zicht te krijgen op de resultaten ten opzichte van de
oorspronkelijke doelen en op het waar mogelijk vereenvoudigen van de
informatiebehoefte aangaande de concessiesturing.
§ De beleidsdoorlichting laat zien dat er op veel afzonderlijke onderdelen
deelresultaten geboekt zijn die allen hebben bijgedragen aan de
beleidsdoelen, waardoor het spoor voor de reiziger en de verlader een
aantrekkelijke optie kan zijn en dat heeft geleid tot meer gebruik van het
spoor.

Voor meer informatie: Zie het rapport:

Onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid
van beleid dat valt onder artikel 16 Openbaar vervoer en
spoor van de rijksbegroting van het ministerie van IenW

Beleidsdoorlichting
spoorbeleid

Aanbevelingen voortvloeiend uit het onderzoek²
§ Formuleer duidelijke beleids- en begrotingsdoelstellingen en verbindt hier
indicatoren aan die meerjarig systematisch gemeten worden.
§ Het evalueren van aanlegprojecten om de resultaten en effecten goed te
kunnen vergelijken ten opzichte van de oorspronkelijke beleidsdoelen. Het
advies is daarbij om niet enkel geïsoleerd te kijken naar het project, maar ook
naar de netwerkeffecten.
§ Het aansluiten van de informatie op de informatiebehoefte bij de
concessiesturing. Zowel vanuit IenW als vanuit de Tweede Kamer bestaat
bijvoorbeeld de behoefte om meer informatie te krijgen wanneer de prestaties
op een specifiek punt achterblijven of gezamenlijk wordt gewerkt aan het
verwezenlijken van een grote ambitie.

Belangrijke aanbevelingen

§ Bij het verwezenlijken van
grote ambities of het
oplossen van uitdagingen het
zeer van belang is dat de
informatievoorziening tussen
de NS, ProRail en IenW goed
verloopt. Bij de inrichting van
het toekomstige spoor is een
grote ambitie en een goede
informatievoorziening dan
van essentieel belang.
§ Daarnaast is het formuleren
van duidelijke beleidsdoelen
en begrotingsdoelstellingen,
ongeacht de wijze van
gunning, belangrijk om te
sturen op de prestaties van
de spoorvervoerder(s).

Eindrapport

12 juli 2018

¹ Kamerbrief, “Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Milieu”, september 2017.
² Kamerbrief, “Beleidsdoorlichting OV en Spoor”, november 2018.
Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
Eindrapport

15

Conclusies uit eerdere
onderzoeken
Het is van belang om eerdere onderzoeken
en de aanbevelingen die daaruit voortkomen
niet te vergeten. Sommige aanbevelingen zijn
belangrijk om in het achterhoofd te houden,
wanneer we het hebben over de ordening op
het spoor.
Op deze pagina wordt er aandacht besteed
aan het rapport Kiezen voor een goed spoor.

Het rapport “Kiezen voor een goed spoor” schets scenario’s voor de toekomst van het spoor en
concludeert dat er meerdere scenario’s mogelijk zijn, en dat het van belang is dat een eventuele keuze
tijdig en weloverwogen genomen moeten worden.
Aanleiding onderzoek en hoofdconclusies

Voorgestelde no-regret maatregelen¹

In het rapport “De reiziger in de kou” trok de parlementaire
enquêtecommissie Fyra stevige conclusies. Volgens de
enquêtecommissie ontbrak het de Staat aan een
toekomstvisie. Een aanbeveling was om tijdig te beginnen
met de voorbereiding van de besluitvorming die de ordening
op het spoor raakt.

•

Op basis van die aanbeveling is het rapport ‘Kiezen voor een
goed spoor’ geschreven en daarin worden er meerdere
scenario’s geschetst voor een mogelijke toekomstige
inrichting van het Nederlandse spoor. Globaal zijn er,
volgens het rapport, de volgende scenario’s mogelijk:
1) Model nationale vervoerder
2) Hybride model
3) Concurrentiemodel
Voor meer informatie: Zie het rapport.

(zie voor verdere uitleg het rapport)
Het rapport komt tot de conclusies dat ieder model voor- en
nadelen heeft. In de keuze die in de toekomst gemaakt gaat
worden, moet het idee voorop staan dat ordening en
sturing op het spoor middelen zijn, en geen doel op zich.
Daarbij geldt dat de keuze voor één van ‘’de sporen’’
implicaties heeft voor de toekomst. Een keuze voor een
beweging in de ene richting betekent dat het
onlogisch en aanzienlijk moeilijker en duurder wordt om in
de toekomst een keuze voor een beweging in de
tegenovergestelde richting te maken. Hoe ook gekozen
wordt, het belang van bestendigheid, duurzaamheid en
consistentie van gemaakte keuzes is groot – voor de sector
en voor de reiziger.

•

•

•
•

•

•

•

Versterk de kennisfunctie en regierol van IenM voor
betere met regionale overheden afgestemde
besluitvorming.
Ontwikkel een sector-brede onafhankelijke monitor,
voor jaarlijkse meting van de prestaties van alle
concessies met dezelfde methodiek en in een uniform
format, zodat de resultaten vergelijkbaar zijn. Doel is
alle relevante data en informatie beschikbaar te hebben
voor besluitvorming over de optimale marktordening en
sturing.
Beleg de deeltaken die voortvloeien uit de
stelselverantwoordelijkheid bij instituties die beschikken
over de kennis en onafhankelijkheid om die goed te
borgen.
Verbeter de kwaliteit van de sturing via
concessievoorwaarden, het toezicht daarop en de
handhaving ervan. Laat daarbij ruimte voor innovatie.
Verhelder de rol en positie van NS – expliciteer welke
taken NS uitvoert die voortvloeien uit de
stelselverantwoordelijkheid van IenM en onder welke
voorwaarden NS al dan niet kan meedingen bij
eventuele openbare aanbestedingen.
Verbeter het reisgemak, bv. door realisatie Nederlandbrede vervoerderonafhankelijke single check-in/checkout, en real time reisinformatie op maat.
Ondersteun de verdere ontwikkeling van
brancheorganisatie OVNL en stimuleer haar om een
actieve rol te spelen bij het sectorbreed borgen van
kennis, kunde en vakmanschap.
Onderzoek op welke wijze de bekostigingssystematiek
van het spoor kan bijdragen aan optimalisatie van
integrale besluitvorming door infrastructuurbeheerder
en vervoerders in lijn met het publieke belang.

Belangrijke bevindingen

§ Het rapport benadrukt een
tijdige en weloverwogen
besluitvorming over de
toekomstige ordening op het
spoor, en het belang van
bestendigheid, duurzaamheid
en consistentie van de
gemaakte keuzes.
§ Iedere ordening heeft vooren nadelen en kan als middel
worden gebruikt om de
(gestelde) doelen op het
spoor te bereiken.
§ Daarbij is het belangrijk om te
beseffen dat het lastig is om
grote wijziging in de ordening
aan te brengen, als er een
bepaalde richting is
ingeslagen. Wees daar
bewust van bij de
toekomstige besluitvorming.
§ Het rapport benadrukt
daarnaast dat we niet moeten
vergeten dat de prestaties op
het Nederlandse spoor goed
zijn en dat er ook
verschillende no-regret
maatregelen kunnen worden
genomen, ongeacht de
toekomstige ordening, om de
doelstellingen op het spoor te
bereiken en de prestaties
(verder) te verbeteren.

¹ Rapport “Kiezen voor een goed spoor” maart 2017, pg. 57.
Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
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Hoofdstuk ontstaan in
samenwerking met en op basis
van analyses van ProRail BV

Vraaggroei en
capaciteit van het
netwerk
Aanzienlijke maar onvoorspelbare groei
vervoersvraag, geconcentreerd in de
Randstad, …

Om – conform beleid – kostenefficiënt, adaptieve capaciteit en kwaliteit toe te
voegen aan het spoornetwerk is een slimme, gefaseerde combinatie van logistieke,
technische en infrastructurele maatregelen nodig
ProRail heeft onderzoek gedaan naar mogelijke netwerkindelingen die aansluiten op de lange termijn
vervoersvraag en beleidsdoelen. Daarbij is gekeken naar (combinaties van) drie beleidsknoppen :
§ Uitbreiding infrastructuur: aanleggen van extra infrastructuur zoals viersporigheid, extra perrons of
fly-overs zodat er meer treinen kunnen rijden.
§ Technische systeemsprongen: ERTMS, 3kV, ATO en TMS verhogen mogelijk de capaciteit door meer
treinen per uur over één spoor te laten rijden.
§ Logistieke maatregelen: Ontmengen (één product op één spoor) en ontvlechten (het onafhankelijk
maken van lijnvoeringen) leidt tot kleinere snelheidsverschillen, minder logistieke afhankelijkheden
en een minder complex systeem.
Voorlopige bevindingen van ProRail:
1. om de vervoergroei te kunnen accommoderen lijkt combinatie van 3 beleidsknoppen aantrekkelijk;
2. logistiek ontmengen/ontvlechten kan daarbij een kansrijk element vormen;
3. dit kan tevens de basis vormen voor een gefaseerde uitbreiding van de capaciteit.

… samen met hoge ambities TBOV en
spoor goederenvervoer
… leiden tot hoge ambities voor het
spoor netwerk.

Toetsingskader

Bij toepassing op Nederland kunnen bijvoorbeeld 6 logis7eke
hoofdassen ontstaan (tevens samen te voeren naar 3
deelnetwerken),
indicatief

§

§

Capaciteit
Kwaliteit

§

Kostenefficiëntie
Adaptiviteit
Toets vervoerwaarde
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Logistiek
ontvlechten gebeurt
al sinds 2007.
Ook in het huidige
HRN zijn al 3
logistieke
hoofdassen te
onderscheiden.
Resterende netwerk
afhankelijkheden
maken adaptieve
ontwikkeling
moeilijk

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van expert
judgement en team analyse van ProRail. De ideeën die
hieruit zijn voortgekomen dienen nader onderzocht te
worden in Toekomstbeeld OV. Er zijn daarbij nog
vragen en onzekerheden, zoals (niet uitputtend):
§ Wat zijn de effecten voor de reiziger in termen van
gegeneraliseerde reistijd, aantal overstappen,
zitplaatskans?
§ Wat doet dit met de vervoerwaarde?
§ Wat doet dit met transfer capaciteit stations?
§ Welke investeringen zijn nodig en wanneer?
§ Hoe moeten de systeemsprongen gefaseerd en
geprioriteerd worden?
§ Nadere impact analyse

Logistiek ontmengen/ontvlechten als kansrijk element; mogelijke baten
Capaciteit

Meer treinen per uur mogelijk over één spoor omdat kruisende stromen
(die vertragend werken) komen te vervallen.

Operationele
kwaliteit

Lagere verwevenheid in het systeem resulteert in hogere punctualiteit,
terwijl planning en be-/bijsturing eenvoudiger is. Dit is
randvoorwaardelijk voor frequentieverhoging (‘Beter & Meer’).

Kostenefficiëntie

Logistiek ontmengen/ontvlechten levert capaciteit op tegen veel lagere
kosten dan enkel infrastructuur-investeringen.

Adaptief
vermogen

Frequentie en snelheid op corridors kunnen onafhankelijk van elkaar
worden verhoogd zonder het hele systeem te raken. Dit biedt ruimte
voor aanpassingen aan veranderende vraag én aan (regionale) ambities.

Vervoerwaarde

Logistiek ontmengen/ontvlechten creëert mogelijkheden voor
frequentieverhoging en versnelling, maar levert soms ook extra
overstap op.

daarnaast Technische
systeemsprongen

Prioritering en fasering van systeemsprongen is mogelijk, waardoor de
baten van technische systeemsprongen beschikbaar komen waar ze het
meest nodig zijn
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Groei van de vraag

Er is een forse groei voorspeld, het tempo ervan is nog onzeker.
De groei concentreert zich met name in de Randstad en komt daar veel hoger
uit dan in de rest van het land.
Uitdagingen voor het lange-termijn
spoornetwerk

Het netwerk is nu al zeer druk bezet

Contouren Toekomstbeeld OV

Hoge ambitie Toekomstbeeld OV

Hoge ambiNe goederenvervoer

‘Een goede bereikbaarheid voor individuele
reizigers maakt Nederland tot een van de
meest concurrerende, leefbare en
duurzame landen in de wereld’. Daaruit af
te leiden doelen:
§ Voor de reiziger moet het OV snel,
veilig, comfortabel, betrouwbaar en
betaalbaar zijn.
§ Voor de maatschappij moet het
duurzaam, opvangen van
mobiliteitsgroei, kostenefficiënt,
innovatief.

‘De concurrenNeposiNe van het
spoorgoederenvervoer in Nederland moet
versterkt worden om economische en
duurzaamheids-doelen te realiseren. Het
streven is groei van 30 – 50% (in tonnage)
in 2040 .

Het OV-netwerk op het spoor en voor bus,
tram en metro loopt door de groei van
personen- en goederenvervoer op een
aantal plaatsen tegen capaciteits- en
kwaliteitsgrenzen aan. De reiziger ervaart
deze drukte met name in de (hyper) spits.

De sector benadrukt het belang van
toename van capaciteit voor goederen
vervoer om de bereikbaarheid van
Nederlandse zeehavens, inland terminals
en belangrijke industrieën te waarborgen.

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
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‘Richting 2030 en 2040 voorzien we reeds
een autonome groei in het OV van 30% tot
40%. Ook voor het spoorgoederenvervoer
wordt een sterke groei beoogd (van 41
miljoen ton nu naar 54 tot 61 miljoen ton
in 2030).

In de NMCA van 2017 zijn de grootste
bereikbaarheidsknelpunten na uitvoering
van het huidige MIRT reeds benoemd.'

1
2

Geïndexeerd
Gedetailleerde vervoersprognoses ProRail op basis van WLO Hoog, geïndexeerd

§

Op basis van de NMCA is het
duidelijk dat het spoorvervoer
(zowel personen als goederen)
zal groeien. Het tempo en waar
precies de groei als eerste
optreedt is niet geheel
voorspelbaar.

§

Groei in de Randstad leidt tot
capaciteitsknelpunten, die vragen
om grootschalige infrastructuuruitbreiding.

§

Tegelijkertijd moet er ruimte zijn
voor regionale ambities en
maatwerk.

§

De beschikbare
investeringsruimte is beperkt; er
is nog geen investeringsagenda
voorbij PHS.

§

Spoorinnovaties en
infrastructuurinvesteringen zijn
omvangrijk, complex, kostbaar en
kennen lange implementatietijd.

§

Realiseerbaarheid wordt beperkt
door de beschikbaarheid van
vakmensen en het blijven rijden
tijdens bouw.

§

Omgevingsfactoren (geluid,
trillingen etc.) hebben een
beperkende invloed op de
infrastructuur en het aantal
treinen.
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Capaciteit
Onderzoeksmethode

ProRail heeft onderzocht welke combinatie van infrastructuur, technische en
logistieke maatregelen optimaal aansluit op de ambities voor het spoornetwerk
van de toekomst

Proces netwerk ontwerp ProRail

Ambities netwerk van de toekomst volgen uit ambities TBOV en goederen en vraaggroei:

§ De combinatie van stijgende vervoersvraag, ambitie van
(regionale) overheden en het infrastructuurnetwerk zoals nu
bekend in 2028 geeft knelpunten richting 2040.
§ In een iteratief proces van netwerkontwerp worden
oplossingen gezocht voor knelpunten, geoptimaliseerd naar
ontwerp criteria van het netwerk (die volgen uit de ambities
TBOV), door aan drie beleidsknoppen voor het netwerk te
draaien: infrastructuur, technische en logistieke oplossingen.
§ Dit leidt in een aantal iteratieslagen tot een netwerk voor de
lange termijn.

• Capaciteit
• Adaptief vermogen

Ambitie OV

• Kwaliteit
• Kostenefficiëntie

§ Extra infrastructuur: Aanleggen nieuwe infrastructuur, zoals viersporigheid, extra perrons of flyovers zodat er meer treinen kunnen rijden.

+

Vervoersvraag
2030 - 2040

Iteratief
proces
netwerk
ontwerp

•Vervoers- en
•logistieke
knelpunten

=

Netwerk
lange
termijn

+
Gepland
netwerk tot
2028

Beleidsknoppen
Netwerk

A

• Infrastructuur
B

C

Deze ambities dienen als ontwerpcriteria voor het toekomstige netwerk.

Drie beleidsknoppen om de capaciteit op het spoorwegnetwerk te kunnen verhogen

vervoerwaarde

Ontwerpcriteria
Netwerk

§ Capaciteitsuitbreiding. Het netwerk moet een hogere capaciteit leveren om te voldoen aan de
groeiende vraag én de hoge ambities .
§ Adaptief. Het netwerk moet zo worden ingericht dat ingespeeld kan worden op veranderende
vraag én op specifieke regionale behoeften.
§ Kwaliteit. In lijn met de ambities TBOV moet de kwaliteit van het spoorproduct voor de reiziger
omhoog.
§ Kostenefficiënt. De capaciteitsuitbreiding van het netwerk moet tegen beperkte kosten
gerealiseerd worden.
§ Vervoerwaarde als toetssteen.

• Techniek
• Logistiek

§ Technische systeemsprongen: ERTMS, 3kV, ATO en TMS verhogen capaciteit door de mogelijkheid
om meer treinen per uur over één spoor te rijden.
§ Logistieke maatregelen: Ontmengen (één product op één spoor) en ontvlechten (het onafhankelijk
maken van lijnvoeringen) leidt tot kleinere snelheidsverschillen, minder logistieke afhankelijkheden
en een minder complex systeem.
NB: Andere beleidsknoppen met invloed op capaciteit, zoals vraagsturing, zijn buiten scope van het
ProRail-onderzoek gebleven

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
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Capaciteit scheppen
Beleidsknoppen

“Extra infrastructuur” alleen is niet houdbaar,
“Technische systeemsprongen” vereisen een slimme fasering en prioritering;
“Logistieke maatregelen” kan een kansrijk element vormen.

Beleidsknop “extra infrastructuur”

Beleidsknop “technische systeemsprongen”

Aanleg van infrastructuur is een effectieve wijze om capaciteit toe
te voegen. Dit alléén lijkt vanuit kosten en fysieke ruimte echter
op lange termijn niet houdbaar.
2 extra sporen Amsterdam Zuid (totaal
8 perronsporen Asdz) – Weesp en
Almere Poort – Almere met dubbele
vrije kruisingen Gaasperdam

Voorbeeld van
onhaalbare
combinatie van
investeringen

2 extra sporen Riekerpolder
– Hoofddorp (nieuwe tunnel
Shl met nieuw perron;
uitbreiding Hoofddorp

Systeemsprongen kunnen de capaciteit vergroten doordat het
bestaande spoor intensiever kan worden bereden

•
•
•
•
•

4 sporen Nieuw
Vennep –
Sassenheim

4 sporen Utrecht –
De Haar aansluiting

Alleen al het oplossen van de capaciteitsknelpunten is zeer
kapitaalintensief. Het oplossen van de knelpunten en
enkele ambities kost naar verwachting met alleen
infrastructuur > €20 mrd1). Op een deel van het netwerk
zijn andere knoppen nodig.
Realiseerbaarheid: een groot pakket aan maatregelen aan
bestaand spoor vraagt een lange doorlooptijd en veel
afhankelijkheden.
het bedrag van 20 mrd. is indicatief. Deze projecten zijn gebaseerd op het
alleen oplossen van de capaciteitsknelpunten met infra-investeringen
zonder systeemsprong of ontmengen. Indien we het niet-ontmengde
netwerk in meer detail uit zouden werken, zou hier ook best 15 (of 30)
miljard uit kunnen komen. Belangrijk is dat ongeacht de
investeringsomvang, investeringen effectief moeten blijven. Door groei
neemt de restcapaciteit af en moeten lastige keuzes gemaakt worden. In
een stakeholderveld met uiteenlopende wensen en belangen komt een
gemeenschappelijke visie op een (effectief) eindbeeld dan moeilijk tot stand.

1

Technische opvolgtijd
verlagen t.o.v. huidige 3
minuten (= "korter achter
elkaar rijden")
Rijtijdspeling verlagen
t.o.v. huidige 60
seconden buffertijd (=
"preciezer rijden en
halteren")

ERTMS

3 kV

TMS

ATO

Vanaf 2007

Vóór 2007

Amsterdam C

Utrecht C

Amsterdam C

Utrecht C

In 2007 is in Amsterdam Centraal een corridor ontstaan vanuit
de richting Utrecht (en Gouda) in de richting Alkmaar (en Hoorn).
Voorheen reden er ook treinen vanuit de richting Utrecht naar
Haarlem – Zandvoort. Door op deze manier te werk te gaan,
komen kruisende treinenlopen te vervallen.
Het proces van logis7ek ontvlechten in het HRN is al in 2007
ingezet.

•

2007 Vanuit Utrecht, na Amsterdam C., niet meer alterneren
naar Alkmaar én Haarlem

Rijtijdverschillen
verkleinen door
versnelde aanzet (=
"sneller optrekken")

•

2007 Vanuit Rorerdam, na Utrecht, niet meer alterneren naar
Amersfoort én Arnhem

•

2009 Vanuit Arnhem, na Utrecht, niet meer alterneren naar
Den Haag én Amsterdam

Toereikende be- en
bijsturing bij
geïntensiveerd
treinverkeer

•

2012 Vanuit Leiden, na Schiphol, niet meer alterneren naar
Amsterdam Z. én Amsterdam C.
2013 Vanuit Zwolle, na Amersfoort, niet meer alterneren naar
Utrecht én Amsterdam (Hanzelijn)

Voldoende vermogen op
het net

•

2017 Ontmenging van de infra in Utrecht C.: 5 fysiek
gescheiden corridors (DSSU)

Topsnelheid verhogen
t.o.v. huidige 140 km/h

•

2023 Besloten voor ontmenging: vanuit Utrecht al7jd
Amsterdam Z. – Leiden en vanuit Weesp al7jd HSL-Z –
Rorerdam

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
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Bij het logistiek ontmengen worden lijnvoeringen onafhankelijk
van elkaar gemaakt.

De baten van verschillende systeemsprongen versterken
elkaar.
De systeemsprongen zijn complex, kostbaar en hebben een
zeer lange doorlooptijd.
Vanuit vervangingsbehoeften komen juist de delen van het
netwerk waar zich knelpunten bevinden als laatste aan de
beurt .
Er is dus behoefte aan een slimme fasering en prioritering
gekoppeld aan de ontwikkeling van het netwerk.
Naar de winst van 3kV wordt een onderzoek gestart.
Baten

4 sporen Houten
Castellum –
Waardenburg

Beleidsknop “logistieke maatregelen”

•
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Capaciteit scheppen
Beleidsknoppen

Slimme combinatie van de 3 beleidsknoppen met logistiek
ontmengen/ontvlechten als kansrijk element zorgt voor hogere operationele
kwaliteit en maakt prioritering van systeemsprongen mogelijk

Logistiek ontmengen/ontvlechten als kansrijk fundament met als
mogelijke baten:

Voorbeeld: na verdere ontmenging kan een adaptief
netwerk met 6 logistieke assen ontstaan

Capaciteit

Meer treinen per uur mogelijk over één spoor
omdat kruisende stromen (die vertragend
werken) komen te vervallen.

Operaeonele
kwaliteit

Lagere verwevenheid in het systeem resulteert in
hogere punctualiteit, terwijl planning en be/bijsturing eenvoudiger is. Dit is
randvoorwaardelijk voor frequentieverhoging
(‘Beter & Meer’-filosofie)

Kostenefficiëntie

Logistiek ontmengen/ontvlechten levert
capaciteit op tegen veel lagere kosten dan enkel
infrastructuur-investeringen.

Adaptief
vermogen

Vervoerwaarde

Daarnaast

Technische
systeemsprongen

Frequentie en snelheid op corridors kunnen
onafhankelijk van elkaar worden verhoogd
zonder het hele systeem te raken. Dit biedt
ruimte voor aanpassingen aan veranderende
vraag én aan (regionale) ambities.
Logistiek ontmengen/ontvlechten creëert
mogelijkheden voor frequentieverhoging en
versnelling, maar levert soms ook extra overstap
op.
Prioritering en fasering van systeemsprongen is
mogelijk, waardoor de baten van technische
systeemsprongen beschikbaar komen waar ze
het meest nodig zijn.

Door ontmengen op 6 dienstregelingspunten – de
meeste al voorzien in TBOV – kunnen zes logistieke
hoofdassen ontstaan. Deze zijn ook samen te voegen
in drie deelnetwerken.
§ Geel: HSL & SAAL
§ Blauw: SUNOL & A2
§ Groen: Noord-Oost
§ Oranje: IJssel/Maaslijn
§ Rood: City Sprinter "Rondje Randstad"
§ Paars: City Sprinter Noord Holland

Logistiek ontmengen/ontvlechten verhoogt het
adaptief vermogen van het netwerk

§ Het spoorwegnetwerk is van oudsher landelijk
geoptimaliseerd en kent zeer veel onderlinge
afhankelijkheden. Niet alleen worden de
treintijden in de ene hoek van het land deels
bepaald door de openingstijden van een
spoorbrug in een andere hoek van het land, maar
ook personeels- en materieelinzet zijn door de
landelijke verwevenheid zeer complex. In het
huidige HRN zijn al 3 logistieke hoofdassen te
onderscheiden. Daarnaast zijn er ‘belemmerende
afhankelijkheden die ontwikkeling blokkeren en
dwingen tot een ‘one size fits all’ ontwerp dat
alleen in een big bang gerealiseerd kan worden.
§ Het logistiek ontmengen/ontvlechten van het
netwerk zorgt ervoor dat er logistieke assen
ontstaan, waarbij de ene logistieke as in de
operationele uitvoering geen ‘last’ heeft van de
andere logistieke as.
§ Dit zorgt ervoor dat wensen en beleidsambities
ten aanzien van een regio of locatie sneller en
ruimer kunnen worden gerealiseerd:
beleidskeuzes op de ene plaats kunnen
onafhankelijk van beleidskeuzes op de andere
plaats worden gemaakt.
§ Dit zorgt ervoor dat het spoornetwerk toegerust
is om de vraaggroei daar op te vangen, waar die
zich het meest of het eerst manifesteert.

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
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Hoofdstuk ontstaan in
samenwerking met, en op basis
van analyses van Van Doorne NV

Juridisch kader:
het 4e
Spoorwegpakket
Het 4e spoorwegpakket bestaat uit
Europese richtlijnen en verordeningen
die beogen de barrières voor de
eenwording van de Europese
spoorwegruimte wegnemen. Ook wil het
pakket de veiligheid, interoperabiliteit en
betrouwbaarheid van die
spoorwegruimte verbeteren.
Het pakket bestaat uit een marktpijler en
een technische pijler:
§ De technische pijler, die betrekking
heeft op de veiligheid en
interoperabiliteit van het Europese
spoorwegsysteem, blijft hier verder
buiten beschouwing.
§ De marktpijler heeft betrekking op de
steeds verdergaande openstelling van
de spoormarkt waarbij de
mogelijkheden voor het onderhands
gunnen van openbaredienstcontracten voor spoorvervoer worden
beperkt en waarbij
spoorwegondernemingen recht op
toegang tot de infrastructuur krijgen
ten behoeve van het verrichten van
personenvervoerdiensten per spoor in
de lidstaten.
§ De marktpijler omvat: Wijziging van
PSO-verordening (EG) nr. 1370/2007,
met betrekking tot de openstelling
van de markt voor het binnenlands
personenvervoer per spoor; Wijziging
van richtlijn 2012/34/EU tot instelling
van één Europese spoorwegruimte
(SERA-richtlijn);

Het juridisch kader voor de spoorwegsector is veranderd met de komst van het 4e
spoorwegpakket:
Aanbesteden is de hoofdregel, ook bij concessies voor spoorvervoer. Hierop blijven enkele
uitzonderingen bestaan.
Nieuw is dat per 2025 een spoorwegonderneming in beginsel recht op toegang heeft tot het
HRN zonder concessie ('open toegang’).
Wijziging PSO-verordening: Ook bij concessies voor spoorvervoer wordt
aanbesteding de hoofdregel. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen.
PSO staat voor Public Service Obligations, oftewel: openbaredienstverplichtingen
§ Een openbaredienstverplichting is een prestatie in verband met het
openbaar personenvervoer die een exploitant, indien hij zich door zijn eigen
commerciële belangen zou laten leiden, zonder compensatie niet, of niet in
dezelfde mate of onder dezelfde voorwaarden, zou leveren.
§ Een openbaredienstverplichting kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het
exploiteren van niet-rendabele lijnen, het bieden van minimale frequenties,
het hanteren van (maximum)tarieven of het verstrekken van reisinformatie.
Als een bevoegde instantie aan een exploitant van openbaar vervoer een
exclusief recht en/of compensatie toekent voor de naleving van
openbaredienstverplichtingen is zij op grond van de PSO-verordening verplicht
een openbaredienstcontract te sluiten.
§ Een concessie in de zin van de Wp2000 behelst een exclusief recht.
§ Een besluit tot verlening van een concessie is daarom een
openbaredienstcontract in de zin van de PSO-verordening.
Een bevoegde instantie is in de regel verplicht een openbaredienstcontract aan
te besteden. Op deze aanbestedingsplicht bestaan verschillende uitzonderingen:
§ Tijdelijke uitzondering voor openbaar spoorvervoer: Tot 25 december 2023
mag een openbaredienstcontract voor vervoer per spoor (max. duur 10 jaar)
onderhands worden gegund zonder dat de nieuwe voorwaarden van art. 5 lid
4bis PSO-verordening van toepassing zijn. .
§ 'Prestatie-vrijstelling’: een bevoegde instantie kan een
openbaredienstcontract vanaf 25 december 2023 onderhands gunnen als:
§ zij dit gerechtvaardigd acht in het licht van de relevante kenmerken van
de markt en het spoorwegnet, en
§ het contract leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de diensten of
de kostenefficiëntie (of beide) ten opzichte van het vorige contract.
§ Gunning aan interne exploitant: Deze uitzondering geldt alleen voor een
bevoegde plaatselijke (= niet-landelijke) instantie. In Nederland vormt deze
uitzondering de basis voor de onderhandse gunningen aan GVB, HTM en RET.
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Wijziging SERA-richtlijn: Elke spoorwegonderneming heeft in beginsel recht op
toegang tot de Nederlandse spoorweginfrastructuur ('open toegang’)
Elke spoorwegonderneming heeft in beginsel recht op toegang tot de
Nederlandse spoorweginfrastructuur:
§ Enige uitzondering: recht op toegang mag worden beperkt wegens gevaar
voor het economisch evenwicht van openbaredienstcontracten. Dit is
onderworpen aan een voorafgaande analyse door de ACM.
§ Een concessieverlener kan een opentoegang-vervoerder een heffing(o.b.v.
artikel 12 SERA-richtlijn) opleggen. De heffing is bedoeld om de
concessieverlener te compenseren voor openbaredienstverplichtingen
vervat in openbaredienstcontracten.
§ Het recht op toegang geeft nog geen recht op capaciteit. Capaciteit moet
worden aangevraagd bij ProRail. Als infrastructuur overbelast is, past ProRail
het besluit capaciteitverdeling toe. Dit besluit wordt herzien. De SERArichtlijn geeft de mogelijkheid om openbare dienstcontracten voorrang te
verlenen bij overbelastverklaring.
Voor het hoofdrailnet geldt het recht op open toegang na afloop van de huidige
HRN-concessie (per 1 januari 2025).
De houder van de volgende HRN-concessie (per 1 januari 2025) kan wel worden
geconfronteerd met opentoegang-vervoer. Dat is het geval indien:
§ Op het HRN voldoende capaciteit beschikbaar is voor het opentoegangvervoer (naast het vervoer dat wordt uitgevoerd op grond van de HRNconcessie),
§ De ACM oordeelt dat het opentoegang-vervoer het economisch evenwicht
van de HRN-concessie niet in gevaar brengt.
§ In de volgende HRN-concessie moet worden vastgelegd hoe partijen omgaan
met opentoegang-vervoer. Er moet duidelijk zicht zijn op het concessievolume. Van belang is met name of/in hoeverre de concessiehouder wordt
gecompenseerd voor dalende reizigersopbrengsten als gevolg van dit
opentoegang-vervoer.
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Tot uiterlijk 24 december 2023 mag een openbaredienstcontract voor vervoer per spoor (met een maximale duur van 10
jaar) onderhands worden gegund. Daarna alleen onder specifieke voorwaarden (aard en structuur van spoorwegmarkt of net, en indien een dergelijk contract zou leiden tot een verbetering van kwaliteit of kostenefficiëntie, of beide).
Onderhandse gunning toegestaan tot december 2023
Europese teksten:
§

Tot uiterlijk 24 december 2023 is onderhandse gunning van
openbaredienstcontract per spoor toegestaan:

§

Artikel 5 lid 6 PSO-verordening luidt "Als de nationale wetgeving het niet verbiedt,
kan een bevoegde instantie besluiten openbaredienstcontracten voor vervoer per
spoor, met uitzondering van andere vormen van spoorvervoer, zoals metro of tram,
onderhands te gunnen. In afwijking van artikel 4, lid 3, hebben deze contracten een
maximumduur van tien jaar, behalve wanneer artikel 4, lid 4, van toepassing is."

De nationale wetgeving staat onderhandse gunning van een HRNconcessie toe
• De Wp2000 staat de Minister toe een HRN-concessie onderhands
te gunnen (zie artikel 61 lid 1 en artikel 64 lid 1 Wp2000).

§

Daarna veranderen de regels en de duur van contracten die intussen
gegund worden mag maximaal tien jaar zijn:

De HRN-concessie heeft uitsluitend betrekking op openbaar vervoer
per spoor, en niet op metro of tram.

§

Een langere looptijd dan 10 jaar is in geen geval toegestaan.

§

Als de minister een beroep wil doen op artikel 5 lid 6 PSO-verordening
dient de nieuwe HRN-concessie uiterlijk 24 december 2023 te zijn
verleend.

•

§

Betekenis voor Nederland:

•

Artikel 8 lid 2 sub (iii) PSO-verordening luidt: "Artikel 5, lid 6, en artikel 7, lid 3, zijn
niet langer van toepassing vanaf 25 december 2023. De duur van contracten die
overeenkomstig artikel 5, lid 6, worden gegund tussen 3 december 2019 en 24
december 2023 bedraagt niet meer dan tien jaar."

Na december 2023 is onderhandse gunning alleen mogelijk onder specifieke voorwaarden met betrekking tot de aard en de structuur van de
spoorwegmarkt of het spoorwegnet, indien een dergelijk contract zou leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de diensten of de
kostenefficiëntie, of beide
Europese teksten:
§

Na december 2023 is gunning mogelijk onder voorwaarden
•

Na 24 december 2023 is onderhandse gunning van een openbaredienstcontract
toegestaan indien wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 5 lid 4 bis PSOverordening: "Als de nationale wetgeving het niet verbiedt, kan de bevoegde instantie
besluiten openbaredienstcontracten voor openbaar personenvervoer per spoor
onderhands te gunnen:
− a) indien zij onderhandse gunning gerechtvaardigd acht in het licht van relevante
structurele en geografische kenmerken van de betrokken markt en het betrokken
spoorwegnet, en met name de omvang ervan, de kenmerken van de vraag, de
complexiteit van het net, het technische en geografische isolement ervan en de
onder het contract vallende diensten, en
− b) indien een dergelijk contract zou leiden tot een verbetering van de kwaliteit van
de diensten of de kosteneffectiviteit, of beide, in vergelijking met het eerder
gegunde openbaredienstcontract. (…)”
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Betekenis voor Nederland:
§

De nationale wetgeving staat onderhandse gunning van een HRNconcessie toe.

§

De Minister komt beoordelingsruimte toe
§

§

("(…) indien zij onderhandse gunning gerechtvaardigd acht (…)"), maar onderhandse
gunning op grond van artikel 5 lid 4 bis PSO-verordening vergt een motivering.

Om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen zal de Minister een
analyse moeten (laten) uitvoeren van de relevante kenmerken van de
markt en het spoorwegnet, alvorens te besluiten over onderhandse
gunning. In die analyse moeten (waar relevant) de genoemde
aspecten (omvang, vraag, complexiteit, diensten,…) aan de orde
komen.
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Onderhandse gunning aan een interne exploitant voor het HRN lijkt alleen mogelijk als het HRN zou worden
opgeknipt in regionale (deel)netten, waarbij de bevoegdheid concessies te verlenen voor elk net bij een
afzonderlijke 'plaatselijke overheid' ligt.
Onderhandse gunning aan een interne exploitant
Europese teksten:
§

Als de nationale wetgeving het niet verbiedt, kan een bevoegde
plaatselijke overheid (of groepering van overheden) die
geïntegreerde OV-diensten aanbiedt, besluiten onderhands een
openbaredienstcontract te gunnen aan een eigen vervoerder. Meer
precies en volledig:
•

•

PSO-verordening, artikel 5 lid 2: “Als de nationale wetgeving het niet verbiedt, kan
een bevoegde plaatselijke overheid, ongeacht of het gaat om een afzonderlijke
overheid dan wel om een groepering van overheden die geïntegreerde diensten voor
openbaar personenvervoer aanbiedt, besluiten zelf openbare
personenvervoersdiensten aan te bieden of onderhands een openbaredienstcontract
te gunnen aan een juridisch onafhankelijke entiteit waarover de bevoegde plaatselijke
overheid — of in geval van een groepering van overheden, ten minste één bevoegde
plaatselijke overheid — net als over haar eigen diensten zeggenschap uitoefent. In
geval van openbaar personenvervoer per spoor mag de in de eerste alinea bedoelde
groepering van overheden uitsluitend bestaan uit bevoegde plaatselijke overheden
die niet bevoegd zijn voor het volledige grondgebied van een land. De openbare
personenvervoersdienst of het openbaredienstcontract, als bedoeld in de eerste
alinea, mag enkel de vervoersbehoeften van stedelijke agglomeraties of
plattelandsgebieden, of beide, dekken. (…)“
PSO-verordening, artikel 2 sub c: „bevoegde plaatselijke overheid”: elk bevoegd
overheidslichaam dat niet bevoegd is voor het volledige grondgebied van een land
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Betekenis voor Nederland:
§

Dit vormt de juridische basis voor onderhandse gunningen door
Stadsregio Amsterdam (aan het GVB) en Metropoolregio Rotterdam
Den Haag (aan RET en HTM).

§

De Minister is bevoegd voor het volledige grondgebied van
Nederland.
•
•

Artikel 5 lid 2 lijkt daarom geen grond te bieden voor onderhandse gunning van een
HRN-concessie door de Minister.
De delegatie van die bevoegdheid ten aanzien van enkele specifieke lijnen lijkt
daaraan niet af te doen.

§

Onderhandse gunning aan een interne exploitant voor het HRN lijkt
alleen mogelijk als het HRN zou worden opgeknipt in regionale
(deel)netten, waarbij de bevoegdheid concessies te verlenen voor elk
net bij een afzonderlijke 'plaatselijke overheid' ligt.

§

Een zodanig vergaande stelselwijziging valt buiten de reikwijdte van
dit rapport.
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Open toegang
Juridisch kader
Het recht op “open toegang” betekent
het recht op het aanbieden van
diensten, zonder concessies. Dit geldt
sinds het 3e Spoorwegpakket (2007)
voor het internationaal
personenvervoer. Met het 4e
Spoorwegpakket geldt het ook voor het
binnenlandse personenvervoer.
§
Het juridisch kader voor open
toegang wordt gevormd door
Richtlijn 2012/34/EU, zoals gewijzigd
door Richtlijn (EU) 2016/2370
(kortweg: de SERA-richtlijn, waarbij
SERA staat voor Single European
Railway Area)
§
De economische evenwichtstoets is
uitgewerkt in de
Uitvoeringsverordening (EU)
2018/1795 en in de door de ACM
opgestelde 'Methodiek voor de
analyse van het economisch
evenwicht van een concessie voor
openbaar personenvervoer per
spoor' d.d. 13 januari 2020.

Hoofdregel:
Iedere spoorwegonderneming heeft recht op toegang tot spoorweginfrastructuur.
Iedere spoorwegonderneming heeft recht op toegang tot spoorweginfrastructuur
Europese teksten
§

Iedere spoorwegonderneming heeft recht op toegang tot
spoorweginfrastructuur
•

•

•

Artikel 10 lid 2 SERA-richtlijn luidt: "Onverminderd Verordening (EG) nr. 1370/2007
krijgen spoorwegondernemingen onder eerlijke, niet-discriminerende en transparante
voorwaarden het recht op toegang tot de spoorinfrastructuur in alle lidstaten met het
oog op de exploitatie van passagiersvervoer per spoor. Spoorwegondernemingen
krijgen het recht om passagiers te laten instappen op elk station en hen te laten
uitstappen op een ander station. Dit recht omvat de toegang tot infrastructuur die de
in bijlage II, punt 2, bij deze richtlijn bedoelde dienstvoorzieningen verbindt.”
"Onverminderd Verordening (EG) nr. 1370/2007" betekent dat bevoegde instanties
nog altijd het recht hebben om openbaredienstcontracten te gunnen waarbij
exclusieve rechten worden verleend. Die exclusiviteit is echter niet (langer) absoluut:
de houder van een openbaredienstcontract wordt enkel nog beschermd tegen
opentoegang-vervoer dat het economisch evenwicht van zijn
openbaredienstcontract in gevaar brengt (zie volgende pagina).

Betekenis voor Nederland
§

§

§

Andere vervoerders dan NS gedurende de looptijd van de huidige HRNconcessie (i.e. tot 1 januari 2025) geen recht op toegang tot het hoofdrailnet.
• Nederland heeft gebruik gemaakt van de in artikel 11 lid 5 SERA-richtlijn
geboden mogelijkheid het recht op toegang tijdelijk te beperken.
• Deze tijdelijke beperking is opgenomen in artikel 19a lid 5 Wp2000.
Vanaf 1 januari 2025 heeft iedere spoorwegonderneming recht op toegang
tot alle spoorweginfrastructuur, inclusief het hoofdrailnet, tenzij dit recht
wordt beperkt op grond van artikel 11 lid 2 SERA-richtlijn (zie volgende
pagina).
Het recht op toegang omvat naast de toegang tot het spoor ook de toegang
tot dienstvoorzieningen, zoals stations, rangeervoorzieningen en
onderhoudsvoorzieningen.

Artikel 11 lid 5 SERA-richtlijn luidt: "De lidstaten kunnen het recht op toegang tot de
spoorinfrastructuur tevens beperken met het oog op de exploitatie van binnenlandse
passagiersvervoersdiensten tussen een bepaalde plaats van vertrek en een bepaalde
bestemming binnen dezelfde lidstaat, indien:
a) exclusieve rechten op het vervoer van passagiers tussen deze stations zijn gegund
uit hoofde van een openbaredienstcontract dat is toegekend vóór 16 juni 2015, of
b) op basis van een billijke en concurrerende aanbestedingsprocedure uiterlijk op 25
december 2018 een aanvullend recht of een aanvullende vergunning voor de
exploitatie van commerciële passagiersvervoersdiensten tussen deze stations is
toegekend, in concurrentie met een andere exploitant,
en indien deze exploitanten geen compensatie krijgen om deze diensten te
exploiteren.
Een dergelijke beperking kan gelden gedurende de oorspronkelijke geldigheidsduur
van het contract of de vergunning, of tot en met 25 december 2026, indien dat korter
is."

Let op!
Er gelden uitzonderingen op het recht op open toegang:
zie volgende pagina
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Juridisch kader
Het recht op “open toegang” betekent
het recht op het aanbieden van
diensten, zonder concessies. Dit geldt
sinds het 3e Spoorwegpakket (2007)
voor het internationaal
personenvervoer. Met het 4e
Spoorwegpakket geldt het ook voor het
binnenlandse personenvervoer.
§
Het juridisch kader voor open
toegang wordt gevormd door
Richtlijn 2012/34/EU, zoals gewijzigd
door Richtlijn (EU) 2016/2370
(kortweg: de SERA-richtlijn, waarbij
SERA staat voor Single European
Railway Area)
§
De economische evenwichtstoets is
uitgewerkt in de
Uitvoeringsverordening (EU)
2018/1795 en in de door de ACM
opgestelde 'Methodiek voor de
analyse van het economisch
evenwicht van een concessie voor
openbaar personenvervoer per
spoor' d.d. 13 januari 2020.

Enige uitzondering:
Recht op toegang mag worden beperkt wegens gevaar voor het economisch evenwicht van
openbaredienstcontracten.
Uitzondering van het recht op toegang voor iedere spoorwegonderneming als het economisch evenwicht van een openbaredienstcontract in gevaar is
Europese teksten
§

Uitzondering van het recht op toegang voor iedere spoorwegonderneming als
het economisch evenwicht van een openbaredienstcontract in gevaar is
•

§

Artikel 11 lid 1 SERA-richtlijn luidt: “De lidstaten kunnen het in artikel 10, lid 2,
bedoelde recht op toegang beperken [ten aanzien van] passagiersvervoer tussen een
bepaald vertrekpunt en een bepaalde bestemming wanneer voor dezelfde route of
een alternatieve route één of meer openbaredienstcontracten zijn gesloten en de
uitoefening van het toegangsrecht het economisch evenwicht van de betrokken
openbaredienstcontract(en) in gevaar zou brengen..

Een objectieve economische analyse kan worden aangevraagd door een
betrokken concessieverlener, een betrokken concessiehouder of de
infrastructuurbeheerder
•

§

§

Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid om het recht op toegang te
kunnen beperken (Artikel 19a en 19b Wp2000).
In Nederland wordt de economische evenwichtstoets uitgevoerd door de
Autoriteit Consument en Markt (ACM).
•
•

§

Artikel 11 lid 2 SERA-richtlijn: "Om te bepalen of het economisch evenwicht van een

§

•

De objectieve economische analyse beoordeelt of de toetreding het
economisch evenwicht van een openbaredienstcontract in gevaar brengt
•

Artikel 10 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1795: "1. De toezichthoudende instantie
beoordeelt of het economisch evenwicht van een openbaredienstcontract door de
voorgestelde nieuwe passagiersvervoerdienst per spoor in gevaar zou komen. Het
economisch evenwicht wordt geacht in gevaar te komen wanneer de nieuwe
passagiersvervoerdienst per spoor een aanzienlijke negatieve impact zou hebben op
ten minste één van de volgende elementen:
− a) de rentabiliteit van de diensten die de spoorwegonderneming op grond van het
openbaredienstcontract exploiteert;
− b) de nettokosten voor de bevoegde instantie die het openbaredienstcontract
heeft gegund.
2. De analyse moet betrekking hebben op het volledige openbaredienstcontract, niet
op individuele diensten die onder dat contract vallen, en op de volledige looptijd
daarvan. Er mogen vooraf bepaalde drempels of criteria worden gehanteerd maar
niet op strikte wijze en niet zonder ook andere criteria mee te nemen."

•
§

De objectieve economische analyse kan worden aangevraagd door een betrokken
concessieverlener, een betrokken concessiehouder of de infrastructuurbeheerder (ProRail)
Op grond van de objectieve economische analyse oordeelt de ACM of het economisch
evenwicht van het betrokken openbaredienstcontract in gevaar komt.

De ACM heeft een methodiek ontwikkeld voor de economische
evenwichtstoets

openbaredienstcontract in gevaar komt, wordt door de betrokken toezichthoudende
instantie(s) als bedoeld in artikel 55 een objectieve economische analyse verricht en
een besluit genomen op basis van vooraf bepaalde criteria.“
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Betekenis voor Nederland

ACM, 'Methodiek voor de analyse van het economisch evenwicht van een concessie
voor openbaar personenvervoer per spoor’ d.d. 13 januari 2020. Hoofdpunten:
− De ACM is van oordeel dat een afname van het interne rendement van minder
dan 0,2 procentpunt in de regel geacht moet worden niet aanzienlijk te zijn
− De ACM is van oordeel dat een afname van meer dan 1 procentpunt in de regel
geacht moet worden wel aanzienlijk te zijn.
− Afnames van het interne rendement die tussen deze waardes liggen, zullen
worden beoordeeld in de context van het concrete geval.
− Indien er onvoldoende informatie over het interne rendement beschikbaar is,
kan de ACM kijken naar alternatieve rendementsmaatstaven zoals het
rendement op activa of de winstmarge als percentage van de omzet.
− Indien sprake is van meerdere nieuwe passagiersdiensten beoordeelt de ACM
het cumulatieve effect op de rentabiliteit
De methodiek is nog niet toegepast in de praktijk.

NB: Er kunnen meerdere openbaredienstcontracten voor een route zijn
gesloten. In dat geval moet in de economische evenwichtstoets worden
gekeken naar de gevolgen van opentoegang-vervoer voor alle
concessiehouders.
•

Voorbeeld: Almelo – Hengelo wordt bijvoorbeeld bediend door NS op grond van de HRNconcessie en door Keolis op grond van de concessie Zwolle – Enschede.
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Een concessieverlener kan een opentoegang-vervoerder een heffing opleggen.

Een opentoegangvervoerder kan een heffing opgelegd krijgen
Europese teksten
§

De bevoegde autoriteit(en) kan/kunnen een opentoegang-vervoerder een
heffing opleggen ter compensatie van openbardienstverplichtingen vervat in
openbaredienstcontracten:
•

§

Artikel 12 SERA-richtlijn vermeldt:
"1. Onverminderd artikel 11, lid 2, kunnen de lidstaten, onder de in dit artikel
bepaalde voorwaarden, de voor het spoorwegvervoer van passagiers bevoegde
autoriteit toestaan om een heffing op te leggen aan spoorwegondernemingen die
passagiersvervoersdiensten verrichten, voor de exploitatie van onder de
rechtsbevoegdheid van deze autoriteit vallende trajecten die tussen twee stations in
die lidstaat worden geëxploiteerd.
2. In dat geval worden spoorwegondernemingen die binnenlandse of internationale
passagiersvervoersdiensten per spoor verrichten, aan dezelfde heffing voor de
exploitatie van die trajecten die onder de rechtsbevoegdheid van die autoriteit vallen,
onderworpen.
3. De heffing is bedoeld om deze autoriteit te compenseren voor
openbaredienstverplichtingen vervat in openbaredienstcontracten die in
overeenstemming met het recht van de Unie zijn gegund. De opbrengst die uit deze,
als compensatie betaalde heffing is opgehaald, mag niet hoger zijn dan hetgeen dat
nodig is om het geheel of een deel van de kosten van de desbetreffende
openbaredienstverplichtingen, rekening houdend met de opbrengsten alsmede met
een redelijke winst uit de uitvoering van die verplichtingen, te dekken."

§

Nederland maakt gebruik van deze mogelijkheid
•
•

§

Zie artikel 19c Wp2000.
Zowel de Minister als decentrale concessieverleners zijn bevoegd heffingen op te
leggen.

Hoe de hoogte van een heffing zal worden bepaald, is nog onzeker.
•
Mogelijk kan aansluiting worden gezocht bij het oordeel van de ACM over de impact
van het opentoegang-vervoer op de rentabiliteit en/of netto-kosten.
•
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de heffing
(artikel 19c lid 5 Wp2000). Dat is wellicht overbodig indien de Europese Commissie
binnen afzienbare tijd maatregelen vaststelt o.g.v. artikel 12 lid 5 SERA-richtlijn.

De Europese Commissie stelt maatregelen vast waarin de voor de toepassing
van dit artikel te volgen procedure en criteria nader worden bepaald (artikel
12 lid 5 SERA-richtlijn). Wanneer de Europese Commissie dergelijke
maatregelen zal vaststellen, is niet bekend.
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Open toegang
Juridisch kader
Het recht op “open toegang” betekent
het recht op het aanbieden van
diensten, zonder concessies. Dit geldt
sinds het 3e Spoorwegpakket (2007)
voor het internationaal
personenvervoer. Met het 4e
Spoorwegpakket geldt het ook voor het
binnenlandse personenvervoer.
§
Het juridisch kader voor open
toegang wordt gevormd door
Richtlijn 2012/34/EU, zoals gewijzigd
door Richtlijn (EU) 2016/2370
(kortweg: de SERA-richtlijn, waarbij
SERA staat voor Single European
Railway Area)
§
De economische evenwichtstoets is
uitgewerkt in de
uitvoeringsverordening (EU)
2018/1795 en in de door de ACM
opgestelde 'Methodiek voor de
analyse van het economisch
evenwicht van een concessie voor
openbaar personenvervoer per
spoor' d.d. 13 januari 2020.

Ook betekent recht op toegang nog geen recht op capaciteit.

Het recht op toegang betekent nog geen recht op capaciteit
Europese teksten
§

Proriteitscriteria kunnen worden gehanteerd bij overbelaste infrastructuur
•

Artikel 47 SERA-richtlijn: "Indien [congestieheffingen] niet zijn geheven of geen
bevredigend resultaat hebben opgeleverd en de infrastructuur tot “overbelaste
infrastructuur” is verklaard, mag de infrastructuurbeheerder voor de toewijzing van
de infrastructuurcapaciteit ook nog prioriteitscriteria hanteren.
− Bij de prioriteitscriteria moet rekening worden gehouden met het maatschappelijk
belang van een dienst in vergelijking met een andere dienst, die bijgevolg zal
worden uitgesloten.
− Om de ontwikkeling van adequate vervoersdiensten in dit kader te waarborgen, in
het bijzonder om aan de eisen van de openbare dienst tegemoet te komen of om
de ontwikkeling van het nationale en internationale goederenvervoer per spoor te
bevorderen, kunnen de lidstaten onder niet-discriminerende voorwaarden de
noodzakelijke maatregelen nemen, opdat deze diensten bij de toewijzing van
infrastructuurcapaciteit voorrang krijgen."
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§

Capaciteit moet worden aangevraagd bij ProRail en aangevraagde capaciteit
wordt zoveel mogelijk toegekend.
•

§

Als het niet mogelijk is alle aanvragen toe te kennen wordt de betreffende infrastructuur
overbelast verklaard.

Bij overbelastverklaring mag, bij verdeling van de capaciteit, voorrang worden
gegeven aan vervoer dat op grond van een openbaredienstcontract wordt
verricht boven opentoegang-vervoer.
•

Door ProRail te hanteren prioriteitscriteria moeten op voorhand duidelijk worden beschreven
(bijvoorbeeld door middel van een wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling
hoofdspoorweginfrastructuur).
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Hoofdstuk ontstaan in
samenwerking met, en
grotendeels op basis van
analyses van Van Doorne NV

Praktische
voorwaarden voor
gunnen

Om te kunnen gunnen moet een aantal zaken eerst geregeld zijn en moeten
bepaalde procedures worden doorlopen
PRAKTISCHE VOORWAARDEN VOOR DE BIEDERS BIJ AANBESTEDING
NS dient een personeelsopgave op te stellen,die inzicht geeft in de samenstelling van het
personeel en de personeelskosten [zie pagina 30]
§ Bij overgang van de HRN-concessie op een of meerdere nieuwe vervoerders gaan de
rechten en verplichtingen van het personeel van NS van rechtswege over op de nieuwe
vervoerder(s).
§ Voor (potentiële) inschrijvers op een aanbesteding is essentieel dat zij een goed beeld
hebben van het personeel dat overgaat en de daarmee samenhangende
personeelskosten.
§ Daartoe dient NS op verzoek van de Minister een personeelsopgave op te stellen. Deze
wordt gecontroleerd door een onafhankelijke deskundige.
Bij aanbesteding van een HRN-concessie moet goed inzicht worden gegeven in het
materieel dat de opvolgende concessiehouder verplicht zal moeten overnemen van NS [zie
pagina 31]
§ De tussen de Minister en NS overeengekomen 'Redelijke regeling' voorziet in de
overgang van productiemiddelen (vooral rollend materieel en ICT-systemen) aan de
opvolgende concessiehouder.
§ De 'Redelijke regeling' voorziet tevens in het bijhouden en verstrekken van voor
inschrijvers relevante informatie ten aanzien van de productiemiddelen.
§ In het kader van een aanbesteding moet een zo volledig mogelijk overzicht worden
verstrekt van het over te nemen materieel (o.a. overnamewaarde, staat van
onderhoud).
De toegang voor spoorwegondernemingen tot dienstvoorzieningen is in de wet geregeld
[zie pagina 31]
§ Spoorwegondernemingen hebben recht op niet-discriminerende toegang tot
dienstvoorzieningen. Bij de aanbesteding van treinconcessies dienen exploitanten van
o.a. stations en bepaalde technische voorzieningen (zoals schoonmaak- en
wasvoorzieningen) de voorwaarden voor toegang en de in rekening te brengen
vergoedingen ter goedkeuring voor te leggen aan de ACM.

PRAKTISCHE VOORWAARDEN AAN OVERHEIDSZIJDE
Kennisopbouw overheidszijde bij aanbesteding [zie pagina 33]
De voorbeelden van Groot-Brittannië (en recenter ook Noorwegen) laten zien dat een
zeer substantiële voorbereidingstijd (meerdere jaren) en een omvangrijke bemensing
(meerdere tientallen mensen) nodig is om de taken die gepaard gaan met de
voorbereiding en doorvoering van aanbestedingen van complexe en omvangrijke
spoorsystemen.

§

Kennisfuncties en strategie borgen [zie pagina 34]
§
Het spoorsysteem als geheel moet dusdanig ingericht zijn dat sectorale kennis geborgd
is, geborgd blijft en verder gedijt (“spoor-R&D”).
§
Ook dient strategievorming voor de langere termijn plaats te vinden
(marktontwikkeling, productontwikkeling, technische ontwikkeling, e.d.)

Procedurele vereisten
§
Een aantal procedurele vereisten in de PSO-verordening en in de Wp2000 is van
toepassing, zowel bij onderhandse gunning als bij aanbesteding van de HRN-concessie.
§
Specifiek bij aanbesteding betekent dit [zie pagina 35]:
•
De voorbereiding van een PvE (na vaststelling van het bijbehorende
spoorvervoerbeleid), minimaal 1 jaar.
•
De aanbestedingsprocedure zelf (3 jaar tussen publicatie van de stukken en begin
van de exploitatie is geen uitzondering).
§
Als open toetreding plaatsvindt, kan dit van invloed zijn op reeds gegunde concessies,
waaronder HRN-concessie(s). Een eventuele economische evenwichtstoets (EET) kan
samenlopen met het proces van capaciteitsverdeling [zie pagina 36].

NS dient t.b.v. de aanbesteding reizigersdata en opbrengstinformatie te verstrekken [zie
pagina 32]
§
Bij aanbesteding van een HRN-concessie zal de Minister bij NS tijdig informatie moeten
opvragen over o.a. reizigersstromen (OV-chipkaartdata) en –opbrengsten
(abonnementen, SOV-gelden, zakelijke contracten). Op grond van de huidige HRNconcessie is NS verplicht die informatie te verstrekken.
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Voorwaarden
Overgang van
personeel
Een en ander staat vermeld in art.
36 t/m 40 Wp2000.

Bij overgang van de HRN-concessie op een of meerdere nieuwe vervoerders gaat het personeel van
rechtswege over op de nieuwe vervoerder, maar er zijn wel aandachtspunten.

Bij overgang van de HRN-concessie op een of meerdere nieuwe
vervoerders gaat het personeel van rechtswege over op de nieuwe
vervoerder
§ Als een nieuwe HRN-concessie wordt verleend aan een andere
vervoerder dan NS is sprake van 'overgang van een concessie’
•

§

•

•

Bij overgang gaan de rechten en verplichtingen ten aanzien van het
personeel van NS van rechtswege over op de nieuwe vervoerder
•
•
•

§

Dat is ook het geval indien de nieuwe concessie een gedeelte van de huidige HRNconcessie omvat.

Om inschrijvers in staat te stellen die inschatting te maken moet de
Minister NS verzoeken, voorafgaand aan de aanbesteding van een HRNconcessie, een personeelsopgave op te stellen:

Dit geldt voor zowel direct als indirect t.b.v. het verrichten van openbaar vervoer
onder de concessie werkzaam personeel.
De rechten en verplichtingen die overgaan omvatten in ieder geval: cao-bepalingen
en rechten en verplichtingen die voortvloeien uit bedrijfsregelingen.
Het personeel dat voor overgang in aanmerking komt hoeft niet per se in dienst te
zijn van de NS Reizigers B.V.; ook elders binnen het concern werkzaam personeel
(bijvoorbeeld het personeel van N.V. Nederlandse Spoorwegen) kan overgaan.

Bij overgang zal de nieuwe vervoerder vermoedelijk zowel personeel
als materieel overnemen van NS. Mogelijk betekent dit dat sprake zal
zijn van een overgang van onderneming in arbeidsrechtelijke zin:
•

•
•

Dan gaan alle uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen
over op de nieuwe vervoerder, en dus niet alleen de rechten en verplichtingen die
voortvloeien uit cao-bepalingen bedrijfsregelingen.
Dat kan ook leiden tot een andere samenstelling van de groep werknemers die voor
overgang in aanmerking komen.
Het verdient daarom aanbeveling bij het verzoek tot opstellen van de
personeelsopgave al rekening te houden met het scenario 'overgang van
onderneming’.

•

•

De personeelskosten vormen voor een vervoerder de grootste kostenpost. Het is
daarom van essentieel belang dat de inschrijver op een aanbesteding een goede
inschatting kan maken van de hoogte van deze kostenpost.
Dit betreft o.a. een gemotiveerde toelichting van de wijze waarop de loonkosten zijn
samengesteld, alsmede van de samenstelling en het aantal van het voor overgang in
aanmerking komend personeel. De opgave gaat vergezeld van een verklaring van
één of meer onafhankelijke deskundigen.
De verplichting om in de aanbestedingsstukken informatie op te nemen over de
rechten en verplichtingen met betrekking tot de overgang van werknemers is ook
opgenomen in de PSO-verordening.
In de personeelsopgave worden alleen aantallen werknemers/fte vermeld. In het
‘artikel 40-overleg’ wordt besproken wat de gevolgen van de concessieovergang zijn
voor individuele werknemers. Met name over de vraag welk indirect personeel
overgaat kunnen discussies ontstaan; in sommige gevallen leiden die tot
rechtszaken.

De huidige HRN-concessie bevat reeds een grondslag om de
concessiehouder te verplichten de concessieverlener informatie te
verstrekken
•

In een volgende HRN-concessie dient deze bepaling te worden aangepast en
verdient het de voorkeur dat in geval van niet-naleving van deze verplichting een
boete kan worden opgelegd.

Ook als geen sprake is van overgang van onderneming kan de Minister
voorschrijven dat de nieuwe vervoerder het HRN-personeel de rechten
aanbiedt die het genoten zou hebben, indien wel sprake zou zijn van een
overgang van onderneming (conform PSO-verordening).
De ervaring bij de aanbesteding van regionale OV-concessies leert dat potentiële
inschrijvers doorgaans meer informatie wensen te ontvangen dan de
concessiehouder op grond van de Wp2000 dient op te nemen in de
personeelsopgave:
§
§
§

De zittende concessiehouder is vaak niet, of pas na lang aandringen en (dreiging met) het
opleggen van boetes, bereid die extra informatie te verstrekken.
Dat kan leiden tot vertraging van de aanbestedingsprocedure.
Bovendien bevat niet elke concessie een grondslag om de concessiehouder te verplichten
de concessieverlener alle informatie te verstrekken die deze noodzakelijk acht voor de
aanbesteding van een opvolgende concessie.
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Voorwaarden
Overgang materieel en
toegang dienstvoorz.
Een en ander staat vermeld in art.
5bis PSO, art. 43a t/m 43c Wp2000
en de ‘Redelijke regeling’ -art. 71
HRN-concessie.

Bij aanbesteding moet beoordeeld worden of maatregelen moeten worden genomen om te zorgen voor
daadwerkelijke en niet-discriminerende toegang tot geschikt rollend materieel en dienstvoorzieningen.
Veel is reeds in een “Redelijke Regeling” getroffen.
§

§

Vermelding in hfstuk 5
Spoorwegwet en Besluit
implementatie richtlijn 2012/34/EU.

Bij aanbesteding moet beoordeeld worden of maatregelen moeten
worden genomen om te zorgen voor daadwerkelijke en nietdiscriminerende toegang tot geschikt rollend materieel.
De Wp2000 bevat een wettelijke regeling inzake de verplichte
overdracht van productiemiddelen (waaronder rollend materieel)
naar een opvolgende concessiehouder.

§

§

Bij aanbesteding van een HRN-concessie moet de Minister
beoordelen of maatregelen moeten worden genomen om te zorgen
voor daadwerkelijke en niet-discriminerende toegang tot geschikt
rollend materieel.
De toepasselijkheid van de regeling uit de Wp2000 is in de HRNconcessie uitgesloten. Wel is in de HRN-concessie een 'Redelijke
regeling’ getroffen
•

•

§

Spoorwegondernemingen hebben recht op niet-discriminerende
toegang tot dienstvoorzieningen. Op grond van de Spoorwegwet
dienen de exploitanten van de volgende dienstvoorzieningen de
voorwaarden voor toegang of voor de verlening van diensten en de in
rekening te brengen vergoedingen ter goedkeuring voor te leggen
aan de ACM (‘ex ante goedkeuring’):
•
•
•

§

Om de eerder aangegeven informatie over de onderhoudskosten en
de fysieke toestand van het rollend materieel in
aanbestedingsdocumenten op te nemen kan de Minister gebruik
maken van het 'databestand' dat NS op grond van de Redelijke
regeling dient bij te houden.

§

Bij de aanbesteding van treinconcessies dienen exploitanten van o.a.
stations en bepaalde technische voorzieningen (zoals schoonmaaken wasvoorzieningen) de voorwaarden voor toegang en de in
rekening te brengen vergoedingen ter goedkeuring voor te leggen
aan de ACM.

Stations (inclusief weergave van reisinformatie en passende locaties voor diensten in
verband met kaartverkoop),
Technische voorzieningen (zoals schoonmaak- en wasvoorzieningen, m.u.v.
onderhoudsvoorzieningen) en
Tankinstallaties.

§

De ACM beoordeelt of de toegangsvoorwaarden non-discriminatoir
en of de vergoedingen niet hoger zijn dan de kosten die nodig zijn om
een dienst te verrichten, vermeerderd met een redelijke winst.

§

Deze regeling beoogt te waarborgen dat bij de aanbesteding van
treinconcessies sprake is van een level playing field.
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De tussen de Minister en NS overeengekomen 'Redelijke regeling' voorziet in de
overdracht van de eigendom resp. (gebruiks)rechten t.a.v. productiemiddelen van
productiemiddelen van NS (vooral rollend materieel en ICT-systemen) aan de
opvolgende concessiehouder.
De 'Redelijke regeling' voorziet tevens in het bijhouden en verstrekken van voor
inschrijvers relevante informatie ten aanzien van de productiemiddelen.
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Voorwaarden
Toegang tot
reizigersdata
Vermelding in art. 71 HRN-concessie

Om te kunnen inschrijven op de aanbesteding van een HRN-concessie zal een vervoerder inzicht moeten
hebben in o.a. OV-chipkaartdata en reizigersopbrengsten. Dit moet tijdig aangevraagd worden. Op grond
van de huidige HRN-concessie is NS verplicht die informatie te verstrekken.
§

Om te kunnen inschrijven op de aanbesteding van een HRN-concessie
zal een vervoerder inzicht moeten hebben in o.a. OV-chipkaartdata
en reizigersopbrengsten:
•
•

§

Het ligt voor de hand bij aanbesteding van de HRN-concessie o.a. een overzicht te
verstrekken van de opbrengsten per kaartsoort.
Voorts zal inzicht moeten worden verstrekt in de bijdrage die NS ontvangt in verband
met de Studenten OV-kaart, alsmede in de afspraken waarop die bijdrage is
gebaseerd en de opbrengsten uit overige contracten (bijv. met werkgevers die
abonnementen inkopen voor werknemers).

Aandachtspunt hierbij is de overgang van reisrechten,
abonnementen, etc.
•

Bij aanbesteding van een (deel van de) HRN-concessie zal de Minister
bij NS tijdig informatie moeten opvragen en verkrijgen over o.a.
reizigersstromen (OV-chipkaartdata) en –opbrengsten
(abonnementen, SOV-gelden, zakelijke contracten).
•

§

Op grond van de huidige HRN-concessie is NS verplicht die informatie te verstrekken.

Wat betreft reisrechten, abonnementen, e.d. zullen met NS
aanvullende afspraken moeten worden gemaakt.
•

Voorkomen moet worden dat overgang van een (deel van de) HRN-concessie naar
één of meerdere andere vervoerder(s) nadelige gevolgen heeft voor de reiziger:
reeds aangeschafte vervoerbewijzen, abonnementen, kortingsrechten, etc. moeten
ook na overgang van de concessie blijven gelden. Daarbij moet bijzondere aandacht
gaan naar tariefproposities die thans geldig zijn op het gehele HRN.

•

Met NS moeten afspraken worden gemaakt over de verdeling van reeds door NS
ontvangen betalingen en over de overdracht van relevante data (met inachtneming
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voorkomen moet worden dat overgang van een HRN-concessie naar één of
meerdere andere vervoerder(s) nadelige gevolgen heeft voor de reiziger.
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Voorwaarden
Kennisopbouw aan
overheidszijde
Buitenlandse ervaringen:
§ De grootste aanbestede
contracten in Groot-Brittannië
zijn een fractie van de omvang
van het HRN [zie pagina 74
Casus contractomvang]
§ Veel aanbestede contracten (zie
de praktijk in Duitsland, in
Noorwegen en elders) hebben
een omvang die vergelijkbaar is
met die van Nederlandse
regionale treincontracten. Deze
zijn zeer substantieel kleiner dan
de omvang van het HRN [zie
Casus contractomvang op pagina
74] en [zie Casus Noorwegen op
pagina 78]
§ Voorbeelden personeel van de
aanbestedende overheid:
•

Groot-Brittannië: circa 200 mensen in
totaal. Voor de voorbereidings- en
aanbestedingsfase gebruikt het
ministerie tot op heden circa 15
mensen per aan te besteden concessie
+ 35 consultants gedurende telkens
een periode van 2 jaar per concessie.
Daarnaast heeft het een team van een
tiental mensen op juridische zaken,
een tiental op contractuele zaken, en
een honderdtal op beleidsontikkeling.

•

Noorwegen: circa 80 mensen in
totaal. Het spoordirectoraat heeft 80
à 100 mensen die werken aan
strategische studies, concessieverlening en concessiebeheer. Het
ministerie had voor de reorganisatie
en de invoering van aanbestedingen
mar een vijftal mensen in dienst die op
deze dossiers werkten [zie pagina 77
Casus Noorwegen].

De aanbestedende diensten moet over voldoende kennis en capaciteit beschikken om de aan te besteden
concessie(s) op de markt te zetten. Dit vergt een substantiële uitbouw van de bestaande afdelingen.

Bij aanbesteding van een HRN-concessie zal de overheid zich moeten
uitrusten met de nodige kennis en expertise om
aanbestedingsprocedures, passende bij de omvang van het HRN tot een
succesvolle einde te brengen:

§

De benodigde marktkennis aan overheidskant zal in belangrijke mate
afhangen van de gekozen marktordening.

§

Afhankelijk van de mate waarin de ontwikkelingsfunctie (de brede
marketingfunctie) van de treindiensten door de opdrachtnemer of
door de opdrachtgever wordt gedragen zal dit een andere expertise
en bemensing vergen [zie pagina’s 41-43 over coördinatie
ontwikkelingsfunctie].

§

De benodigde contracterings- en aanbestedingsexpertise aan
overheidskant zal eveneens in substantiële mate afhangen van de
gekozen marktordening. Een algemene omschrijving en omvang van
de benodigde bemensing en expertise is niet in het algemeen te
geven.

§

Afhankelijk van de mate en wijze van verkaveling van het HRN, in
combinatie met de gekozen contracteringsvorm, zal ook een
specifieke expertise en bemensing benodigd zijn om de coördinatie,
op de kortere en langere termijnen, tussen vervoerders, en tussen
vervoerders en infrastructuurbeheerder in goede banen te leiden [zie
pagina’s 44-45 over coördinatie productieketen].

§

Het gedegen uitvoeren van de aanbesteding is essentieel voor een
soepele gunning, overdracht, opstarten en uitvoeren van de diensten.
Bij marktordeningen waar aanbestedingen niet regelmatig worden
georganiseerd (bijvoorbeeld bij een beperkt aantal concessies van
lange duur) kan kennisopbouw en –behoud op het vlak van
aanbesteden en contracteren bemoeilijkt worden.

§

Strategisch gedrag van vervoerders kan zich manifesteren als meer op
commercie gerichte partijen gaan inschrijven en ook concessie(s)
gaan rijden. Dit dient geadresseerd te worden in aanbesteding- en
concessiebepalingen om ongewenste kostenbesparingen te
voorkomen op dienstaspecten die voor de overheid wel cruciale
publieke waarden vertegenwoordigen.
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Voorwaarden
Kennisfuncties en
strategie borgen

Het spoorsysteem als geheel moet dusdanig ingericht zijn dat sectorale kennis geborgd is, geborgd blijft en
verder gedijt. Ook dient strategievorming voor de langere termijn plaats te vinden (R&D,
marktontwikkeling, productontwikkeling, technische ontwikkeling, e.d.).
Waar en hoe wordt er over de langere termijn nagedacht en
beslissingen genomen?

Belangrijke aandachtspunten zijn
§

Deze vraag is cruciaal in de spoorsector. Een paar voorbeelden:
§ Investeringen hebben een relatief lange afschrijvingstermijn. Het
afschrijvingstermijn van treinen (30 jaar +) overschrijdt de
gebruikelijke duur van een concessie (10-15 jaar). Infrastructuur
wordt aangelegd voor vele tientallen jaren. De gekozen technische
systemen (bijvoorbeeld de beveiliging, de stroomvoorziening, enz.)
zijn keuzes die voor zeer lange periodes vastliggen en substantiële
implicaties hebben voor de langere termijn voor materieelaanschaf
en treinexploitatie.
§ De ontwikkeltijd van nieuwe product- en bedieningsconcepten vergt
vele jaren [zie bijvoorbeeld pagina’s 11-12 over PHS en TBOV2040],
en vereisen vaak aanpassingen aan de technische systemen (sporen,
beveiliging, stroomvoorziening, planningsystemen, enz.)

§

§

§

Het spoorsysteem moet als geheel dusdanig ingericht zijn dat
sectorale kennis geborgd is, geborgd blijft en verder gedijt.
Strategievorming voor de langere termijn (10 jaar en meer) dient
geborgd te zijn (R&D, marktontwikkeling, productontwikkeling,
technische ontwikkeling, e.d.).
De wijze waarop dit geborgd en geregeld moet worden (wie, waar en
hoe) zal afhankelijk zijn van de gekozen variant en eventuele
verkaveling.
Zie in dit verband ook de link met de coördinatievraagstukken, met
name waar het gaat om de coördinatie in de productieketen (m.n. het
voorkomen van inefficiënties in de afstemming tussen de partijen in
de spoor-waardeketen).

In een context waar relatief korte concessies (10-15 jaar) worden
overwogen, is het belangrijk om aandacht te besteden aan:
§ De resulterende discontinuïteiten en de invloed van
concessieperiodes en concessie-overgangen op ontwikkelings- en
investeringsprikkels;
§ Waar verantwoordelijkheden worden belegd voor beslissingen die de
tijdspanne van een concessie overstijgen; en
§ Wat een gekozen marktordeningsvariant zou betekenen voor de
mogelijkheden voor verdere kennisopbouw en -behoud binnen de
spoorsector, en dus ook waar de verantwoordelijkheden
dienaangaande belegd dienen te worden.
Zie in dit verband ook de ervaringen in Groot-Brittannië waar het gebrek
aan aandacht voor ‘het geheel’ en voor de langere termijn één van de
oorzaken is voor het lopende onderzoek- en adviestraject over de
toekomst van de governance de Britse spoorsector (Williams Rail
Review) [zie Casus Groot-Brittannië op pagina 77].
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Procedures
Procedurele vereisten
bij gunning concessie
Zowel in de PSO-verordening als in
de Wp2000 staan enkele
voorschriften en verplichtingen die
van toepassing zijn bij onderhandse
gunning en/of aanbesteding van de
HRN-concessie.

Een aantal procedurele vereisten in de PSO-verordening en in de Wp2000 is van toepassing, zowel bij
onderhandse gunning als bij aanbesteding van de HRN-concessie
Procedurele vereisten PSO-verordening
Voorschriften inzake aanbesteding van een openbaredienstcontract (art. 5 lid 3 /
3 ter)
§ De openbare aanbestedingsprocedure staat open voor alle exploitanten en
verloopt eerlijk, met inachtneming van de beginselen van transparantie en
niet-discriminatie.
§ Na de indiening van de inschrijvingen en een eventuele eerste selectie kan,
met inachtneming van deze beginselen, worden onderhandeld over de meest
geschikte manier om te voldoen aan specifieke of complexe behoeften.
§ Onder voorwaarden kan sprake zijn van een vereenvoudigde procedure met
slechts één exploitant; de bevoegde instantie kan onderhandelingen met deze
exploitant beginnen om het contract te gunnen zonder verdere
bekendmaking van een openbare aanbestedingsprocedure.
Beoordeling toegang tot rollend materieel bij aanbesteding van een
spoorconcessie (art. 5 bis)
§ De bevoegde instanties beoordelen of er maatregelen moeten worden
genomen om te zorgen voor daadwerkelijke en niet-discriminerende toegang
tot geschikt rollend materieel. Bevoegde instanties kunnen overeenkomstig
het nationale recht en in overeenstemming met de regels voor staatssteun
besluiten passende maatregelen te treffen om hiervoor te zorgen.
§ Wanneer het rollend materieel ter beschikking van een nieuwe
openbaarvervoerexploitant wordt gesteld, neemt de bevoegde instantie in de
aanbestedingsdocumenten alle beschikbare informatie op over de
onderhoudskosten en de fysieke toestand ervan.
Publicatie vooraf (art. 7 lid 2)
§ De bevoegde instantie maakt ten minste één jaar vóór de onderhandse
gunning of vóór start van de aanbesteding o.a. de beoogde wijze van gunning
en de diensten en de gebieden waarop de gunning potentieel betrekking
heeft bekend.
Publicatie achteraf
§ Bij onderhandse gunning op grond van artikel 5 lid 6: binnen een jaar na
gunning publiceert de bevoegde instantie o.a. looptijd van het
openbaredienstcontract, beschrijving van de uit te voeren
personenvervoersdiensten, parameters van de financiële compensatie en
kwaliteitsdoelstellingen.(artikel 7 lid 3);
§ Bij gunning op grond van artikel 5 lid 4 bis: bekendmaking verplicht (artikel 5
lid 4 ter PSO); hieraan is geen termijn verbonden.
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Procedurele vereisten Wp2000
Advies consumentenorganisaties - i.c. LOCOV (art. 27)
§ Minister vraagt LOCOV advies over de aan concessie te verbinden
voorschriften. Ook legt hij een beleidsvoornemen tot concessieverlening ter
advisering voor.
§ De Minister kan één gecombineerde adviesaanvraag indienen op grond van
artikel 27 (inzake de concessievoorschriften) en artikel 66 lid 3 (inzake het
beleidsvoornemen).
Advies ProRail (art. 27a)
§ De Minister vraagt tevens advies aan de beheerder van de
hoofdspoorweginfrastructuur.
Voorafgaande bekendmaking aan NS, alleen bij onderhandse gunning
(art. 29a)
§ Een besluit tot onderhandse gunning kan worden genomen indien de
vervoerder (i.c. NS) niet binnen vier dagen na de dag waarop het
voorgenomen besluit aan hem is bekendgemaakt aan de concessieverlener
heeft doen blijken dat hij de concessie niet zonder voorbehoud aanvaardt.
Voorhangen ontwerp-concessie aan EK + TK (art. 64)
§ Een concessie voor het HRN wordt door de Minister niet eerder verleend, dan
acht weken nadat het ontwerp aan EK+TK is overgelegd.
Eventuele wijziging Besluit hoofdrailnet voorleggen aan TK (art. 65)
§ Indien de Minister de omvang van het HRN wil aanpassen, bijvoorbeeld in
verband met decentralisatie van verbindingen, dient het Besluit hoofdrailnet
te worden gewijzigd.
Vaststelling beleidsvoornemen (art. 66)
§ De Minister stelt een beleidsvoornemen tot concessieverlening vast, waarin
onder andere is vermeld: een beschrijving van de maatregelen die ertoe
strekken dat de continuïteit van het betrokken personenvervoer wordt
gewaarborgd, een schatting van de kosten die met de concessieverlening zijn
gemoeid en van de waarde van de concessie en een beschrijving van de te
volgen procedure van concessieverlening.
Vaststelling PvE (art. 66a)
§ Voorafgaand aan de verlening van een concessie voor het hoofdrailnet stelt
de Minister een programma van eisen vast. Voordat de Minister het
programma van eisen vaststelt, legt hij dit voor aan de Tweede Kamer.
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Open toegang

Hoe zou een opentoetredingsvervoerder toegang kunnen krijgen tot het HRN en de decentrale lijnen?
Samenloop tussen economische evenwichtstoets (EET) en proces van capaciteitsverdeling
Economische evenwichtstoets
Er zijn 4 varianten
1. Meteen toegang (na 18 mdn)
• Er is een OT-aanvrager die een melding doet bij ACM voor OT. Er komt
geen EET-aanvraag.
• OT aanvrager heeft van rechtswege direct toegang tot de infrastructuur
(hiervoor hoeft geen besluit te worden genomen).
2. Toegang na EET (18 mdn)
• Er is een OT-aanvrager die een melding doet bij ACM voor OT. Er komt een
EET aanvraag.
• Aanvraag wordt beoordeeld; als geen inbreuk op economische evenwicht
van de concessie heeft OT-aanvrager van rechtswege na EET direct
toegang tot de infrastructuur (hiervoor hoeft geen besluit te worden
genomen). De EET is een besluit.

Opentoetredingsaanvraag
§

§

§

§

3. Geen toegang na EET
• Er is een OT-aanvrager die een melding doet bij ACM voor OT. Er komt een
EET aanvraag.
• Aanvraag wordt beoordeeld: er is inbreuk op het economische evenwicht
van de concessie. OT-aanvrager heeft van rechtswege geen toegang tot de
infrastructuur (hiervoor hoeft geen besluit te worden genomen). EET is
een besluit.
• Toezicht op de naleving dat de OT-aanvrager niet toch actief is in een
gebied ligt bij de concessieverlener / bevoegde overheid voor dat gebied
of die lijn.

Indiening van een OT aanvraag
• Tot 18 maanden van tevoren
• Hoe om te gaan met meerdere aanvragen is niet geregeld in
Uitvoeringsverordening over de EET
Bij aanvraag van een EET
• Het betrekken van bestaande of toekomstige concessies
− rechtsoverweging 13 in Vo, Artikel 9 lid 7, artikel 5 lid 2, artikel 11, lid 4
• Het betrekken van de beschikbare capaciteit bij de beoordeling
− MLT-planning ProRail , rechtsoverweging 16
• Het betrekken van de kwaliteit van de opentoegangdienst bij de toets
Bij toegang tot de markt/infrastructuur
• Toegang 18 maanden na melding bij ACM
Wisselwerking EET + heffing ex 12 SERA richtlijn
• Een heffing is geen vaststaand bedrag dat een concessieverlener kan innen
bij een OT-vervoerder, hooguit een berekeningsmethodiek
• Open toegang is een nieuwe ontwikkeling waarbij de wisselwerking tussen
de instrumenten pas in de nabije toekomst duidelijk zal worden, en het
beleid daarop kan worden doorontwikkeld.

4. Toegang na EET onder voorwaarden
• Er is een OT-aanvrager die een melding doet bij ACM voor OT. Er komt een
EET aanvraag.
• Aanvraag wordt beoordeeld: er is inbreuk op het economische evenwicht
van een concessie, tenzij de OT- aanvrager zicht houdt aan bepaalde
voorwaarden die in de EET zijn opgenomen. OT- aanvrager heeft van
rechtswege toegang onder voorwaarden. De EET is een besluit.
• Toezicht op de naleving dat de OT- aanvrager niet toch actief is buiten de
gestelde voorwaarden ligt bij de concessieverlener/bevoegde overheid
voor dat gebied of die lijn.
• ProRail zorgt ervoor dat de capaciteit die wordt aangeboden en de
toegangsovereenkomst die wordt gesloten past binnen de voorwaarden
van de voorwaarden verbonden aan de EET
Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
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Sturing en
coördinatie
Sturing en het publiek belang:
Sturing van de spoorsector heeft als
functie de gekozen publieke
waarden te realiseren. Het kent een
aantal lastige vraagstukken. Sturing
zal gaan veranderen als de ordening
van de markt verandert als gevolg
van het 4e Spoorwegpakket.

Sturing van de spoorsector heeft als functie de gekozen publieke waarden te realiseren.
Er dient coördinatie van het aanbod van de vervoerders plaats te vinden.
Ook de scheiding tussen infrastructuur en vervoer vraagt om coördinatie.
Het geheel dient gericht te worden op belangrijke publieke waarden:
kwaliteit van de dienstverlening en efficiënt gebruik van de productiemiddelen
Er moeten twee hoofddimensies worden onderscheiden [zie pagina 40 voor meer details]:
1. De coördinatie van het aanbod aan vervoerdiensten (het product):
§

§

Coördinatie als specifieke vorm van
de sturing: De scheiding tussen
infrastructuur en vervoer vraagt om
coördinatie, gericht op belangrijke
publieke waarden: kwaliteit van de
dienstverlening en efficiënt gebruik
van de productiemiddelen.

Er moeten drie aanbodsplanning- en uitvoeringstermijnen worden onderscheiden (strategisch,
tactisch en operationeel). Elk termijn vergt andere vormen van coördinatie die tijdig en passend voor
de gekozen ordening moeten worden ontworpen.
De toewijzing van de ontwikkelingsfunctie (aansturingskeuze) speelt een centrale rol bij de
coördinatie van het aanbod :
• Een marktordening waarbij de (aanbestede) vervoerder(s) de ontwikkelingsfunctie en de
uitvoering van de diensten dragen betekent dat coördinatie van het aanbod van de vervoerders
dient plaats te vinden.
• Marktordening met centrale coördinatie van het aanbod en waarbij de (aanbestede) vervoerder
de uitvoering van de diensten realiseert: er hoeft geen coördinatie van het aanbod tussen de
vervoerders plaats te vinden.

2. De coördinatie van de productieketen:
§

§

Er zijn tal van mogelijke arrangementen qua “splitsing” binnen de spoorwegketen (nog afgezien van
de verschillende concurrentievormen die voor de productie van de vervoerdiensten gebruikt kunnen
worden). Verkeerde keuzes leiden tot suboptimalisatie en hogere kosten.
Vier tijdshorizons kunnen worden onderscheiden om de complexiteit van coördinatie binnen de
spoorwegketen te verhelderen. Adequate coördinatie moet plaatsvinden bij elke tijdshorizon, naast
een integrale feedback-loop.

Voor beide dimensies bestaan er conceptueel drie mogelijke niveaus van ‘institutionalisatie’ van de
coördinatie:
§ Vrije-markt: Vrije afstemming via markt-mechanisme
§ Afspraken: Contractering door opdrachtgever(s) als stelstel-verantwoordelijke
§ Plichten: Langdurige vaste institutionalisering
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Concreet betekent dit dat er, voor
klantgerichtheid en efficiëntie in de
sector als geheel, bij het ontwerp van
de marktordening specifieke
aandacht moet zijn met name voor:
§

De noodzaak tot coördinatie van
het productaanbod tussen
vervoerders:
• tussen HRN-vervoerder(s) en de
andere vervoerders op het
spoor.
• tussen de spoorvervoerders en
de overige OV-vervoerders
(naast het spoor).

§

De noodzaak tot coördinatie
binnen de hele productieketen
tussen HRN-vervoerder(s), overige
spoorvervoerders en ProRail :
• op de kortere termijn
(capaciteitsverdeling,
dienstregeling, be- en bijsturing
van de productie).
• op de langere termijn
(afstemming in investeringen in
infrastructuur en
materieel,maar ook bemensing
en betrouwbaarheid van de
verschillende componenten van
de hele spoorwegketen).
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Publiek belang

Sturing en het publiek belang: Sturing van de spoorsector heeft als functie die gekozen publieke waarden
te realiseren. Het kent een aantal lastige vraagstukken. Sturing zal gaan veranderen als de ordening van de
markt verandert als gevolg van het 4e Spoorwegpakket.
Goed functionerend spoorvervoer over het hoofdrailnet
levert een belangrijke bijdrage aan verschillende publieke
waarden, vooral in het mobiliteitssysteem, van
vermindering congestie tot vergroten duurzaamheid, van
maatschappelijke inclusiviteit tot efficiënt ruimtegebruik,
en meer.
Sturing door de overheid van de spoorsector heeft als
functie die gekozen publieke waarden te realiseren door de
spoorvervoerders en infrabeheerder aantrekkelijk vervoer
te laten bieden aan de reizigers, met oog voor die publieke
waarden.

Voor achtergrond zie ook:
§ Steenhuisen, B. (2009). Competing public
values: Coping strategies in heavily
regulated utility industries.
§ Veeneman, W., Dicke, W., & De Bruijne,
M. (2009). From clouds to hailstorms: a
policy and administrative science
perspective on safeguarding public values
in networked infrastructures. International
journal of public policy, 4(5), 414-434.
§ Bruijn, H. D., & Dicke, W. (2006).
Strategies for safeguarding public values
in liberalized utility sectors. Public
administration, 84(3), 717-735.
§ De Bruijn, H. (2003). Managing
performance in the public sector.
Routledge.
§ Veeneman, W. (2019). Spoorgovernance:
van meer markt naar meer
overheid. Economisch-Statistische
Berichten, 104(4778S).

Sturing kent een aantal lastige vraagstukken
§ Publieke waarden zijn breed geformuleerd en moeten
voor sturing worden uitgewerkt in allerlei doelen en
eisen. Tevens verandert de prioriteit die aan publieke
waarden wordt gegeven door de tijd heen, terwijl de
regels die de waarden borgen langer blijven bestaan..
§ Sturing is meervoudig en kent verschillende
sturingslijnen zoals sectorgerichte ordening van de
markt, eigendomsrelatie tussen vervoerder en
overheid, concessie en informele sturing. Sommige
sturingslijnen worden ook nog door verschillende
overheidslagen ingezet.
§ Die variëteit aan uitgewerkte publieke waarden en aan
sturingslijnen leidt vaak tot conflicterende sturing (zoals
bijvoorbeeld sturen op punctualiteit met meer ruimte
tussen treinen en op efficiënt gebruik van de
infrastructuur met minder ruimte tussen treinen, of
sturen op financieel rendement of groei van aantallen
reizigers).
§ Er is sprake van kennisscheefheid; in de relatie tussen
overheid en sector wordt de overheid geacht te sturen,
maar ligt de meeste kennis bij de sector.

Een aantal robuuste adviezen ten aanzien van de sturing:
§

§

§

§

§

§

§

De verandering van de sturing zoals richting gegeven
door het Vierde Spoorwegpakket zal meer kennis bij de
overheid vragen. Zowel de transitie als de
nieuwe ordening vraagt om vergrote kennis van de
sector aan de overheidszijde.
Zeker een eindbeeld met aanbesteding vraagt van een
overheid die een sterk initiërende rol heeft dat ze de
kwaliteit van de aanbesteding zal moeten waarborgen,
en stakeholders zal moeten meenemen in
het vormgeven van de concessie.
Bij de transitie is het van belang steeds de verschillende
sturingslijnen op elkaar aan te passen en op de breedte
van publieke waarden te sturen.
De transitie zal een proces zijn van continue
aanpassing, aangezien de zwaktes van de varianten in
de verschillende stuurlijnen zich lastig laten
voorspellen.
De relatie met de vervoerder verandert
waardoor concessiebeheer een ander karakter zal
krijgen. Het risico is daarbij dat de nadruk te veel zal
liggen op een formalistische invulling van de
prestatiesturing, terwijl een meer op gezamenlijke
ontwikkeling van de concessie in lijn met publieke
waarden en operationele realiteit gewenst is.
Er is niet een enkele wijze waarop de sturing het beste
kan werken, maar de zorgvuldige afstemming van de
sturingslijnen is wel van groot belang.
Met de ontwikkeling in de richting van
nieuwe toetreders en mogelijke regelmatige
nieuwe vervoerders wordt de coördinerende rol van de
overheid belangrijker.

Dat leidt tot een complex geheel van sturing op
verschillende lijnen een waarden dat de nodige inregeling
vraagt; het is simpelweg te complex om in een keer
optimaal te ontwerpen.
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Sturing zal gaan veranderen als
de ordening van de markt
verandert als gevolg van het 4e
Spoorwegpakket:
§
Bij de komst van
opentoetreders en bij een
keuze voor aanbesteding
van openbare
dienstcontracten zal dit
ook consequenties hebben
voor de andere
sturingslijnen.
§
Terwijl de huidige ordening
goed ingeregeld was en
volgens de MTR 20152025 goed functioneert.
§
Voor invulling van de
sturing is nog een groot
aantal varianten mogelijk.
§
Voor de nieuwe invulling
van de sturing is een aantal
robuuste adviezen te
geven.
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Coördinatie als specifieke vorm van de sturing: De scheiding tussen infrastructuur en vervoer vraagt om
coördinatie, gericht op belangrijke publieke waarden: kwaliteit van de dienstverlening en efficiënt gebruik
van de productiemiddelen.
De overheidsrol in de spoorsector gaat verder dan in openbaar vervoer in het
algemeen, gericht op de publieke waarden. Een belangrijke aanvullende rol is
gerelateerd aan infrastructuren, of preciezer het onderscheid tussen
infrastructuur en vervoersdiensten:
§ Veel infrastructuren, ook het spoor, hebben een monopolistisch karakter,
omdat de investeringskosten en ook de investeringsrisico’s zo hoog zijn.
§ De hoge investeringskosten leiden er toe dat het aanleggen van verschillende
versies van dezelfde infrastructuur veelal prohibitief inefficiënt is. Vergelijk
het spoor (waar meerdere concurrerende spoornetwerken weinig efficiënt is)
en het mobiele netwerk (waar dit niet geldt).
§ Een dergelijke monopolistisch karakter vraagt om een marktmeester, meestal
ingevuld door een overheidsrol in het aanleg en beheer van de infrastructuur.
§ De hoge investeringsrisico’s zijn ook makkelijker door de overheid te dragen
dan door private partijen, aangezien de overheid meer continuïteit kan
garanderen.
Infrastructuur is er om een vervoerdienst mogelijk te maken. Op veel
infrastructuren behoeft die vervoerdienst een apart technisch systeem: een
voertuig. Daarmee is het leveren van de vervoerdienst een taak met twee aparte
technische systemen: voertuig en infrastructuur, wat zich vrijwel altijd
doorvertaalt in twee aparte organisatorische systemen: infrastructuurbeheerder
en vervoerder. Dit is ook het geval bij geïntegreerde spoorbedrijven; die zijn ook
georganiseerd langs de lijnen van infrastructuur en vervoer.
De scheiding tussen infrastructuur en vervoer vraagt weer om coördinatie, vooral
gericht op belangrijke publieke waarden: kwaliteit van de dienstverlening en
efficiënt gebruik van de productiemiddelen.

Voor achtergrond zie ook:
§ Nash, Chris A., Andrew S. J. Smith, D.M.
Van de Velde, Fumitoshi Mizutani, and
Shuji Uranishi. "Structural Reforms in the
Railways: IncenNve Misalignment and Cost
ImplicaNons." Research in TransportaNon
Economics 48 (2014): 16-23.
§ Van de Velde, D.M. "European Railway
Reforms: Unbundling and the Need for
CoordinaNon." In Rail Economics, Policy
and RegulaNon in Europe, edited by M.
Finger, T. Holvad, and P. Messulam, 52-88:
Edward Elgar, 2015.
§ van de Velde, D.M. "Splitsen trein en spoor
leidt tot coördinaNeproblemen."
Economisch-staNsNsche berichten
104(4778S) (2019): 68-75.
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Binnen het spoor zijn er vier belangrijke afstemmingen [zie pagina 45 voor meer
details], die over de grenzen gaan van de technische infrastructuur en trein. En
met dat ze over de grenzen gaan van die systemen, gaan ze ook over de
organisationele grenzen van infrastructuurbeheerder en vervoerders.
§ Coördinatie bij de real-time levering van vervoersdiensten (welke trein nu
eerst?)
§ Coördinatie bij capaciteitsbenutting in de planning van diensten (hoe leggen
we de treindiensten zo goed mogelijk in de infrastructuur?)
§ Coördinatie bij planning van productie, waaronder bemensing (welke
kennis?), maar ook asset-betrouwbaarheid (hoeveel preventief onderhoud?)
en fine-tuning van de infrastructuur
§ Coördinatie bij investeringen (welke investering eerst, trein of infrastructuur?)
De ordening van het spoor legt die coördinatievraag bij een specifieke partij door
het creëren van een hiërarchie:
§ Zo legt de oplossing met een vervoerconcessie en een beheerconcessie de
coördinatievraag bij de concessieverlener van beide concessies, de overheid.
§ Bij een geïntegreerd spoorbedrijf ligt dat op niveau van een (groeps)directie.
§ Bij een infrastructuurbedrijf binnen de overheid zal deze daar een belangrijke
rol bij spelen, waarbij het belang van de vervoerders extra geborgd zal
moeten worden.
Gezien de kennisscheefheid is dat vaak niet de partij die ook werkelijk
hiërarchisch de besluiten moet nemen. Concessieverlener en directie zullen vaak
procesregels formuleren waarlangs vervoerders en infrabeheerders samen de
coördinatie uitvoeren. Denk aan het gehele proces rond capaciteitsverdeling.
Naast de bovenstaande vormen van coördinatie binnen het spoor is ook nog
coördinatie tussen spoorvervoer en anderen vervoersmodaliteiten [zie pagina’s
41-43 voor meer details] noodzakelijk (aansluitingen bus-trein, reisinformatie en
kaartsystemen over de grenzen van het spoorvervoer). Die coördinatievraag ligt
bij overheden, infrastructuur-beheerders en vervoerders voor verschillende
modaliteiten. Ook hier zal een verschuiving van de ordening leiden tot een
opnieuw vinden van de precieze rol van de verschillende partijen.
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Twee hoofddimensies
van coördinatie
Hoofddimensies van
coördinatie-vraagstukken

Coördinatie in de spoorwegsector kent twee hoofddimensies:
De coördinatie van het aanbod aan vervoerdiensten,
en de coördinatie van de productie van deze diensten binnen de spoorwegketen.
Coördinaee van het aanbod aan vervoerdiensten (productontwerp)
§

§

§

§

Gradatie van institutionalisering van de
coördinatie-arrangementen

Welke vorm van coördina7e is
geschikt en nodig voor welk probleem?
Niveau 0 (vrij)
Vrije afstemming via
markt-mechanisme
Niveau 1 (afspraak)
Contractering door
opdrachtgever(s) als
stelstelverantwoordelijke
Niveau 2 (plicht)
Langdurige vaste
institutionalisering

Er zijn meerdere opdrachtgevers en aanbieders van vervoersdiensten
binnen de landsgrenzen. Naast treindiensten zijn er complementaire
stads- en streekdiensten.
De hoofdvraag voor alle opdrachtgevers en hun vervoerders is:
“Welke diensten wenst men de klanten aan te bieden?” [zie ook
pagina 12 TBOV2040]
OV-diensten zijn netwerkdiensten, met netwerkeffecten. Goede
aansluitingen (qua aanbod, verkoop en informatie) verhogen de
aantrekkelijkheid van de diensten voor de klant.
Gelet op de veelheid aan aanbieders, is het de vraag welke mate van
samenhang/afstemming men tussen vervoerdiensten wenst te
realiseren, welke positieve netwerkeffecten vanzelf ontstaan en
welke niet, en dus of overheidsoptreden nodig is om tot meer
aantrekkelijke diensten te komen (zonder hier in te gaan op
complexe, academische discussies over marktfalen,
overheidsingrijpen en overheidsfalen).

Langs welke mechanismen moeten samenhangende diensten
tot stand komen?

§

§
§

§

Er is in Nederland gekozen voor het opsplitsen van de spoorketen
(vervoerders/ProRail) terwijl er tussen de componenten in deze keten
complementaire elementen zitten.
De vraag is, gelet op de gewenste vervoerdiensten (zie links ß):
“Welke productieketenafstemming ontstaat vanzelf en welke niet?”
Delen van de spoorketen kennen lange plannings- en afschrijvingstermijnen (m.n. investering in sporen, maar ook in treinen), andere
delen kortere planningstermijnen (capaciteitsverdeling, bijsturing).
Gelet op de splitsing, is het de vraag hoe de verschillende onderdelen
van de spoorwegketen effectief en efficiënt op elkaar afgestemd
kunnen worden om ervoor te zorgen dat investeringen op de lange
termijn en afstemmingen op de korte termijn worden gerealiseerd.
Voorkomen moet worden dat tussen ProRail en de vervoerder(s)
sprake is van afzondelijke (en parallele) optimalisatie, die uiteindelijk
leidt tot suboptimalisatie van de spoorwegketen (zonder hier in te
gaan op complexe, academische discussies over marktfalen,
overheidsingrijpen en overheidsfalen).

Langs welke mechanismen moet efficiëntie in de keten
tot stand komen?

•

Vrije prikkels tot commerciële samenwerking tussen vervoerders (voorbeeld:
doorgaande treindiensten aangeboden in samenwerking tussen ver7caal
geïntegreerde spoorwegbedrijven)

•

De infraheffing als (beperkte) prikkel tot optimale investering in infrastructuur
en tot optimale benutting van het spoor

•

Opnemen in concessieteksten van afstemmingsplicht met naburige en
overlappende vervoerders (Nederland Wp2000)
Hangt van oplettendheid en welwillendheid van opdrachtgevers af

•

Opnemen in concessieteksten van afstemmingsplicht tussen vervoerder(s) en
infrastructuurbeheerder (deels in Nederlandse spoorconcessies, “alliances” in
Britse spoorconcessies)
Hangt af van oplettendheid van concessieverlener en mogelijkheid om
infrabeheerder eraan te binden

•

•

•
•

Wettelijke plicht tot afstemming voor alle diensten (zoals in Zwitserland,
waardoor niet meer nodig in concessies)
Instelling van een centrale planner (voorbeeld TfL in Londen,
Verkehrsverbünde in Duitsland)
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Coördinatie van de productie binnen de spoorwegketen

•
•
•

Wettelijke plicht tot afstemming (beperkt realistisch?)
Verticale afstemming via centrale overheidsactor (Noorwegen)
Verticale integratie (Japanse spoorwegen, Zwitserse spoorwegen,
aanbeveling van McNulty in Engeland)
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Er moeten drie aanbodsplanning- en uitvoeringstermijnen worden onderscheiden (strategisch, tactisch en
operationeel). Elk termijn vergt andere vormen van coördinatie die tijdig en passend voor de gekozen
ordening moeten worden ontworpen.

Strategisch

Rijk

• Waarom
• De “doelen”
• Mobiliteits- en OV-beleid

DO’s

DO
DO

“LTSA”, “TBOV”, ...

Sturing
• Wat
• De “middelen”
• Ontwerp van de vervoersdiensten
(lijnvoering, haltering, tarieven,
look-and-feel, etc.)

ProRail

NS

Concessies
HRNTransport
Vervoerders
Transport

eurs
eurs
Entreprises

Beheerplan

Vervoersplan

Sturing

OV-Bureau
(Planner)

Entreprises
privées
/
privées /
publiques
Vervoersplannen
publiques

Contracten

Operationeel

Vervoerders

• Hoe
• De “realisatie”
• Uitvoering van de vervoersdiensten
(organisatie van de dagelijkse productie
van de diensten, en van verkoop- en
informatie)

Deze drie niveaus kunnen worden
gedefinieerd om de verschillende
planningstermijnen en functies te
kunnen onderscheiden

Concessies

Regionale vervoerders

TacHsch

Concessie

Opentoetredingsvervoerders

Sturing en coördinatie
Coördinatie van het
aanbod

Coördina7e / regie over de doelen:
§

Coördinatie / regie over de middelen
en ontwerp:
§
§
§
§
§
§

Beheerplan en vervoerplannen
Productformules (IC, Sprinter, enz.)
Afstemming basisfrequenties,
knooppunten en dienstregelingen
Abonnementen en landelijke
kortingsproposities
Vervoerbewijzen en verkoopkanalen
Informatiekanalen

Coördinatie / regie over de uitvoering:
§
§
§
§

Voorbeeld van drie alternatieve configuraties
(zie ook de presentatie van de verschillende varianten)

Lange-termijnbeleidsdoelstellingen

Besturing
Bijsturing bij ontregelingen
Informatie-uitwisseling
Verkoopactiviteiten en clearing-house

Voorbeeld:
§ Toekomstbeeld
OV2040
§ Beleidstafels
§ …

Voorbeeld:
§ Landelijk
tarievenhuis
§ Landelijke
kortingskaarten
§ Reisplanner
§ OV-Chipkaart
§ …

Voorbeeld:
§ Verkeersleiding
§ TLS
§ …

Verschillende coördinatie-mechanismes zijn nodig op de
verschillende niveaus:
De meest geschikte vorm van coördinatie zal afhankelijk zijn van
een aantal parameters en van het gewenste niveau van
samenhang.

Let op! Het gaat op deze pagina om de coördina7e van het aanbod. Als het om de
coördina7e van de produc7e (van investeringen tot bijsturing) [zie pagina 44-45].
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Sturing en coördinatie van het aanbod
De toewijzing van de ontwikkelingsfunctie

Marktordening waarbij de (aanbestede) vervoerder de ontwikkelingsfunctie
en de uitvoering van de diensten draagt: er dient coördinatie van het aanbod
plaats te vinden tussen de gekozen vervoerders.

Er bestaat een veelheid aan manieren waarop (trein-)vervoerdiensten kunnen
worden gecontracteerd (zie ook volgende pagina). De twee hoofdvormen van
aansturing zijn:

Actor

1. Het toewijzen van contracten aan een vervoerder waarbij deze de
zogenaamde ontwikkelingsfunctie draagt:
§ In dergelijke contracten ontwikkelt de vervoerder het aanbod (met name
de dienstregeling, de tarieven, het comfort, enz.) binnen de kaders van
het bestek en de concessie die hen gegund is.
§ Ook draagt de vervoerder in de regel de opbrengstverantwoordelijkheid
op de aangeboden diensten.

Afstemming (coördinatie, aansluitingen, overstapmogelijkheden) tussen
vervoerders (al dan niet overlappend) en concessiegebieden, maar ook met
de infrastructuurbeheerder, dient op het juiste institutionele niveau geregeld
te worden (de wet? het contract? de markt?)
2. Het centraal plannen van de te produceren diensten en het toewijzen van
contracten aan vervoerders waarbij deze de zogenaamde
ontwikkelingsfunctie niet dragen (à zie volgend blz. voor behandeling van
dit punt)
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Ministerie

Vervoerder

Bestuurlijk

Relatie

Strategisch

Democratie

Bedrijf

Ambtelijk

Hierarchie

Vervoersbeleid
Sociaal beleid
Overleg

Concessie

Overleg
Mobiliteit-std
Toegank.-std

Tactisch

Operationeel

Bestekseisen
en concessie
(minimale
eisen en
vrijheden)

Aanbesteding of onderh. gunning

Contracten die op deze wijze zijn opgezet dekken in principe hele gebieden
af:
§ Ze zijn dus eerder ‘groot’ (zoals de Britse spoorconcessies), maar ze
kunnen ook losstaande lijnen betreffen (zoals de Nederlandse
gedecentraliseerde spoorlijnen).
§ In de meeste gevallen vindt er weinig tot geen samenloop tussen
concessies plaats, om te voorkomen dat er concurrentie tussen
treindiensten op hetzelfde spoor ontstaat.
§ De mate van vrijheid die de vervoerder geniet (op het tactische niveau)
varieert aanzienlijk tussen concrete voorbeelden.
§ De internationale praktijk laat zien dat dergelijke concessies tot op heden
soms aanbesteed worden, soms onderhands gegund worden.

Burgers

Tarieven
Lijnen
Dienstregeling
Type voertuig
Verkoop
Informatie
Pers.beheer
Voertuig beheer

Voorbeelden van aanbestede relatie tussen overheid en vervoerder:
§ Britse spoorconcessies
§ Nederlandse streek-OV-concessies
§ Aanbestede Franse stedelijke OV-concessies
§ Noorse spoorconcessies (gegund door spoordirectoraat van het
ministerie)
Voorbeelden van onderhandse gegunde relatie tussen overheid en
vervoerder :
§ Nederlandse HRN-concessie en GVB-concessies
§ Belgische spoorwegen
§ Zwitserse spoorwegen
§ Onderhands gegunde Franse stedelijke OV-concessies
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Sturing en coördinatie van het aanbod
De toewijzing van de ontwikkelingsfunctie

Marktordening met centrale coördinatie van het aanbod en waarbij de
(aanbestede) vervoerder de uitvoering van de diensten realiseert: er hoeft
geen coördinatie van het aanbod tussen de vervoerders plaats te vinden

Er bestaat een veelheid aan wijzen waarop (trein-)vervoerdiensten kunnen
worden gecontracteerd (zie ook vorige pagina). De twee hoofdvormen van
aansturing zijn:

Actor

1. Het toewijzen van contracten aan een vervoerder waarbij deze de
zogenaamde ontwikkelingsfunctie draagt (à zie vorige blz. voor behandeling
van dit punt)

Afstemming (coördinatie, aansluitingen, overstapmogelijkheden) tussen
vervoerders (al dan niet overlappend) en concessiegebieden dient is reeds
door de besteller geregeld. Er hoeft geen specifieke productcoördinatie
tussen de vervoerders plaats te vinden.
Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
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Bestuurlijk

Relatie

Strategisch

Democratie

Ambtelijk

Overleg

Overheidsbedrijf

Bedrijf

Contracten
Contracten

Overleg
Mobiliteit-std
Toegank.-std

Tactisch
Bedieningseisen

Operationeel

Vervoerder

Contract /
Sturingsre.

Hierarchie

Vervoersbeleid
Sociaal beleid

OV-Bureau

Voorstellen
Tarieven
Lijnen
Dienstregeling
Type voertuig
Bestekseisen
en contract
(min. eisen en
vrijheden)

Aanbesteding of onderh. gunning

Contracten die op deze wijze zijn opgezet dekken in principe lijnen of
lijnbundels:
§ Ze zijn dus eerder ‘klein’ (zoals de Duitse regionale spoorcontracten).
§ Samenloop tussen contracten is gangbaar (Duitse regionale
treindiensten), maar minder gangbaar bij hoogfrequente diensten
(London Overground). Door de centrale planning vindt er echter géén
concurrentie tussen de treindiensten op hetzelfde spoor plaats.
§ De internationale praktijk laat zien dat de planners in dergelijke
contracten vaak voor aanbesteding kiezen, maar soms ook voor
inbesteding, afhankelijk van lokale omstandigheden.

Ministerie

Onderhandelingen

2. Het centraal plannen van de te produceren diensten en het toewijzen van
contracten aan vervoerders waarbij deze de zogenaamde
ontwikkelingsfunctie niet dragen:
§ In dergelijke contracten ontwikkelt een instantie die aan de
opdrachtgever gelieerd is het aanbod (dienstregeling, tarieven, comfort,
overige kwaliteitseisen). Deze instantie is de ‘planner’ van het OVaanbod die de klanten- en beleidswensen in acht hoort te nemen.
§ Vaak heeft deze planner ook een multimodale verantwoordelijkheid
(zoals TfL in Londen of de Verkehrsverbünde in Duitsland). Het zorgt voor
tarief-, informatie- en dienstregelingsintegratie voor het gehele OV.
§ De planner is belast met het contracteren van de door hem geplande
vervoerdiensten.
§ De contractering van de realisatie van de vervoerdiensten vindt plaats
via aanbesteding, of via onderhandse gunning (als dit toegestaan is). De
planner draagt in de regel de opbrengstverantwoordelijkheid op de
aangeboden diensten, al deelt de vervoerder soms ook in (een deel van)
het opbrengstrisico.

Burgers

Verkoop
Informatie
Pers.beheer
Voertuig beheer

Voorbeelden van contractuele relatie tussen overheid en planner :
§ België - De Lijn (Vlaanderen) en TEC (Wallonië)
§ Noorwegen – Spoorwegdirectoraat [zie pagina 78]
Voorbeelden van directe sturing tussen overheid en planner:
§ Londen – Transport for London (TfL)
§ Nederland – OV-Bureau Groningen-Drenthe
Voorbeelden van aanbesteding tussen planner en vervoerder:
§ Londen – TfL Overground, TfL Buses
§ Zweden – Regionale treindiensten en bussen
§ Duitsland – Regionale treindiensten (Verkehrsverbünde)
§ Nederland – OV-Bureau Groningen-Drenthe
Voorbeelden van onderhandse gunning tussen planner en
vervoerder:
§ Londen – TfL Underground
§ Duitsland – Stedelijk OV
§ Noorwegen – Metro en tram van Oslo
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Continuum van mogelijkheden tussen volledige integratie
en volledige unbundling van de spoorwegketen

Sturing en coördinatie
Coördinatie van de
productieketen

Er zijn tal van mogelijke arrangementen qua “splitsing” binnen de spoorwegketen (nog afgezien van de
verschillende concurrentievormen die voor de productie van de vervoerdiensten gebruikt kunnen worden).
Verkeerde keuzes leiden tot suboptimalisatie en hogere kosten.

Er zijn tal van manieren om
de spoorwegketen in te
richten:
§ van een volledig
‘verticaal geïntegreerd’
spoorweg-bedrijf, zoals
in Japan of in Zwitserland
(grafiek boven),
§ tot de hypothetische
volledige ‘unbundling’ in
zoveel mogelijke stappen
in de spoorketen (grafiek
onder).

Twee (extreme) conﬁgura5es van de spoorwegketen.
De kleuren laten zien welk deel door welk bedrijf wordt verzorgd.
Europese landen, onder
dezelfde EU-regelgeving,
hebben daartussen voor
soms zeer uiteenlopende
inrichtingen gekozen, met
een mindere of sterkere
mate van ‘splitsing’ tussen
vervoer en
infrastructuurbeheer.

§
§

§

De huidige ordening in
Nederland kent een
tussenpositie.
De vorm die in GrootBrittannië sinds 1994 is
ingevoerd gaat verder
Dit is ook het geval voor
de opzet van de keten bij
de HSL-zuid in
Nederland.
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§ De grafieken links laten zien dat splitsing niet alleen één verticale
interface kent (infrastructuurbeheer / vervoerder) maar dat er
evengoed meerdere andere interfaces kunnen ontstaan als gevolg
van een herconfiguratie van de spoorwegketen, al naar gelang de
gekozen ‘splitsingen binnen de keten.
§ De verschillende inrichtingen betekenen dat verschillende
coördinatievraagstukken tussen verschillende actoren en op
verschillende wijzen en termijnen een rol zullen spelen (binnen
bedrijven, tussen afdelingen, of tussen bedrijven via contracten).
§ De centrale vraag is waar het marktmechanisme (met contract en
prijs) naar tevredenheid zal kunnen werken, en waar andere
arrangementen noodzakelijk blijken te zijn. In bepaalde gevallen
zal de afwezigheid van splitsing de beste keuze zijn (conform de
traditionele bedrijfsmanagement-overwegingen van “make-orbuy”, en de transactiekosten-economie).
§ Verkeerde inrichtingen zullen tot systeem-suboptimalisatie leiden,
met traagheid in aanpassingen, focus op ‘verkeerde’ projecten
opleveren ipv voortdurende verbeterstappen waardoor bepaalde
thema’s buiten beschouwing zullen blijven, en hoge kosten ten
gevolge [zie de ervaringen en analyses over Groot-Brittannië op
pagina’s 76-77].
§ Sleutelbegrippen bij de analyse van coördinatiemogelijkheden zijn:
§ Er kan veel met ‘praten’ opgelost worden, maar dit vereist dat
open communicatie en overleg tussen actoren toegestaan
wordt (zonder juridische barrieres), en daadwerkelijk
plaatsvindt;
§ Oplossingen komen veel moeilijker (of zelfs helemaal niet) tot
stand zodra er geld in het spel komt, bijvoorbeeld als een
coördinatie-actie baten voor één van de actoren zou
opleveren, maar kosten voor de andere actor.
Voor meer details en discussie over deze punten, zie:
§ Van de Velde, D.M. (2015), "European Railway Reforms: Unbundling and the Need
for Coordination", In: Rail economics, policy and regulation in Europe (Eds.: Finger,
M., T. Holvad and P. Messulam), 52-88, Edward Elgar.
§ Van de Velde, D.M. (2019), "Splitsen trein en spoor leidt tot coördinatieproblemen."
Economisch-statistische berichten 104(4778S), 68-75.

44

Sturing en coördinatie van de productieketen
Tijdshorizons en feedback loop

Vier tijdshorizons kunnen worden onderscheiden om de complexiteit van
coördinatie binnen de spoorwegketen te verhelderen. Adequate coördinatie
moet plaatsvinden bij elke tijdshorizon, naast een integrale feedback-loop.

Vier tijdshorizons kunnen worden onderscheiden om de complexiteit van de
coördinatievraagstukken binnen de spoorwegketen te verhelderen:

Conceptueel moet voor elke tijdshorizon nagedacht worden over adequate coördinatiemechanismen:
§ Dit is te bezien samen met de gekozen inrichting van de hele keten [zie pagina 44]. Tussen actoren en
functie (de instanties en bedrijven binnen de productieketen) zullen, afhankelijk van de kenmerken van de
betreffende transacties en afhankelijk van omstandigheden, sommige coördinatiemechanismen geschikter
(in de zin van goedkoper, doeltreffender, sneller werkend) zijn dan anderen.
§ Soms zal een eenvoudig marktmechanisme goed functioneren, soms zullen specifieke lange-termijn
samenwerkingsafspraken nodig zijn (allianties, kosten- en batendeling), soms zal integratie (fusie) beter zijn.

§

C1: Coördinatie van investeringen: (10-100 jaar) Ten eerste de vraagstukken
op de lange termijn van investeringen in trein en spoor, waaronder
vraagvoorspellingen, langetermijn-aanbodsplannen, investeringen in
additionele capaciteit, maar ook afstemming bij technische vernieuwingen en
standaarden. Denk aan ERTMS bij trein en bij spoor, aan perronhoogte en
treinconfiguratie, enz.

§

C2: Coördinatie van productie: (1-10 jaar) Ten tweede het vraagstuk van de
midden-lange opzet van de productie, waaronder asset-betrouwbaarheid
door preventief onderhoud, de bemensing en vaardigheden van het
personeel, maar ook de finetuning van de infrastructuur, zoals
energievoorziening, wissels en seinen en passeersporen, die veel invloed op
de capaciteit kan hebben. Denk aan de wederzijdse invloed
capaciteitsbehoefte (trein en spoor) t.o.v. betrouwbaarheid (onderhoud van
spoor en trein).

§

C3: Coördinatie van capaciteitsbenutting: (1 dag - 5 jaar) Ten derde de
kortetermijnvragen rond de terugkerende capaciteitsverdeling over de
bestaande infrastructuren, inclusief de verdeling tussen commercieel gebruik
en spooronderhoud. Denk aan buitendienststellingen en kostenoptimalisatie
bij de infrabeheerder versus de impact op de vervoerder.

§

C4: Coordinatie van de productie in real-time: (dagelijks) En ten laatste de
realtime-afstemming tussen treinexploitatie en infrastructuur-management
tijdens de productie (waaronder de bijsturing van personeel en materieel en
de informatie aan reizigers bij ontregelingen). Denk aan de impact op de
vervoerders van bepaalde beslissingen van de verkeersleiding (zie in dit
verband de oprichting van het OCCR).

§

Cx: Feedback loop dwars door de keten heen: (voortdurende
verbeteringscycli) In een dynamisch perspectief hoort ook een plaats te
worden gegeven aan de feedback loops van elk van deze termijnen naar de
langere termijnen. Dit is met name van belang omdat, door de technische
afhankelijkheid tussen trein en spoor onderling, ervaringen uit het verleden,
zoals dispunctualiteit, veel informatie kan opleveren om de hele
waardeketen te optimaliseren (denk aan het Prestatie-Analyse Bureau van
ProRail en het Kenniscentrum van NS).
Voor meer details en discussie, zie: Van de Velde, D.M. (2015), "European Railway Reforms: Unbundling and the Need for Coordination", In: Rail economics,
policy and regulation in Europe (Eds.: Finger, M., T. Holvad and P. Messulam), 52-88, Edward Elgar.
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Er bestaat een veelheid aan varianten voor verdere marktopening op het HRN,
variërend qua mate van marktopening en wijze van verkaveling.

Varianten

Onderhandse gunning / Inbesteding
Staatsmonopolie

HRN
onderhands

Management
aanbesteding

Yardstick
competition

Voorsorteren

HSL+
A2

Full open
access

Laissezfaire

Volledig aanbesteden

Open access

Open access

Open access

Open access

Open access

Open access

Open access

Open access

NS

NS

NS

Net 1

NS

NS

NS

OVB
NL

Net 1

HRN

NS

Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

Management
aanbesteding

Inbesteding

Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

Ond.
gun.

NO

Inbesteding

(Mogelijk)
aanbesteding

IC-diensten

IJ/M

HS

HSL+

Aanbesteding

Aanbesteding

Open access

A2

Net 2

RS

Net 2

HRN
aanbesteding

Open access

NH

Holland Spoor

Deelnetwerken

Open access

Inbesteding

HRN

OV-Bureau
Nederland

Open access

NO

Net 1 (incl. HSL)

IC/Sprinters

Onderhandse gunning
Voorwaardelijke gunning / aanbesteding

Onderhandse gunning / Inbesteding
Indelingen

Verdere
decentralisatie

Planningsfuncee

Typering
variant

Vrije markt

Aanbesteding

Net 2
Aanbesteding

IJ/M
RS

HS

Aanbesteding

NH

Regionale
lijnen

Er bestaat een veelheid aan varianten voor verdere marktopening op het HRN:
§ Deze 11 varianten geven de breedte van de in principe denkbare opties weer. De scenario’s uit het rapport “Kiezen voor een goed spoor”
dienden als basis voor het ontwerpen van deze varianten.
§ Deze varianten verschillen in de mate en wijze waarop concurrentie een rol speelt: van onderhandse gunning, via voorwaardelijke gunning en
aanbesteding naar volledige vrije markt. Overigens is een mate van vrije-markttoegang (opentoetreding, “open access”) in alle varianten
aanwezig, gelet op de nieuwe Europese eisen voortvloeiend uit het 4e Spoorwegpakket.
§ De varianten verschillen ook in de mate en wijze van eventuele verkaveling van het HRN: de hier geschetste indelingen in één concessie, drie
netwerken, zes eenheden, of een groter aantal lijnbundels zijn illustratief bedoeld. Nader onderzoek is nodig om dergelijke indelingen te
preciezer te kunnen bepalen en te kunnen beoordelen (zie ook “Toekomstbeeld OV”).
Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
Eindrapport

§

§

De varianten worden hierna één voor één nader
gepresenteerd, inclusief (buitenlandse)
voorbeelden.
De varianten worden ook becommentarieerd,
gelet op de onderzoeksopdracht, op
sturingsvermogen voor de overheid, juridisch
kader, praktische voorwaarden en
handelingsperspectief.
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Variant
Staatsmonopolie
Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

Huidige
situatie

Staatsmonopolie

Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

NS

Onderhandse
gunning

Open access

NS

Onderhandse
gunning

Marktwerking op het spoor wordt teruggedraaid, alle treindiensten worden onderhands aan NS gegund.

Omschrijving
§ De marktwerking op het spoor wordt teruggedraaid: het hoofdrailnet én alle
regionale lijnen worden aan NS onderhands gegund. De facto ontstaat er
weer één staatsmonopolie die alle treindiensten in Nederland verzorgt.
§ Deze variant is een uitwerking van scenario 1 van het rapport “Kiezen voor
een goed spoor”, behalve voor de ruimte die moet worden gegeven aan
opentoetreders, in lijn met de eisen uit het 4e spoorwegpakket.
§ Opentoetreders krijgen de mogelijkheid om commerciële vervoerdiensten toe
te voegen. Deze kunnen worden onderworpen aan het Economische
Evenwichtstoets (EET) (een belanghebbende moet een EET aanvragen bij de
ACM, gebeurt dat niet, dan heeft een OT-vervoerder automatisch toegang
mits capaciteit beschikbaar is).

Strategisch
• Waarom
• De “doelen”
• Mobiliteits- en
OV-beleid

Rijk
“LTSA”, “TBOV”, ...

Sturing
Tactisch
• Wat
• De “middelen”
• Ontwerp van de
vervoersdiensten
(lijnvoering, haltering,
tarieven,
look-and-feel, etc.)

ProRail

Beheerplan

Concessie

NS

Vervoersplan

Opera7oneel
• Hoe
• De “realisaEe”
• Uitvoering van de
vervoersdiensten
(organisaEe van de
dagelijkse producEe,
verkoop- en informaEe)

Voorbeeld
§ Deze variant bestaat op het moment in België: alle treindiensten worden er door de NMBS verzorgd. Open access voor binnenlandse treindiensten is er echter nog
niet mogelijk, terwijl dit wel onderdeel is van deze variant gelet op de Europese eisen.

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
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Variant
Staatsmonopolie
Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

Huidige
situatie

Staatsmonopolie

Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

NS

Onderhandse
gunning

Open access

NS

Onderhandse
gunning

Toelichting

STURING EN COORDINATIE

PRAKTISCHE VOORWAARDEN

Beleid (strategisch)
§ De sturingsmogelijkheid is a priori gelijk aan de huidige situatie. De mate van flexibiliteit die geboden wordt door de huidige
concessiesystematiek met NS wordt gecontinueerd.
§ Er ontstaat een vermindering van de rechtstreekse invloed van DO’s op het regionale treinproduct. De inpassingsmogelijkheden van
regionale beleidswensen verloopt via het rijk als concessieverlener.
Ontwerp treindiensten (tactisch)
§ NS is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de diensten, binnen de kaders van de HRN-concessie. Er onstaat binnen het HRN één
eenduidige uitstraling en interface voor de klant (vervoersconcept, kaart- en tariefsysteem, informatie- en verkoopsysteem) en
productcomplementariteit tussen IC- en Sprinterdiensten.
§ Een vraag is of het huidige sturingsinstrumentarium voldoende ontwikkeld is om aanbod, uitstraling en interface voor de klant
(vervoersconcept, kaart- en tariefsysteem, informatie- en verkoopsysteem) van treindiensten (HRN-concessie en opentoetreding) met
de rest van het OV adequaat te coördineren. Dit dient proactief door de Rijksoverheid in de HRN-concessie te worden geregeld, en
door de DO’s in hun regionale concessies. Alternatief is om dit via wetgeving landelijk verplicht te stellen. Hierin schuilt een risico van
overheidsfalen (ineffectief organiseren ervan, trage realisatie).
§ Concurrentie door opentoetreders kan ontstaan en dient adequaat te worden gereguleerd omwille van netwerksamenhang en
omwille van de impact ervan op de HRN-concessie.
Uitvoering (operationeel)
§ Er ontstaat geen versimpeling ten opzichte van de huidige situatie.
Coördinatie van de spoorwegketen
§ De gelijkgerichte sturing van NS en ProRail dient minimaal behouden te blijven.
§ Aanvullende coördinatiemechanismen zouden overwogen kunnen worden, gelet op de bestaande beleidsuitdagingen [zie
‘Spoorbeleid’ op pagina 9 en ‘Vraaggroei en capaciteit’ op pagina 17].

Aspecten die ingeregeld moeten worden:
§ De huidige systematiek kan worden
gecontinueerd.
§ Deze variant draait de decentralisatie
terug en stuit vermoedelijk op verzet
van de decentrale overheden die
regionale treindiensten hebben
aanbesteed, met name daar waar
multi-modale concessies zijn gegund.
Tijdlijn uitvoerbaarheid
§ Gunning van de HRN-concessie kan in
principe per 2025 met ingroeipad.
Deze variant kan alleen gradueel
worden ingevoerd, in de pas met het
aflopen van bestaande
spoorconcessies die door decentrale
overheden zijn gegund.
§ Bij onderhandse gunning van de HRNconcessie zijn procedurele vereisten
van toepassing in de PSO-verordening
(publicatie vooraf en achteraf) en in de
Wp2000 (advies consumentenorganisaties en ProRail, voorafgaande
bekendmaking aan NS, voorleggen
ontwerp-concessie aan EK+TK,
vaststelling beleidsvoornemen en PvE)
[zie verder pagina 35].

JURIDISCH KADER
1. PSO-verordening
§ Tot uiterlijk 24 december 2023: onderhandse gunning mogelijk o.g.v. arvkel 5 lid 6 PSO-verordening.
§ Na 24 december 2023: onderhandse gunning mogelijk indien wordt voldaan aan de voorwaarden van arvkel 5 lid 4 bis PSO – de
juridische houdbaarheid van onderhandse gunning op deze grond is op voorhand onzeker.
2. SERA-richtlijn
§ De SERA-richtlijn vormt geen belemmering voor onderhandse gunning.
§ De Minister en NS dienen rekening te houden met opentoegang-vervoer – in de HRN-concessie moet worden geregeld of (en zo ja: in
welke mate) NS wordt gecompenseerd voor afnemende opbrengsten als gevolg van opentoegang-vervoer.
§ De minister kan een heﬃng opleggen aan opentoegangvervoerders wat betrex het HRN. Het verdient de voorkeur hiervoor een
eenduidige berekeningsmethode op te stellen teneinde de billijkheid, transparanve, non-discriminave en evenredigheid van heﬃngen
te waarborgen.

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
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Variant
HRN onderhands
Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

Huidige
situatie

HRN
onderhands

Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

Open access

NS

Onderhandse
gunning

Omschrijving
§ De huidige marktordening wordt voortgezet met toevoeging van de
mogelijkheid tot open toetreding.
§ De concessie voor het HRN wordt onderhands aan NS gegund.
§ Er worden geen treindiensten uit het HRN gedecentraliseerd.
§ De reeds bestaande gedecentraliseerde regionale treindiensten blijven onder
de verantwoordelijkheid van de betreffende decentrale overheid.
§ De gelijkgerichte indicatoren voor NS en ProRail worden behouden.
§ De inhoud van de NS-concessie kan, ten opzichte van de huidige concessie,
door de rijksoverheid desgewenst op enkele punten worden verbeterd en
aangescherpt.
§ Opentoetreders krijgen de mogelijkheid om commerciële vervoerdiensten toe
te voegen. Deze kunnen worden onderworpen aan het Economische
Evenwichtstoets (EET) (een belanghebbende moet een EET aanvragen bij de
ACM, gebeurt dat niet, dan heeft een OT-vervoerder automatisch toegang
mits capaciteit beschikbaar is).

Strategisch
• Waarom
• De “doelen”
• Mobiliteits- en
OV-beleid

• Wat
• De “middelen”
• Ontwerp van de
vervoersdiensten
(lijnvoering, haltering,
tarieven,
look-and-feel, etc.)

DO
DO

“LTSA”, “TBOV”, ...

Sturing
Tactisch

DO’s

Rijk

ProRail

Beheerplan

Concessie

NS

Vervoersplan

Concessies

Regionale vervoerders

NS

De huidige marktordening met onderhandse gunning van de HRN-concessie wordt voortgezet zonder
aanpassing, behalve de toevoeging van de mogelijkheid tot open toetreding.

Operationeel
• Hoe
• De “realisatie”
• Uitvoering van de
vervoersdiensten
(organisatie van de
dagelijkse productie,
verkoop- en informatie)

Voorbeeld
§ Dit is in essentie de huidige marktordening in Nederland (al kan de inhoud van de concessie desgewenst anders ingevuld worden dan de huidige concessie). Het
voornaamste verschil zit in de toegevoegde mogelijkheid van opentoetreding op binnenlandse diensten.

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
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Variant
HRN onderhands
Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

Huidige
situatie

HRN
onderhands

Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

NS

Onderhandse
gunning

Open access

NS

Onderhandse
gunning

Toelichting

STURING EN COORDINATIE

PRAKTISCHE VOORWAARDEN

Beleid (strategisch)
§ De sturingsmogelijkheid is a priori gelijk aan de huidige situatie. De mate van flexibiliteit die geboden wordt door de huidige
concessiesystematiek met NS wordt gecontinueerd.
§ Er ontstaat geen verandering in de inpassingsmogelijkheden van regionale beleidswensen.
Ontwerp treindiensten (tactisch)
§ NS is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de diensten, binnen de kaders van de HRN-concessie. Er onstaat binnen het HRN één
eenduidige uitstraling en interface voor de klant (vervoersconcept, kaart- en tariefsysteem, informatie- en verkoopsysteem) en
productcomplementariteit tussen IC- en Sprinterdiensten.
§ Een vraag is of het huidige sturingsinstrumentarium voldoende ontwikkeld is om aanbod, uitstraling en interface voor de klant
(vervoersconcept, kaart- en tariefsysteem, informatie- en verkoopsysteem) van treindiensten (HRN-concessie, regionale lijnen en
opentoetreding) met de rest van het OV adequaat te coördineren. Dit dient proactief door de Rijksoverheid in de HRN-concessie te
worden geregeld, en door de DO’s in hun regionale concessies. Alternatief is om dit via wetgeving landelijk verplicht te stellen. Hierin
schuilt een risico van overheidsfalen (ineffectief organiseren ervan, trage realisatie).
§ Concurrentie door opentoetreders kan ontstaan en dient adequaat te worden gereguleerd omwille van netwerksamenhang en
omwille van de impact ervan op de HRN-concessie.
Uitvoering (operationeel)
§ Er ontstaat geen verandering ten opzichte van de huidige situatie.
Coördinatie van de spoorwegketen
§ De gelijkgerichte sturing van NS en ProRail dient minimaal behouden te blijven.
§ Aanvullende coördinatiemechanismen zouden overwogen kunnen worden, gelet op de bestaande beleidsuitdagingen [zie
‘Spoorbeleid’ op pagina 9 en ‘Vraaggroei en capaciteit’ op pagina 17].

Aspecten die ingeregeld moeten worden:
§ De huidige systemavek kan worden
geconvnueerd.
Tijdlijn uitvoerbaarheid
§ Gunning van de HRN-concessie kan
per 2025.
§ Bij gunning van de concessie voor ICdiensten zijn procedurele vereisten
van toepassing in de PSO-verordening
(publicave vooraf en achteraf) en in de
Wp2000 (advies consumentenorganisaves en ProRail, voorafgaande
bekendmaking aan NS, voorleggen
ontwerp-concessie aan EK+TK,
vaststelling beleidsvoornemen en PvE)
[zie verder pagina 35].

JURIDISCH KADER
1. PSO-verordening
§ Tot uiterlijk 24 december 2023: onderhandse gunning mogelijk o.g.v. artikel 5 lid 6 PSO-verordening.
§ Na 24 december 2023: onderhandse gunning mogelijk indien wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 5 lid 4 bis PSO – de
juridische houdbaarheid van onderhandse gunning op deze grond is op voorhand onzeker.
2. SERA-richtlijn
§ De SERA-richtlijn vormt geen belemmering voor onderhandse gunning.
§ De Minister en NS dienen rekening te houden met opentoegang-vervoer – in de HRN-concessie moet worden geregeld of (en zo ja: in
welke mate) NS wordt gecompenseerd voor afnemende opbrengsten als gevolg van opentoegang-vervoer.
§ De minister kan een heffing opleggen aan opentoegangvervoerders wat betreft het HRN, DO's kunnen dat voor OT-vervoerders over
hun concessiegebied. Het verdient de voorkeur hiervoor een eenduidige berekeningsmethode op te stellen teneinde de billijkheid,
transparantie, non-discriminatie en evenredigheid van heffingen te waarborgen.

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
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Variant
Management
aanbesteding

De managementfunctie van NS wordt aanbesteed. De staat draagt de risico’s op kosten en opbrengsten
maar het winnende management-team word geïncentiveerd om prestatieverbeteringen te realiseren.

Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

Huidige
situa7e

Management
aanbesteding

Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

Open access

NS

Management
aanbesteding

§

Opmerking: Deze variant lijkt op het aanbesteden van concessies [zie variant
‘HRN-aanbesteding’ op pagina 65 en ‘Deelnetwerken’ op pagina 63] in die zin
dat ook daar uiteindelijk het gehele personeel, materieel en de andere
systemen onder het beheer van nieuwe managers komen te staan. Het verschil
zit in de eigendomsverhoudingen en voornamelijk in de risico’s die het
managementteam hier draagt. Kosten- en opbrengstenrisico’s blijven onder de
hier gehanteerde definitie van management-aanbesteding aan overheidskant.

Strategisch
• Waarom
• De “doelen”
• Mobiliteits- en
OV-beleid

• Wat
• De “middelen”
• Ontwerp van de
vervoersdiensten
(lijnvoering, haltering,
tarieven,
look-and-feel, etc.)

DO
DO

“LTSA”, “TBOV”, ...

Sturing
Tactisch

DO’s

Rijk

ProRail

Concessie

NS
(Aanbesteding
management)

Beheerplan

Vervoersplan

Concessies

Regionale vervoerders

NS

Omschrijving
§ De managementfunctie van NS wordt aanbesteed.
§ Het winnende management-team wordt contractueel geprikkeld om
prestatieverbeteringen te realiseren maar de concessieverlener draagt de
risico’s op kosten en opbrengsten.
§ De gedecentraliseerde regionale treindiensten blijven onder de
verantwoordelijkheid van de betreffende decentrale overheid.
§ Deze variant is een uitwerking van scenario 3 van het rapport “Kiezen voor
een goed spoor”.
§ Opentoetreders krijgen de mogelijkheid om commerciële vervoerdiensten toe
te voegen. Deze kunnen worden onderworpen aan het Economische
Evenwichtstoets (EET) (een belanghebbende moet een EET aanvragen bij de
ACM, gebeurt dat niet, dan heeft een OT-vervoerder automatisch toegang
mits capaciteit beschikbaar is).

Operationeel
• Hoe
• De “realisatie”
• Uitvoering van de
vervoersdiensten
(organisatie van de
dagelijkse productie,
verkoop- en informatie)

Voorbeeld
§ Deze marktordening is vergelijkbaar met de aanbesteding van de managementfunctie van stedelijke vervoerbedrijven in Frankrijk, in die gevallen waar het
management alleen betaald wordt voor de managementfunctie, zonder de kosten- en opbrengstenrisico’s te hoeven dragen. Deze wijze van contracteren waarbij het
merendeel van de risico’s bij de aanbestedende overheid blijft is overigens niet wijd verspreid.
§ Deze marktordening vertoont ook gelijkenis met die Britse spoorconcessies waar van meet af aan (of tijdens de concessie na financiële problemen) gekozen is voor
het reduceren of minimaliseren van de risico’s van de concessiehouder. De aard van aanbestedingen in omvangrijke contracten voor treindiensten is dat materieel,
personeel en overige instrumenten overgaan van verliezer op winnaar, wat uiteindelijk op praktische gronden veel gelijkenis vertoont met een zuivere
managementaanbesteding.

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
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Variant
Management
aanbesteding

Toelichting

Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

Huidige
situatie

Management
aanbesteding

Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

NS

Onderhandse
gunning

Open access

NS

Management
aanbesteding

STURING EN COORDINATIE
Beleid (strategisch)
§ Een integrale landelijke netwerkvisie betreffende het HRN moet op het niveau van het rijk georganiseerd worden.
§ De contractuele focus van de vervoerder kan tussentijdse beleidsaanpassingen bemoeilijken, afhankelijk van de ruimte die de
concessie en/of het contract bieden en de daarbij gepaard gaande risico’s en kosten voor vervoerder en opdrachtgever.
§ Het scheppen van beleidsruimte voor integratie met het regionaal OV en adaptief vermogen voor veranderende behoeften en
regionale ambities vergt het inrichten van een goed functionerende samenwerking tussen rijksoverheid en DO’s.
Ontwerp treindiensten (tactisch)
§ Het managementteam is contractueel verantwoordelijk voor het aansturen van de vervoerder (NS) in het ontwerpen van de diensten,
binnen de kaders van de HRN-concessie . Er onstaat binnen het HRN één eenduidige uitstraling en interface voor de klant
(vervoersconcept, kaart- en tariefsysteem, informatie- en verkoopsysteem) en productcomplementariteit tussen IC- en
Sprinterdiensten.
§ Een vraag is of het huidige sturingsinstrumentarium voldoende ontwikkeld is om aanbod, uitstraling en interface voor de klant
(vervoersconcept, kaart- en tariefsysteem, informatie- en verkoopsysteem) van treindiensten (HRN-concessie, regionale lijnen en
opentoetreding) met de rest van het OV adequaat te coördineren. Dit dient proactief door de Rijksoverheid in de HRN-concessie te
worden geregeld, en door de DO’s in hun regionale concessies. Alternatief is om dit via wetgeving landelijk verplicht te stellen. Hierin
schuilt een risico van overheidsfalen (ineffectief organiseren ervan, trage realisatie).
§ Concurrentie door opentoetreders kan ontstaan en dient adequaat te worden gereguleerd omwille van netwerksamenhang en
omwille van de impact ervan op de HRN-concessie.
Uitvoering (operationeel)
§ Er ontstaat geen verandering ten opzichte van de huidige situatie.
Coördinatie van de spoorwegketen
§ De gelijkgerichte sturing van de concessiehouder met ProRail dient minimaal behouden te blijven. Coördinatiemechanismen dienen
verscherpt in de concessie te worden opgenomen, gelet op de te verwachten sterkere commerciële houding van de concessiehouder.
§ Aanvullende coördinatiemechanismen zouden overwogen kunnen worden, gelet op de bestaande beleidsuitdagingen [zie
‘Spoorbeleid’ op pagina 9 en ‘Vraaggroei en capaciteit’ op pagina 17].

JURIDISCH KADER
1. PSO-verordening
§ De vraag is of deze vorm van aanbesteding van alleen de management-functie onder de Europese definitie van onderhandse gunning
valt of onder die van aanbesteding van de HRN-concessie.
§ Tot uiterlijk 24 december 2023: onderhandse gunning mogelijk o.g.v. artikel 5 lid 6 PSO-verordening.
§ Na 24 december 2023: onderhandse gunning mogelijk indien wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 5 lid 4 bis PSO – de
juridische houdbaarheid van onderhandse gunning op deze grond is op voorhand onzeker.
2. SERA-richtlijn
§ De SERA-richtlijn vormt geen belemmering voor onderhandse gunning.
§ De Minister en NS dienen rekening te houden met opentoegang-vervoer – in de HRN-concessie moet worden geregeld of (en zo ja: in
welke mate) NS wordt gecompenseerd voor afnemende opbrengsten als gevolg van opentoegang-vervoer .
§ De minister kan een heffing opleggen aan opentoegangvervoerders wat betreft het HRN, DO's kunnen dat voor OT-vervoerders over
hun concessiegebied. Het verdient de voorkeur hiervoor een eenduidige berekeningsmethode op te stellen teneinde de billijkheid,
transparantie, non-discriminatie en evenredigheid van heffingen te waarborgen.
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PRAKTISCHE VOORWAARDEN
Aspecten die ingeregeld moeten worden:
§ Er hoeft geen netwerkindeling of
personeelsoverdracht plaats te
vinden. Het bedrijf NS blijft bestaan en
komt (deels) onder een ander
management te staan. Anders dan bij
een 'gewone' aanbesteding zal NS in
beginsel niet kunnen deelnemen.
§ Een forse uitbreiding van het sturingsapparaat van het rijk is nodig om dit
contract te ontwerpen en aan te
besteden.
§ Het rijk moet zich uitrusten om
kosten- en opbrengstenverantwoordelijkheid te dragen en op andere (gerelateerde) criteria te sturen. Het management zal in de eerste plaats zijn
contractueel belang dienen, niet het
langetermijn-bedrijfsbelang van NS.
§ Dit, samen met de omvang van het
HRN, maakt dat aanbesteding van het
management ervan als complex en
risicovol moet worden bestempeld,
voor overheid en bieders.
§ Er dienen veel gegevens beschikbaar
te zijn, voor de overheid en de
concurrenten bij aanbesteding.
§ De coördinatiemechanismen tussen
ProRail en NS dienen verscherpt te
worden.
Tijdlijn uitvoerbaarheid
§ Er zijn procedurele vereisten van
toepassing in de PSO-verordening en
in de Wp2000, deze verschillen en zijn
ervan afhankelijk of deze vorm van
aanbesteding valt onder de definitie
van aanbesteding of onderhandse
gunning [zie verder pagina 35].
§ Gelet op de benodigde tijd voor de
voorbereiding, de aanbestedingsprocedure en de implementatieperiode, lijkt het niet realistisch dat
een dergelijk contract, met
ingangsdatum 1 januari 2025, op
grond van een aanbestedingsprocedure kan worden verleend.
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Variant
Yardstick competition
Onderhandse
gunning

Inbesteding

Huidige
situa7e

Yardstick
competition

Onderhandse
gunning

Inbesteding

Onderhandse
gunning

Open access

Net 1

Inbesteding

Net 2

Inbesteding

HS

Inbesteding

Omschrijving van de variant
§ Het HRN wordt in drie coherente deelnetwerken opgedeeld. Elk bevat ICdiensten en de daarmee samenhangende Sprinterdiensten.
§ Deze drie netwerken worden inbesteed (of onderhands gegund) aan een
drietal overheidsbedrijven door middel van concessies die veel weg hebben
van de systematiek van de huidige HRN-concessie.
§ In toevoeging daarop worden de prestaties van de drie bedrijven onderling
vergeleken volgens de reguleringsmethode van de “yardstick competition”.
Dit houdt onder andere in dat prestaties van de bedrijven worden gemeten en
vergeleken. De resultaten (‘benchmarking’) vormen een input voor hun
regulering.
§ Marginale verschuivingen tussen netten kunnen waar zinvol eventueel op
termijn worden overwogen, als extra prikkel tot goede prestaties.
§ Op termijn kan aanbesteding van de deelnetwerken overwogen worden [zie
variant ‘Deelnetwerken’ op pagina 63]
§ De gedecentraliseerde regionale treindiensten blijven onder de
verantwoordelijkheid van de betreffende decentrale overheid.
§ Deze variant vormt geen onderdeel van de scenario’s van het rapport “Kiezen
voor een goed spoor”.
§ Opentoetreders krijgen de mogelijkheid om commerciële vervoerdiensten toe
te voegen. Deze kunnen worden onderworpen aan het Economische
Evenwichtstoets (EET) (een belanghebbende moet een EET aanvragen bij de
ACM, gebeurt dat niet, dan heeft een OT-vervoerder automatisch toegang
mits capaciteit beschikbaar is).

Strategisch
• Waarom
• De “doelen”
• Mobiliteits- en
OV-beleid

Tac7sch
• Wat
• De “middelen”
• Ontwerp van de
vervoersdiensten
(lijnvoering, haltering,
tarieven,
look-and-feel, etc.)

DO’s

Rijk

DO
DO

“LTSA”, “TBOV”, ...

Sturing

Concessies

ProRail

N1 N2 N3

Beheerplan

Vervoersplannen

Concessies

Regionale vervoerders

NS

Het HRN wordt in drie coherente deelnetwerken inbesteed aan een drietal overheidsbedrijven. Hun
regulering wordt gebaseerd op een onderlinge benchmark van hun prestaees.

Operationeel
• Hoe
• De “realisatie”
• Uitvoering van de
vervoersdiensten
(organisatie van de
dagelijkse productie,
verkoop- en informatie)

Praktijkvoorbeeld
§ Deze marktordening benadert ook de Japanse marktordening. Daar worden de prestaties van spoorwegbedrijven vergeleken en hun tarieven gereguleerd door
middel van ‘yardstick competition’. Dit gebeurt in drie groepen bedrijven (de 6 JR’s die ook lange-afstandsdiensten verzorgen, 15 grote private spoorwegbedrijven, en
de metrobedrijven). Een belangrijk verschil, is dat de spoorwegbedrijven in Japan verticaal geïntegreerde bedrijven (infrastructuur + treinexploitatie) zijn.
§ Deze marktordening benadert eveneens, zij het in mindere mate, de Zwitserse marktordening. Een drietal overheidsbedrijven (SBB, BLS en SOB) zijn er belast met de
uitvoering van vervoerdiensten op het Zwitserse HRN: SBB en de veel kleinere BLS en SOB. Een mate van wedijver en statistische prestatievergelijking tussen de
bedrijven vindt er plaats door middel van het optreden van de diensten van het ministerie. Bij de recente vernieuwde toedeling van concessies is zelfs enige
concurrentie ontstaan tussen de bedrijven voor de toekenning van enkele lijnen binnen de concessies. Naast de landelijke concessues bestaat er een aantaal
concessies voor regionale treindiensten die inbesteed is aan regionale overheidsbedrijven. Overigens, zowel landelijk als regionaal, gaat het hier om verticaal
geïntegreerde bedrijven (infrastructuur + treinexploitatie).
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Variant
Yardstick competition
Onderhandse
gunning

Inbesteding

Huidige
situatie

Yardstick
competition

Onderhandse
gunning

Inbesteding

NS

Onderhandse
gunning

Open access

Net 1

Inbesteding

Net 2

Inbesteding

HS

Inbesteding

Toelichting

STURING EN COORDINATIE
Beleid (strategisch)
§ Een integrale landelijke netwerkvisie voor het HRN moet op het niveau van het rijk georganiseerd worden, in samenwerking met de
drie bedrijven en de DO’s. Het scheppen van beleidsruimte voor integratie met het regionaal OV en adaptief vermogen voor
veranderende behoeften en regionale ambities vergt een goed functionerende samenwerking tussen rijksoverheid en DO’s.
§ Dit model maakt het in principe mogelijk om decentrale overheden te betrekken bij de sturing en het eigendom van de resulterende
drie bedrijven (inbestedingsoptie [zie pagina 24]).
Ontwerp treindiensten (tactisch)
§ Elke vervoerder is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de diensten binnen zijn netwerk. De productcomplementariteit tussen ICen Sprinterdiensten wordt, binnen elk deelnetwerk, behouden. Afstemmingsproblemen en ‘concurrentie op het spoor’ bij
gedeeltelijke samenloop tussen concessiehouders wordt getemperd door de langdurige positie van de drie overheidsbedrijven. Dit
versoepelt hun medewerking aan de realisatie van een integrale netwerkvisie, los van concessielooptijden. Cruciaal hiervoor is dat
sturingscriteria hierop afgestemd zijn.
§ Het huidige sturingsinstrumentarium moet worden uitgebreid om aanbod, uitstraling en interface voor de klant (vervoersconcept,
kaart-, tarief-, informatie- en verkoopsysteem) binnen het HRN, liefst ook met regionale lijnen, opentoetreding en de rest van het OV
te coördineren. Dit dient door het rijk in de HRN-concessies te worden geregeld en door de DO’s in regionale concessies. Alternatief is
om dit wettelijk te verplichten. Hierin schuilt een risico van overheidsfalen (ineffectief organiseren ervan, trage realisatie).
§ Concurrentie door opentoetreders kan ontstaan en dient adequaat te worden gereguleerd omwille van netwerksamenhang en
omwille van de impact ervan op de aanbestede concessies.
§ Er ontstaat ‘vergelijkingsmateriaal’ tussen de concessies, wat de informatiepositie van de opdrachtgevende overheid versterkt.
§ Mits goed vormgegeven in de regulering (yardstick competition) kan de sturingsrelatie ook een gezonde wedijver tussen de bedrijven
creëeren (zoals in Zwitserland of Japan).
Uitvoering (operationeel)
§ De verkaveling van het netwerk kan een effect hebben op vervoerwaarde en operationele aspecten (materieelbehoefte,
opstelcapaciteit, keersporen en wederzijdse operationele beïnvloeding tussen de vervoerders, enz.).
Coördinatie van de spoorwegketen
§ De multipliciteit van vervoerders op het HRN maakt coördinatie complexer. Het rijk dient proactief in de sturingsrelaties te zorgen
voor een brede afstemming binnen de spoorwegketen (verschillende coördinatiecycli en feedback loop).
JURIDISCH KADER
1. PSO-verordening
§ Tot uiterlijk 24 december 2023: onderhandse gunning deelconcessies mogelijk o.g.v. artikel 5 lid 6 PSO-verordening.
§ Na 24 december 2023: onderhandse gunning mogelijk indien wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 5 lid 4 bis PSO – de
juridische houdbaarheid van onderhandse gunning op deze grond is op voorhand onzeker. Opdelen maakt de concessies minder
complex.
§ Inbesteding op grond van artikel 5 lid 2 PSO-verordening is alleen een optie indien de deelconcessies worden verleend door
decentrale overheden en de concessiehouders worden gecontroleerd door decentrale overheden.
2. SERA-richtlijn
§ De SERA-richtlijn vormt geen belemmering voor onderhandse gunning.
§ In de deelconcessies moet rekening worden gehouden met opentoegangvervoer – in de concessies moet worden geregeld of (en zo
ja: in welke mate) de concessiehouder wordt gecompenseerd voor afnemende opbrengsten als gevolg van opentoegang-vervoer.
§ De minister kan een heffing opleggen aan opentoegangvervoerders wat betreft het HRN, DO's kunnen dat voor OT-vervoerders over
hun concessiegebied. Het verdient de voorkeur hiervoor een eenduidige berekeningsmethode op te stellen teneinde de billijkheid,
transparantie, non-discriminatie en evenredigheid van heffingen te waarborgen.
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PRAKTISCHE VOORWAARDEN
Aspecten die ingeregeld moeten worden:
§ Een voorafgaande indeling van het
netwerk en van NS in drie eenheden is
nodig.
§ Een overdracht van bevoegdheden
over het HRN moet worden geregeld
inclusief adequate beleidssamenwerkingsvormen tussen rijk en DO’s.
§ De vorm en het regionaal eigendom
van de resulterende drie bedrijven
moet worden bepaald i.r.t. de
bestendigheid van de oplossing
(inbestedingsoptie).
§ Een uitbreiding van het
sturingsapparaat is nodig aan de kant
van de Rijksoverheid en/of de DO’s om
dergelijke concessies te ontwerpen en
te beheren.
§ Adequate coördinatiemechanismen
tussen de concessies en met ProRail
moeten worden opgesteld en
beheerd.
Tijdlijn uitvoerbaarheid
§ De benodigde voorbereidingstijd voor
de indeling van NS in een aantal
zelfstandige bedrijven (hier drie als
voorbeeld) maakt dat dit niet voor
2025 te realiseren is.
§ Bij onderhandse gunning van de drie
deelnetwerken zijn procedurele
vereisten van toepassing in de PSOverordening (publicatie vooraf en
achteraf) en in de Wp2000 (advies
consumentenorganisaties en ProRail,
voorafgaande bekendmaking aan NS,
voorleggen ontwerp-concessie aan
EK+TK, vaststelling beleidsvoornemen
en PvE), zie verder pagina XX.
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Varianten
Voorsorteren
Onderhandse
gunning

De huidige onderhandse gunning van de HRN-concessie aan NS wordt gecontinueerd maar gekoppeld aan
de voorbereiding op een reorganisatie van het aanbod in een aantal coherente deelnetten. Één of
meerdere daarvan zouden daarop voorwaardelijk aanbesteed kunnen worden.
Ond.gun. Aanb.

Huidige
situatie

Voorsorteren

Onderhandse
gunning

Voorwaardelijke
gunning

NS

Onderhandse
gunning

(Mogelijk)
aanbesteding

Onderhandse
gunning

Open access

Strategisch
• Waarom
• De “doelen”
• Mobiliteits- en
OV-beleid

• Wat
• De “middelen”
• Ontwerp van de
vervoersdiensten
(lijnvoering, haltering,
tarieven,
look-and-feel, etc.)

DO
DO

“LTSA”, “TBOV”, ...

Sturing
Tactisch

DO’s

Rijk

ProRail

Beheerplan

Concessie

NS

Vervoersplan

Concessies

(?)

Regionale vervoerders

NS

Omschrijving van de variant
§ De concessie voor het HRN wordt onderhands aan NS gegund.
§ Binnen de concessie worden afspraken gemaakt over een reorganisatie van
het aanbod in een aantal coherente netwerken.
§ Één of meerdere deelnetwerken die weinig afhankelijkheden vertonen met de
rest van netwerk kan/kunnen, voorwaardelijk, op een nader af te spreken
moment, eventueel binnen de concessieperiode, worden aanbesteed,
bijvoorbeeld bij tegenvallende prestaties.
§ Deze marktordening kan een eerste stap zijn in de richting van andere
varianten [zie variant ‘Deelnetwerken’ op pagina 63] [zie variant ‘OV-Bureau
Nederland’ op pagina 61]
§ De gedecentraliseerde regionale treindiensten blijven onder de
verantwoordelijkheid van de betreffende decentrale overheid.
§ Deze variant is een uitwerking van scenario 4b/4c van het rapport “Kiezen
voor een goed spoor”.
§ Opentoetreders krijgen de mogelijkheid om commerciële vervoerdiensten toe
te voegen. Deze kunnen worden onderworpen aan het Economische
Evenwichtstoets (EET) (een belanghebbende moet een EET aanvragen bij de
ACM, gebeurt dat niet, dan heeft een OT-vervoerder automatisch toegang
mits capaciteit beschikbaar is).

Operationeel
• Hoe
• De “realisatie”
• Uitvoering van de
vervoersdiensten
(organisatie van de
dagelijkse productie,
verkoop- en informatie)

Voorbeeld
§ Deze variant lijkt in de basis op de huidige marktordening in Nederland.
§ Deze marktordening lijkt ook op de tot voor kort voorzien marktordening in Finland:
• Het voornemen was om aanbesteding van een eerste zuidelijke zone van het nationale spoornetwerk in te voeren maar dit is in juni 2019 gestopt na verandering
van regering en politieke meerderheid. De noodzakelijke hervormingen van de nationale vervoerder (VR) waren nog niet doorgevoerd. VR (zittende vervoerder in
handen van de nationale overheid) beschikt nog over een exclusieve concessie tot einde 2024.
• Wel wil de Finse regering de resultaten van de aanbesteding van de voorstedelijke treindiensten van Helsinki afwachten (deze diensten zijn centraal gepland door
het OV-bureau van de regio Helsinki) voor er verdere stappen worden overwogen richting verdere aanbestedingen van het nationale net of niet.
• De regering wil ook eerst het effect van open toetreding afwachten.
• Ook wordt een coördinatie-aspect aangevoerd als reden om de aanbesteding van die zuidelijke regio voorlopig stop te zetten: de voorgenomen uitbreiding van de
voorstedelijke treindiensten zou ook een impact hebben gehad op de economie van de aan te besteden zuidelijke regio.
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Variant
Voorsorteren
Onderhandse
gunning

Toelichting

Ond.gun. Aanb.

Huidige
situatie

Voorsorteren

Onderhandse
gunning

Voorwaardelijke
gunning

Onderhandse
gunning

Open access

NS

Onderhandse
gunning

(Mogelijk)
aanbesteding

NS

STURING EN COORDINATIE
Beleid (strategisch)
§ De sturingsmogelijkheid is a priori gelijk aan de huidige situatie. Het voorsorteren op deelnetten vindt plaats binnen één
sturingsrelatie, wat een integrale netwerkvisie niet in de weg staat. Er ontstaat op termijn informatie over de deelnetten.
§ De mate van flexibiliteit die geboden wordt door de huidige concessiesystematiek met NS wordt gecontinueerd. Afhankelijk van de
vormgeving van de sturingsrelatie en deelnetten kan er enige toename in inpassingsmogelijkheden van regionale beleidswensen
ontstaan.
Ontwerp treindiensten (tactisch)
§ NS is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de diensten, binnen de kaders van de HRN-concessie. Er onstaat binnen het HRN één
eenduidige uitstraling en interface voor de klant (vervoersconcept, kaart- en tariefsysteem, informatie- en verkoopsysteem) en
productcomplementariteit tussen IC- en Sprinterdiensten.
§ Een vraag is of het huidige sturingsinstrumentarium voldoende ontwikkeld is om aanbod, uitstraling en interface voor de klant
(vervoersconcept, kaart- en tariefsysteem, informatie- en verkoopsysteem) van treindiensten (HRN-concessie, regionale lijnen en
opentoetreding) met de rest van het OV adequaat te coördineren. Dit dient proactief door de Rijksoverheid in de HRN-concessie te
worden geregeld, en door de DO’s in hun regionale concessies. Alternatief is om dit via wetgeving landelijk verplicht te stellen. Hierin
schuilt een risico van overheidsfalen (ineffectief organiseren ervan, trage realisatie).
§ Concurrentie door opentoetreders kan ontstaan en dient adequaat te worden gereguleerd omwille van netwerksamenhang en
omwille van de impact ervan op de HRN-concessie.
§ Bij aanbesteding van (één van de) deelnetten, dienen nadere coördinatiemaatregelen te worden genomen [zie variant
‘Deelnetwerken’ op pagina 63].
Uitvoering (operationeel)
§ De ontmenging/ontvlechting in deelnetten leidt tot vermindering van de complexiteit van het netwerk.
§ Met het voorsorteren op deelnetten kan het effect op vervoerwaarde en operationele aspecten (materieelbehoefte, opstelcapaciteit,
keersporen en wederzijdse operationele beïnvloeding tussen de vervoerders, enz.) onderzocht worden.
Coördinatie van de spoorwegketen
§ De gelijkgerichte sturing van NS en ProRail dient minimaal behouden te blijven.
§ Aanvullende coördinatiemechanismen zouden overwogen kunnen worden, gelet op de bestaande beleidsuitdagingen [zie
‘Spoorbeleid’ op pagina 9 en ‘Vraaggroei en capaciteit’ op pagina 17].

PRAKTISCHE VOORWAARDEN
Aspecten die ingeregeld moeten worden:
§ De huidige systematiek kan worden
gecontinueerd.
§ Deze variant vergt dat de
doelstellingen ervan en de
verwachting aangaande de
medewerking van NS stevig in de
concessie worden neergezet.
Tijdlijn uitvoerbaarheid
§ Gunning van de HRN-concessie kan
per 2025. Een voorafgaande indeling
van het HRN in drie netwerken is niet
nodig. Een eventuele aanbesteding
van een deelnetwerk kan tijdens de
concessie worden voorbereid.
§ Bij gunning van de concessie voor
HRN-diensten zijn procedurele
vereisten van toepassing in de PSOverordening (publicatie vooraf en
achteraf) en in de Wp2000 (advies
consumenten-organisaties en ProRail,
voorafgaande bekendmaking aan NS,
voorleggen ontwerp-concessie aan
EK+TK, vaststelling beleidsvoornemen
en PvE) [zie verder pagina 35].

JURIDISCH KADER
1. PSO-verordening
§ Tot uiterlijk 24 december 2023: onderhandse gunning mogelijk o.g.v. artikel 5 lid 6 PSO-verordening.
§ Na 24 december 2023: onderhandse gunning mogelijk indien wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 5 lid 4 bis PSO – de
juridische houdbaarheid van onderhandse gunning op deze grond is op voorhand onzeker.
2. SERA-richtlijn
§ De SERA-richtlijn vormt geen belemmering voor onderhandse gunning.
§ De Minister en NS dienen rekening te houden met opentoegang-vervoer – in de HRN-concessie moet worden geregeld of (en zo ja: in
welke mate) NS wordt gecompenseerd voor afnemende opbrengsten als gevolg van opentoegang-vervoer.
§ De minister kan een heffing opleggen aan opentoegangvervoerders wat betreft het HRN, DO's kunnen dat voor OT-vervoerders over
hun concessiegebied. Het verdient de voorkeur hiervoor een eenduidige berekeningsmethode op te stellen teneinde de billijkheid,
transparantie, non-discriminatie en evenredigheid van heffingen te waarborgen.
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Variant
Verdere decentralisatie
Onderhandse
gunning

Ond.gun. Aanb.

Huidige
situatie

Verdere
decentralisatie

Onderhandse
gunning

Voorwaardelijke
gunning

Onderhandse
gunning

Open access

NS

Onderhandse
gunning

Omschrijving van de variant
§ De concessie voor het HRN wordt onderhands aan NS gegund, volgens een
systematiek die voortborduurt op de huidige HRN-concessie.
§ Één (of meerdere) Sprinterdiensten op het HRN worden gedecentraliseerd en
aanbesteed door de decentrale overheden. De systematiek sluit aan bij die al
jaren ingezette lijn van decentralisatie van regionale lijnen.
§ Eventueel worden, bij tegenvallende prestaties, verdere decentralisaties van
diensten overwogen wanneer die wens bestaat en dit tot regionale
optimalisatie kan leiden zonder dat de landelijke samenhang wordt aangetast.
§ De overlap tussen IC-diensten en gedecentraliseerde Sprinterdiensten vergt
een inkadering van de ontwikkelvrijheden van de vervoerders (qua
dienstregeling, tarieven en informatie) om de coördinatie tussen
treindiensten te bevorderen en overmatige concurrentie tussen
overlappende concessies te voorkomen.
§ De gedecentraliseerde regionale treindiensten blijven onder de
verantwoordelijkheid van de betreffende decentrale overheid.
§ Deze variant is een uitwerking van scenario 2b/2c van het rapport “Kiezen
voor een goed spoor”.
§ Opentoetreders krijgen de mogelijkheid om commerciële vervoerdiensten toe
te voegen. Deze kunnen worden onderworpen aan het Economische
Evenwichtstoets (EET) (een belanghebbende moet een EET aanvragen bij de
ACM, gebeurt dat niet, dan heeft een OT-vervoerder automatisch toegang
mits capaciteit beschikbaar is).

Strategisch
• Waarom
• De “doelen”
• Mobiliteits- en
OV-beleid

• Wat
• De “middelen”
• Ontwerp van de
vervoersdiensten
(lijnvoering, haltering,
tarieven,
look-and-feel, etc.)

DO
DO

“LTSA”, “TBOV”, ...

Sturing
Tactisch

DO’s

Rijk

ProRail

Beheerplan

Concessie

NS

Vervoersplan

Concessies

Regionale vervoerders

NS

De huidige onderhandse gunning van de HRN-concessie aan NS wordt gecontinueerd, maar met
decentralisatie van één (of meerdere) spinterdiensten en eventueel, onder voorwaarden, verdere
decentralisatie van aanvullende sprinterdiensten.

Operationeel
• Hoe
• De “realisatie”
• Uitvoering van de
vervoersdiensten
(organisatie van de
dagelijkse productie,
verkoop- en informatie)

Praktijkvoorbeeld
§ Deze marktordeningsvorm borduurt voort op de huidige.
§ Buitenlandse voorbeelden van deze aanpak (in de zin van steeds verdergaande afsplitsing en decentralisatie van regionale lijnen uit een nationale concessie) zijn niet
bekend.
§ De geleidelijke aanbesteding van regionale treindiensten in Duitsland (ingevoerd enige jaren geleden en nu nog gaande) vertoont wel enige gelijkenis qua proces.
Echter, daar is sprake van centrale planning van de treindiensten door een OV-Bureau (Verkehrsverbund) die ontwikkelingsfunctie en opbrengstverantwoordelijkheid
draagt. Dat is niet de opzet van deze variant en komt eerder in de buurt van de variant OV-Bureau Nederland [zie pagina 61].
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Variant
Verdere decentralisatie
Onderhandse
gunning

Ond.gun. Aanb.

Huidige
situatie

Verdere
decentralisatie

Onderhandse
gunning

Voorwaardelijke
gunning

NS

Onderhandse
gunning

Open access

NS

Onderhandse
gunning

Toelichting

STURING EN COORDINATIE
Beleid (strategisch)
§ De losliggende lijnen in het spoornetwerk zijn inmiddels gedecentraliseerd. Verdere decentralisaties van Sprinterdiensten zouden in
toenemende mate leiden tot een overlap van treindiensten en bevoegdheden tussen Rijksoverheid en DO’s
§ De toename van het aantal regionale concessies (met eigen voorwaarden en looptijden) op het HRN, naast de NS-concessie, zal
geleidelijk leiden tot een toename in complexiteit en beleidscoördinatievraagstukken op samenloopbaanvakken.
Ontwerp treindiensten (tactisch)
§ Elke vervoerder is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de diensten binnen zijn concessie. Hierdoor kan de
productcomplementariteit tussen IC- en Sprinterdiensten op de betrokken lijnen verloren gaan en versnippering van het aanbod
ontstaan (haltering en dienstregeling, prioriteit bij capaciteitsverdeling tussen IC en Sprinter, overstapgaranties, tariefsystemen en
incheckpaaltjes, enz.)
§ Waar gedecentraliseerd wordt, ontstaan mogelijkheden voor multimodale concessies en kan de decentrale overheid sturen op de
kwaliteit van het product voor de regionale treinreiziger. Het is de vraag of het huidige sturingsinstrumentarium voldoende ontwikkeld
is, in het bijzonder op samenloopbaanvakken, om aanbod, uitstraling en interface voor de klant (vervoersconcept, kaart- en
tariefsysteem, informatie- en verkoopsysteem) van treindiensten (HRN-concessie, regionale lijnen en opentoetreding) en van de rest
van het OV adequaat te coördineren [zie Casus Limburg op pagina 80]. Dit dient proactief door de Rijksoverheid in de HRN-concessie
te worden geregeld, en door de DO’s in hun regionale concessies. Alternatief is om dit via wetgeving landelijk verplicht te stellen.
Hierin schuilt een risico van overheidsfalen (ineffectief organiseren ervan, trage realisatie).
Uitvoering (operationeel)
§ Verdere decentralisaties van Sprinterdiensten zullen in toenemende mate leiden tot complexiteit en coördinatievraagstukken op
samenloopbaanvakken. Dit zal met name het geval zijn bij samenloop op drukker bereden baanvakken (PHS) in de Randstad, of als
meerdere vervoerders in het gebied actief worden.
§ De afsplitsing van treindiensten kan een effect hebben op vervoerwaarde en operationele aspecten (materieelbehoefte,
opstelcapaciteit, keersporen en wederzijdse operationele beïnvloeding tussen de vervoerders, enz.).
Coördinatie van de spoorwegketen
§ Het rijk dient, naast de gelijkgerichte sturing van NS en ProRail, proactief te sturen op goede afstemming binnen de spoorwegketen
(verschillende coördinatiecycli en feedback loop) met de betrokken DO’s. Dit neemt in complexiteit toe met het aantal betrokken
vervoerders en opdrachtgevers.
JURIDISCH KADER
1. PSO-verordening
§ Tot uiterlijk 24 december 2023: onderhandse gunning mogelijk o.g.v. artikel 5 lid 6 PSO-verordening.
§ Na 24 december 2023: onderhandse gunning mogelijk indien wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 5 lid 4 bis PSO – de
juridische houdbaarheid van onderhandse gunning op deze grond is op voorhand onzeker.

PRAKTISCHE VOORWAARDEN
Aspecten die ingeregeld moeten worden:
§ De huidige systematiek kan
grotendeels worden gecontinueerd.
§ Een betere afstemming tussen ProRail
en de DO’s is nodig op het vlak van
netwerk- en dienstregelingsontwikkeling.
§ De betrokken DO’s dienen bereid en in
staat te zijn de betreffende
treindiensten aan te besteden.
Tijdlijn uitvoerbaarheid
§ Aanbesteding van de Sprinterdiensten
verloopt op dezelfde wijze als tot nu
toe gebruikelijk is bij de
gedecentraliseerde regionale
spoorlijnen.
§ Gunning van de HRN-concessie kan
per 2025.
§ De overdracht van treindiensten naar
de DO’s dient onder andere
afgestemd te zijn op hun
concessiesystematiek (afloop
concessies).
§ Bij gunning van de concessie voor
HRN-diensten zijn procedurele
vereisten van toepassing in de PSOverordening (publicatie vooraf en
achteraf) en in de Wp2000 (advies
consumenten-organisaties en ProRail,
voorafgaande bekendmaking aan NS,
voorleggen ontwerp-concessie aan
EK+TK, vaststelling beleidsvoornemen
en PvE) [zie verder pagina 35].

2. SERA-richtlijn
§ De SERA-richtlijn vormt geen belemmering voor onderhandse gunning.
§ De Minister en NS dienen rekening te houden met opentoegang-vervoer – in de HRN-concessie moet worden geregeld of (en zo ja: in
welke mate) NS wordt gecompenseerd voor afnemende opbrengsten als gevolg van opentoegang-vervoer.
§ De minister kan een heffing opleggen aan opentoegangvervoerders wat betreft het HRN, DO's kunnen dat voor OT-vervoerders over
hun concessiegebied. Het verdient de voorkeur hiervoor een eenduidige berekeningsmethode op te stellen teneinde de billijkheid,
transparantie, non-discriminatie en evenredigheid van heffingen te waarborgen.
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Variant
IC/Sprinters
Onderhandse
gunning

De IC-diensten van het HRN worden onderhands aan NS gegund. De sprinterdiensten worden
gedecentraliseerd en aanbesteed. De vervoerders hebben een mate van ontwikkelvrijheid en dragen de
kosten- en opbrengstenverantwoordelijkheid op de door hen geboden diensten.
Ond.gun. Aanb.

Huidige
situatie

IC/Sprinters

Onderhandse
gunning

Onderhands +
aanbesteding

NS

Ond.
gun.

Strategisch
• Waarom
• De “doelen”
• Mobiliteits- en
OV-beleid

“LTSA”, “TBOV”, ...

Sturing
Tactisch
• Wat
• De “middelen”
• Ontwerp van de
vervoersdiensten
(lijnvoering, haltering,
tarieven,
look-and-feel, etc.)

Operationeel
• Hoe
• De “realisatie”
• Uitvoering van de
vervoersdiensten
(organisatie van de
dagelijkse productie,
verkoop- en informatie)

DO’s

Rijk

Concessie

Coördina/epla0orm

ProRail
NS

Beheerplan

Concessies

Vervoersplan

Regionale vervoerders

Onderhandse
gunning

Open access

IC-diensten

NS

Omschrijving van de variant
§ De IC-diensten van het HRN worden onderhands aan NS gegund, volgens een
systematiek die voortborduurt op de huidige HRN-concessie.
§ De Sprinterdiensten op het HRN worden daarentegen gedecentraliseerd en
aanbesteed door de DO’s. De systematiek sluit aan bij die van de reeds
gedecentraliseerde regionale lijnen.
§ De overlap tussen IC-diensten en Sprinterdiensten vergt om een nadere
afkadering van de ontwikkelvrijheden van de vervoerders (qua lijnvoering,
dienstregeling, tarieven en informatie) om overmatige concurrentie tussen
overlappende concessies te voorkomen. Een coördinatieplatform waarin
Rijksoverheid en DO’s samenwerken moet hiervoor worden ontworpen
(inclusief medewerking van de vervoerders).
§ De gedecentraliseerde regionale treindiensten blijven onder de
verantwoordelijkheid van de betreffende decentrale overheid.
§ Deze variant is een uitwerking van scenario 4a van het rapport “Kiezen voor
een goed spoor”.
§ Opentoetreders krijgen de mogelijkheid om commerciële vervoerdiensten toe
te voegen. Deze kunnen worden onderworpen aan het Economische
Evenwichtstoets (EET) (een belanghebbende moet een EET aanvragen bij de
ACM, gebeurt dat niet, dan heeft een OT-vervoerder automatisch toegang
mits capaciteit beschikbaar is).

Prak7jkvoorbeeld
§ Deze marktordeningsvorm is, voor zover bekend, nergens op deze wijze ingevoerd.
§ Daar waar aanbestede concessies met ontwikkelvrijheid en opbrengstverantwoordelijkheid voor de vervoerder bestaan, bijvoorbeeld in Groot-Brirannië, worden de
concessies zoveel mogelijk als niet overlappend ontworpen. Ook worden samenhangende snel- en stopdiensten in de regel binnen eenzelfde concessie gegund.
§ Daar waar aanbestede concessies zonder ontwikkelvrijheid en opbrengstverantwoordelijkheid voor de vervoerder bestaan, bijvoorbeeld in Duitsland, worden stop- en
sneldiensten soms wel los en overlappend aanbesteed, maar in dat geval worden de diensten door een centrale overheidsinstan7e ontworpen. Deze
overheidsorganisa7e draagt dan in de regel ook de opbrengstverantwoordelijkheid over deze diensten.
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Variant
IC/Sprinters
Onderhandse
gunning

Toelichting

Ond.gun. Aanb.

Huidige
situa7e

IC/Sprinters

Onderhandse
gunning

Onderhands +
aanbesteding

Onderhandse
gunning

Open access

NS

Ond.
gun.

IC-diensten

NS

STURING EN COORDINATIE

PRAKTISCHE VOORWAARDEN

Beleid (strategisch)
§ Er ontstaat een rechtstreeksere invloed van de DO’s op alle regionale treindiensten, maar het bestaan van een veelheid aan regionale
concessies (met eigen voorwaarden en looptijden), naast de NS-concessie, leidt tot een beperkte flexibiliteit en de facto tot een
moeizame inpassing van regionale ambities vanwege netwerkafhankelijkheden.
§ Er ontstaat een subtantiële overlap van bevoegdheden van rijk en DO’s op het gehele netwerk. Het ontwikkelen van een integrale
landelijke netwerkvisie betreffende het HRN wordt zeer complex. Een rechtstreekse relatie tussen ProRail en de DO’s is wenselijk.
Ontwerp treindiensten (tactisch)
§ Er ontstaat overal mogelijkheden voor multimodale concessies waarbij elke concessieverlener en vervoerder verantwoordelijk is voor
het ontwerpen van de diensten binnen zijn concessie. Hierdoor kan de productcomplementariteit tussen IC en Sprinter op dezelfde
lijn verloren gaan en versnippering ontstaan (haltering en dienstregeling, prioriteit bij capaciteitsverdeling, overstapgaranties,
tariefsystemen en incheckpaaltjes, enz.) De vraag is of het huidige sturingsinstrumentarium voldoende ontwikkeld is om aanbod,
uitstraling en interface voor de klant (vervoersconcept, kaart- en tariefsysteem, informatie- en verkoopsysteem) van treindiensten
(HRN-concessie, regionale lijnen en opentoetreding) met de rest van het OV adequaat te coördineren. Dit dient proactief door de
Rijksoverheid in de HRN-concessie te worden geregeld, en door de DO’s in hun regionale concessies. Alternatief is om dit via
wetgeving landelijk verplicht te stellen. Hierin schuilt een risico van overheidsfalen (ineffectief organiseren ervan, trage realisatie).
§ Concurrentie door opentoetreders kan ontstaan en dient adequaat te worden gereguleerd omwille van netwerksamenhang en
omwille van de impact ervan op de concessies.
Uitvoering (operationeel)
§ De complexiteit en kwetsbaarheid van de uitvoering neemt toe met de mate van samenloop tussen vervoerders, met name op zeer
drukbereden baanvakken [zie ook PHS op pagina 11].
§ De verkaveling van het netwerk kan een effect hebben op vervoerwaarde en operationele aspecten (materieelbehoefte,
opstelcapaciteit, keersporen en wederzijdse operationele beïnvloeding tussen de vervoerders, enz.)
Coördinatie van de spoorwegketen
§ Het rijk dient, bovenop de gelijkgerichte sturing van NS en ProRail, proactief te zorgen voor een brede afstemming binnen de
spoorwegketen (verschillende coördinatiecycli en feedback loop) aangezien dit onwaarschijnlijk op coherente wijze in alle concessies
en sturingsrelaties zal worden opgenomen vanwege de veelheid aan betrokken opdrachtgevers en belangen.

Aspecten die ingeregeld moeten worden:
§ De huidige systematiek kan
grotendeels worden gecontinueerd.
§ Een betere afstemming tussen ProRail
en de DO’s is nodig op het vlak van
netwerk- en dienstregelingsontwikkeling.
§ Een centraal coördinatieplatform om
de toegenomen complexiteit te
beheren moet worden opgericht.
Hierin werken Rijksoverheid en DO’s
samen om de overlappende
concessieverleningen te coördineren
en voorkomende
coördinatievraagstukken tijdens de
uitvoering van de concessies op te
lossen. De vraag is hoe slagvaardig een
dergelijke afstemmingsgremium kan
zijn.

JURIDISCH KADER
1. PSO-verordening
§ Tot uiterlijk 24 december 2023: onderhandse gunning mogelijk o.g.v. artikel 5 lid 6 PSO-verordening.
§ Na 24 december 2023: onderhandse gunning mogelijk indien wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 5 lid 4 bis PSO – de
juridische houdbaarheid van onderhandse gunning op deze grond is op voorhand onzeker.
2. SERA-richtlijn
§ De SERA-richtlijn vormt geen belemmering voor onderhandse gunning.
§ De Minister en NS dienen rekening te houden met opentoegang-vervoer – in de HRN-concessie moet worden geregeld of (en zo ja: in
welke mate) NS wordt gecompenseerd voor afnemende opbrengsten als gevolg van opentoegang-vervoer.
§ De minister kan een heffing opleggen aan opentoegangvervoerders wat betreft het HRN, DO's kunnen dat voor OT-vervoerders over
hun concessiegebied. Het verdient de voorkeur hiervoor een eenduidige berekeningsmethode op te stellen teneinde de billijkheid,
transparantie, non-discriminatie en evenredigheid van heffingen te waarborgen.
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Tijdlijn uitvoerbaarheid
§ Aanbesteding van de Sprinterdiensten
verloopt op dezelfde wijze als tot nu
toe gebruikelijk is bij de
gedecentraliseerde regionale
spoorlijnen. Een ingroeipad moet
bepaald worden, dit dient beschouwd
te worden in parallel met de
substantiële gevolgen van deze variant
voor de omvang van de HRNconcessie. Er dient rekening te worden
gehouden met materieel- en
personeeloverdracht van de
sprinterdiensten van NS.
§ Bij gunning van de concessie voor ICdiensten zijn procedurele vereisten
van toepassing in de PSO-verordening
(publicatie vooraf en achteraf) en in de
Wp2000 (advies consumentenorganisaties en ProRail, voorafgaande
bekendmaking aan NS, voorleggen
ontwerp-concessie aan EK+TK,
vaststelling beleidsvoornemen en
PvE), zie verder pagina XX.
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Varianten
OV-Bureau Nederland
Onderhandse
gunning

Ond.gun. Aanb.

Huidige
situatie

OV-Bureau
Nederland

Onderhandse
gunning

Aanbesteding
van uitvoering

OVB
NL

HSL+
A2
NO

Planningsfunctie

Onderhandse
gunning

Open access

IJ/M
RS
HS

Omschrijving
§ Het netwerk wordt verkaveld in een aantal percelen, a priori een zestal in deze variant
(een ander aantal is principieel mogelijk). Elk perceel combineert a priori
samenhangende IC- en sprinterdiensten.
§ In het eindbeeld worden alle diensten gepland en aanbesteed door een ‘OV-Bureau
Nederland’. Voor de klant blijft één look-and-feel behouden over het gehele HRN, met
geïntegreerde diensten, tarieven, verkoop en informatie.
§ Meerdere transitiepaden kunnen van NS (de huidige planner van de HRN-diensten) naar
een dergelijk OV-Bureau leiden. NS zou eerst kunnen optreden als coördinator en
aanbesteder van de eerste percelen. Op enig moment, wordt de planningskern van NS
het OV-Bureau van de overheid (samenwerking met DO’s kan hierbinnen geregeld
worden) en worden de resterende percelen aanbesteed.
§ Hoewel het OV-Bureau in principe de opbrengstverantwoordelijkheid draagt, kan ook
geëxperimenteerd worden met netto-contracten (opbrengst-verantwoordelijkheid voor
de vervoerder onder geïntegreerde tarieven).
§ Na aanbesteding van alle vervoerdiensten, vermindert de noodzaak tot splitsing tussen
NS/OV-Bureau en ProRail. Het OV-bureau kan dan de verantwoordelijkheid krijgen voor
de integrale planning van de vervoerdiensten en van het benodigde spoornetwerk.
§ Deze variant is een nadere uitwerking van scenario 4b van het rapport “Kiezen voor een
goed spoor”.
§ Opentoetreders krijgen de mogelijkheid om commerciële vervoerdiensten toe te
voegen. Deze kunnen worden onderworpen aan het Economische Evenwichtstoets
(EET) (een belanghebbende moet een EET aanvragen bij de ACM, gebeurt dat niet, dan
heeft een OT-vervoerder automatisch toegang mits capaciteit beschikbaar is).

Strategisch
• Waarom
• De “doelen”
• Mobiliteits- en
OV-beleid

• Wat
• De “middelen”
• Ontwerp van de
vervoersdiensten
(lijnvoering, haltering,
tarieven,
look-and-feel, etc.)

DO
DO

“LTSA”, “TBOV”, ...

Sturing
Tactisch

DO’s

Rijk

Sturing

Paraplu (?)

ProRail
Beheerplan

OV-Bureau
(Planner)
Vervoersplan

Contracten
Operationeel
• Hoe
• De “realisatie”
• Uitvoering van de
vervoersdiensten
(organisatie van de
dagelijkse productie,
verkoop- en informatie)

Concessies

Regionale vervoerders

NS

Het netwerk wordt verkaveld in een aantal percelen die IC- en sprinterdiensten combineren. NS treedt op
als coördinator en aanbesteder van deze kavels. NS verandert zo gaandeweg in een OV-Bureau Nederland,
die als centrale coördinator alle treindiensten plant en aanbesteed.

Vervoerders

Voorbeeld
§ Deze marktordening lijkt op die in meerdere gebieden in Europa. Uit volgende voorbeelden blijkt ook de diversiteit aan transitiepaden:
• In Londen is TfL (Transport for Londen) het OV-bureau van de overheid. TfL plant alle OV-diensten onder één look-and-feel en geïntegreerde tarieven.
Treindiensten (en busdiensten) worden er aanbesteed, metrodiensten niet. Aan het begin van de transitie was TfL zelf de vervoerder voor al deze diensten. Via het
opzetten van later geprivatiseerde dochterbedrijven, is TfL aan het einde van de transitie het OV-Bureau van de overheid geworden.
• Deze variant lijkt ook op de gangbare organisatie van het OV in Duitse deelstaten (bijvoorbeeld in Nordrhein-Westfalen, Beieren, enz.). Daar zijn OV-bureaus van
de overheid verantwoordelijk voor de planning en aanbesteding van de treindiensten. De vervoerders hebben er meestal géén ontwikkelvrijheid (de dienstregeling
is opgelegd door het OV-Bureau) en géén tariefvrijheid (het OV-Bureau organiseert meestal geïntegreerde regionale tarieven voor het gehele OV).
• Deze marktordening lijkt ook op de recent in Noorwegen ingevoerde organisatievorm. Daar is een Spoordirectoraat bij het ministerie opgezet om vergelijkbare
planningsfuncties te dragen als in deze variant. Het directoraat is ontstaan uit een uitbreiding van de diensten van het ministerie met een deel van die van de
infrastructuurbeheerder, met verdere kennisuitbreiding afkomstig onder andere van de reeds bestaande regionale OV-bureaus. In tegenstelling tot de Duitse
praktijk is hier gekozen voor landelijke (IC-)corridors met meer commerciële verantwoordelijkheid voor de vervoerders en voor integratie van de lokale
stoptreindiensten van de decentrale overheden in dezelfe landelijke contracten. Landelijke en regionale overheden werken dan samen in het opzetten van de
aanbesteding [zie de Casus Noorwegen op pagina 78].
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Variant
OV-Bureau Nederland
Onderhandse
gunning

Ond.gun. Aanb.

Huidige
situatie

OV-Bureau
Nederland

Onderhandse
gunning

Aanbesteding
van uitvoering

Onderhandse
gunning

Open access

OVB
NL

HSL+
A2
NO

Planningsfunctie

NS

IJ/M
RS
HS

Toelicheng

STURING EN COORDINATIE
Beleid (strategisch)
§ Een integrale landelijke netwerkvisie voor het HRN kan door het OV-Bureau (mede) ontwikkeld worden, ook voor de langere termijn.
§ Er bestaat beleidsruimte voor integrave met het regionaal OV en adapvef vermogen voor veranderende behoexen en regionale
ambives als een goed funcvonerende samenwerking tussen rijksoverheid en DO’s wordt ingesteld in het kader van het OV-Bureau. Dit
biedt ruimte voor maatwerk zonder de samenhang van het systeem als geheel uit het oog te verliezen
Ontwerp treindiensten (tacvsch)
§ Het OV-bureau is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de diensten (één geïntegreerd vervoersconcept, kaart-, tarief-, informaveen verkoopsysteem). Hierdoor behouden de treindiensten één eenduidige uitstraling en interface voor de klant. Het productontwerp
valt buiten de scope van de aanbestedingen, zo ontstaan er geen afstemmingsproblemen tussen de producten van de vervoerders op
het HRN. De productcomplementariteit tussen IC- en Sprinterdiensten, met name in de Randstad, wordt ook behouden. Dit betekent
tevens dat productontwerp zuiver onder de contractuele aansturing valt van wat uiteindelijk een overheidsorganisave is (het OVBureau). Hierin schuilt een risico van overheidsfalen. De vraag blijx of het huidige sturingsinstrumentarium voldoende ontwikkeld is
om aanbod, uitstraling en interface (vervoersconcept, kaart- en tariefsysteem, informave- en verkoopsysteem) van treindiensten
(OVBNL/HRN-concessie, regionale lijnen en opentoetreding) met de rest van het OV adequaat te coördineren. Dit dient proacvef door
het rijk in de contractuele relave met OVBNL te worden geregeld, en door de DO’s in hun regionale concessies. Alternavef is om dit via
wetgeving landelijk verplicht te stellen. Hierin schuilt een risico van overheidsfalen (ineﬀecvef organiseren ervan, trage realisave).
§ Hoewel de centrale planning van de diensten ‘concurrenve op het spoor’ tussen verschillende concessiehouders voorkomt, zelfs waar
samenloop tussen concessies toch deels plaatsvindt, dient wel rekening te worden gehouden met eventuele concurrenve door
opentoetreders. Dit dient adequaat te worden gereguleerd omwille van het publieke belang van netwerksamenhang.
Uitvoering (operavoneel)
§ De verkaveling van het netwerk kan een eﬀect hebben op vervoerwaarde en operavonele aspecten (materieelbehoexe,
opstelcapaciteit, keersporen en wederzijdse operavonele beïnvloeding tussen de vervoerders, enz.)
Coördinave van de spoorwegketen
§ Het OV-Bureau kan zorgen voor een brede afstemming binnen de spoorwegketen (verschillende coördinavecycli). Het dient m.n. om
de operavonele coördinave te faciliteren en de feedback loop vanuit de uitvoering richvng de andere coördinavecycli te organiseren.
§ Het OV-Bureau kan ook een ‘paraplu’-funcve vervullen door ProRail aan te sturen, de planningsfuncve ervan over te nemen (of op
termijn ermee te fuseren).
JURIDISCH KADER
1. PSO-verordening: Verschillende juridische uitwerkingen zijn mogelijk:
a) De Minister blijft concessieverlener en verleent onderhands één HRN-concessie aan NS – NS selecteert d.m.v. aanbesteding per
perceel een vervoerder die opereert als onderaannemer van NS;
b) De Minister blijft (formeel) concessieverlener en verleent per perceel een afzonderlijke concessie op grond van een aanbesteding. De
aanbestedingen worden in de praktijk georganiseerd door NS en NS treedt op als concessiebeheerder. In de concessies wordt voor de
concessiehouders de verplichting opgenomen nauw samen te werken met NS en de instructies van NS op te volgen.
c) NS wordt aangewezen als 'bevoegde autoriteit' in de zin van de PSO-verordening, treedt op als concessieverlener, en verleent voor elk
perceel een afzonderlijke concessie.
Let op! De omschrijving hierboven gaat uit van NS als startpunt van het transitiepad naar deze variant die uiteindelijk uitmondt in het
bestaan van een “OV Bureau Nederland”. Een nadere uitwerking is nodig om de tussenstappen, juridisch en organisatorisch, te preciseren.
2. SERA-richtlijn
§ In de concessie(s) en eventueel in afspraken met onderaannemers dient rekening te worden gehouden met opentoegang-vervoer /
eventuele compensatie voor afnemende opbrengsten.
§ Voor het HRN kan de minister een heffing opleggen aan OT-vervoerders. Bij a) (één HRN-concessie) zal het economisch evenwicht van
de concessie minder snel in gevaar komen dan bij verlening van zes kleinere concessies (b en c). Bij c) is de NS bevoegd tot het
opleggen van eventuele heffingen aan OT-vervoerders. DO's kunnen dat voor OT-vervoerders over hun concessiegebied.
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PRAKTISCHE VOORWAARDEN
Aspecten die ingeregeld moeten worden:
§ Aanbesteding van alle HRN-diensten
wordt geleidelijk ingevoerd zonder dat
de Staat zelf de daarvoor benodigde
kennis en afdelingen hoeft in te
richten.
§ Een centrale coördinatie-instantie en
aanbestedingsdienst (OV-Bureau
Nederland) resulteert als het ware
‘automatisch’ aan het einde van de
invoeringsperiode. Deze instantie
ontstaat gaandeweg op basis van NS,
waar de kennis van de HRN-diensten
thans gelokaliseerd is.
§ Er dient een realistisch transitiepad en
omvorming van de planningskern van
NS in een OV-Bureau te worden
ontworpen, conform juridische eisen.
De sturingsrelatie tussen het Rijk en
deze instantie zal ook gaandeweg
moeten worden herontworpen.
§ Er dient een keuze gemaakt te worden
over de positie en deelname van
(dochterbedrijven van) NS aan de
tussentijds te organiseren
aanbestedingen.
§ Om multimodale integratie tussen OVdiensten (met name in de Randstad)
te versterken dient een adequate
samenwerkingsvorm met de DO’s te
worden ontworpen.
Tijdlijn uitvoerbaarheid
§ Gelet op de voorbereidingstijd die
benodigd is voor het opzetten van
deze nieuwe sturingsvorm is invoering
per 2025 niet realistisch.
§ Bij invoering is een transitie-concessie
nodig om een geleidelijke overgang
naar de aanbesteding van het gekozen
aantal deelnetwerken te
vergemakkelijken (ingroeipad nodig
omdat de kavels tegelijk aanbesteed
kunnen en moeten worden).
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Variant
Aanbesteding van
deelnetwerken
Onderhandse
gunning

Aanbesteding

Huidige
situa7e

Deelnetwerken

Onderhandse
gunning

Volledig
aanbesteden

Onderhandse
gunning

Open access

Net 1
Aanbesteding

Net 2
Aanbesteding

HS

Aanbesteding

Omschrijving van de variant
§ Het HRN wordt in coherente deelnetwerken opgedeeld. Elk deelnetwerk
bevat IC-diensten en de daarbij samenhangende Sprinterdiensten.
§ Deze deelnetwerken worden aanbesteed volgens concessies die veel weg
hebben van de sturingssystematiek van de huidige HRN-concessie.
§ De vervoerders dragen een substantieel gedeelte van de
ontwikkelingsfunctie, de kosten- en de opbrengstverantwoordelijkheid.
§ Het aantal deelnetwerken (hier is drie als voorbeeld genomen) dient dusdanig
te zijn samengesteld dat de vervoerder er op zinvolle wijze de
ontwikkelingsfunctie op kan dragen. Ook dient de omvang afgestemd te zijn
op wat redelijkerwijze door een marktpartij gedragen kan worden [zie ook
Casussen aanbestedingen contractomvang op pagina 75].
§ De gedecentraliseerde regionale treindiensten blijven onder de
verantwoordelijkheid van de betreffende decentrale overheid.
§ Deze variant is een uitwerking van scenario 4b van het rapport “Kiezen voor
een goed spoor”.
§ Opentoetreders krijgen de mogelijkheid om commerciële vervoerdiensten toe
te voegen. Deze kunnen worden onderworpen aan het Economische
Evenwichtstoets (EET) (een belanghebbende moet een EET aanvragen bij de
ACM, gebeurt dat niet, dan heeft een OT-vervoerder automatisch toegang
mits capaciteit beschikbaar is).

Strategisch
• Waarom
• De “doelen”
• Mobiliteits- en
OV-beleid

• Wat
• De “middelen”
• Ontwerp van de
vervoersdiensten
(lijnvoering, haltering,
tarieven,
look-and-feel, etc.)

DO
DO

“LTSA”, “TBOV”, ...

Sturing
Tac7sch

DO’s

Rijk

ProRail

Beheerplan

Sturing
HRNVervoerders

Vervoersplannen

Concessies

Regionale vervoerders

NS

Het HRN wordt opgesplitst in een aantal deelnehen die afzonderlijk worden aanbesteed. De vervoerders
krijgen een mate van ontwikkelvrijheid en dragen de kosten- en opbrengstenverantwoordelijkheid op de
geboden diensten

Operationeel
• Hoe
• De “realisatie”
• Uitvoering van de
vervoersdiensten
(organisatie van de
dagelijkse productie,
verkoop- en informatie)

Praktijkvoorbeeld
§ In Groot-Brittannië is de marktordening op het spoor sinds de jaren ‘90 op deze wijze vormgegeven, met het verschil dat er daar géén overige gedecentraliseerde
treindiensten bestaan naast de aanbestede (grotere) netwerken. Met andere woorden: er is daar gekozen voor het aanbesteden van samenhangende concessies van
IC- en Sprinterdiensten binnen elk van de concessies.
§ Op dit moment wordt in Groot-Brittannië diepgaand geanalyseerd waarom het Britse systeem met name qua coördinatie tussen infrastructuur en vervoer niet goed
functioneert, terwijl er wel positieve resultaten zijn bereikt qua vervoersgroei en veiligheid. Door de regering is dhr Williams gevraagd grondig onderzoek te
verrichten en een advies te geven dat naar verwachting binnenkort verschijnt [zie Casus Groot-Brittannië op pagina 77].

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
Eindrapport
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Variant
Aanbesteding van
deelnetwerken
Onderhandse
gunning

Aanbesteding

Huidige
situatie

Deelnetwerken

Onderhandse
gunning

Volledig
aanbesteden

NS

Onderhandse
gunning

Open access

Net 1
Aanbesteding

Net 2
Aanbesteding

HS

Aanbesteding

Toelichting

STURING EN COORDINATIE
Beleid (strategisch)
§ Een integrale landelijke netwerkvisie betreffende het HRN moet op het niveau van het rijk georganiseerd worden. Het scheppen van
beleidsruimte voor integratie met het regionaal OV en adaptief vermogen voor veranderende behoeften en regionale ambities vergt
het inrichten van een goed functionerende samenwerking tussen rijksoverheid en DO’s.
§ De contractuele focus van elke vervoerder (concessie met eigen voorwaarden en looptijd) kan een integrale netwerkvisie zowel op de
korte als op de langere termijn bemoeilijken. Een coördinatiemechanisme is vereist. Tussentijdse beleidsaanpassingen zijn afhankelijk
van de ruimte die de concessies bieden en de daarbij gepaard gaande risico’s voor de vervoerders (en dus kosten voor opdrachtgever).
§ Na aanbesteding ontstaat er ‘vergelijkingsmateriaal’ tussen meerdere concessies op het HRN, wat de informatie- en
onderhandelingspositie van het rijk, als opdrachtgever, versterkt.
Ontwerp treindiensten (tactisch)
§ Elke vervoerder is, door aanbesteding, verantwoordelijk voor het dienstenontwerpen binnen zijn netwerk. De productcomplementariteit tussen IC’s en Sprinters wordt, binnen elk deelnetwerk (hier drie als voorbeeld), behouden. Hierdoor kunnen afstemmingsproblemen tussen netwerken ontstaan, en bij gedeeltelijke samenloop zelfs ‘concurrentie op het spoor’.
§ Het huidige sturingsinstrumentarium moet worden uitgebreid om aanbod, uitstraling en interface voor de klant (vervoersconcept,
kaart-, tarief-, informatie- en verkoopsysteem) binnen het HRN, liefst ook met regionale lijnen, opentoetreding en de rest van het OV
te coördineren. Dit dient door het rijk in de HRN-concessies te worden geregeld en door de DO’s in regionale concessies. Alternatief is
om dit wettelijk te verplichten. Hierin schuilt een risico van overheidsfalen (ineffectief organiseren ervan, trage realisatie).
§ Concurrentie door opentoetreders kan ontstaan en dient adequaat te worden gereguleerd omwille van netwerksamenhang en
omwille van de impact ervan op de aanbestede concessies.
Uitvoering (operationeel)
§ De verkaveling van het netwerk kan een effect hebben op vervoerwaarde en operationele aspecten (materieelbehoefte,
opstelcapaciteit, keersporen en wederzijdse operationele beïnvloeding tussen de vervoerders, enz.)
Coördinatie van de spoorwegketen
§ De gelijkgerichte sturing van concessiehouders met ProRail dient minimaal behouden te blijven. Coördinatiemechanismen dienen
verscherpt in de concessies te worden opgenomen, gelet op de te verwachten commerciële houding van de concessiehouders.
§ Aanvullende coördinatiemechanismen zouden overwogen kunnen worden, gelet op de bestaande beleidsuitdagingen [zie
‘Spoorbeleid’ op pagina 9 en ‘Vraaggroei en capaciteit’ op pagina 17].
JURIDISCH KADER
1. PSO-verordening
§ Aanbesteding dient plaats te vinden conform arvkel 5 lid 3 PSO-verordening.
§ Om voldoende voorbereidings- en implementavevjd te garanderen kan de Minister onderhands een of meer vjdelijke concessies
gunnen aan NS:
•
Tot uiterlijk 24 december 2023 kan dit o.g.v. arvkel 5 lid 6 PSO-verordening.
•
Na 24 december 2023 kan mogelijk een beroep worden gedaan op arvkel 5 lid 3 bis PSO-verordening. In het laatste geval bedraagt
de concessieduur maximaal vijf jaar.
2. SERA-richtlijn
§ De SERA-richtlijn vormt geen belemmering voor de keuze voor deze variant .
§ Bij de aanbesteding van de HRN-concessies (en bij vjdelijke onderhandse gunning) dient rekening te worden gehouden met
opentoegang-vervoer – in de HRN-concessies moet worden geregeld of (en zo ja: in welke mate) de concessiehouder wordt
gecompenseerd voor afnemende opbrengsten als gevolg van opentoegang-vervoer .
§ De minister kan een heﬃng opleggen aan opentoegangvervoerders wat betrex het HRN, DO's kunnen dat voor OT-vervoerders over
hun concessiegebied. Het verdient de voorkeur hiervoor een eenduidige berekeningsmethode op te stellen teneinde de billijkheid,
transparanve, non-discriminave en evenredigheid van heﬃngen te waarborgen.

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
Eindrapport

PRAKTISCHE VOORWAARDEN
Aspecten die ingeregeld moeten worden:
§ Een voorafgaande indeling van het
netwerk in drie (of meer) eenheden is
nodig.
§ Een aanzienlijke uitbreiding van het
sturingsapparaat van het rijk is nodig
om dergelijke concessies te
ontwerpen en aan te besteden.
§ Bij de aanbesteding van de concessies
dient voldaan te worden aan enkele
praktische voorwaarden (inzicht in
personeelssamenstelling en –kosten
en over te nemen materieel, toegang
tot dienstvoorzieningen en informatie
over reizigersdata en –opbrengsten).
§ Adequate coördinatiemechanismen
tussen de concessies en met ProRail
moeten worden opgesteld en
beheerd.
Tijdlijn uitvoerbaarheid
§ Gelijktijdige aanbesteding van drie
percelen is niet realistisch en niet
gewenst. Een ingroeipad is nodig.
§ Bij aanbesteding van de concessies zijn
procedurele vereisten van toepassing
in de PSO-verordening (transparantie
in procedure, toegang rollend
materieel, publicatie vooraf) en in de
Wp2000 (advies consumentenorganisaties en ProRail, voorleggen
ontwerp-concessie aan EK+TK,
vaststelling beleidsvoornemen en PvE)
[zie pagina 35].
§ Gelet op de benodigde tijd voor de
voorbereiding, de
aanbestedingsprocedure en de
implementatieperiode, is het niet
realistisch dat één van de HRNconcessies, met ingangsdatum 1
januari 2025, op grond van een
aanbestedingsprocedure kan worden
verleend.
§ Ten aanzien van onderhandse gunning
van een tijdelijke concessie: zie het
overzicht van de te ondernemen acties
bij variant 'HRN onderhands'.
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Variant
HRN aanbesteding
Onderhandse
gunning

Aanbesteding

Huidige
situatie

HRN
aanbesteding

Onderhandse
gunning

Volledig
aanbesteden

Onderhandse
gunning

Open access

HRN

Aanbesteding

Omschrijving
§ De HRN-concessie wordt aanbesteed.
§ De winnende vervoerder draagt een substantieel gedeelte van de
ontwikkelingsfunctie, de kosten- en de opbrengstverantwoordelijkheid.
§ De gedecentraliseerde regionale treindiensten blijven onder de
verantwoordelijkheid van de betreffende decentrale overheden.
§ Deze variant is een uitwerking van scenario 3 van het rapport “Kiezen voor
een goed spoor”.
§ Opentoetreders krijgen de mogelijkheid om commerciële vervoerdiensten toe
te voegen. Deze kunnen worden onderworpen aan het Economische
Evenwichtstoets (EET) (een belanghebbende moet een EET aanvragen bij de
ACM, gebeurt dat niet, dan heeft een OT-vervoerder automatisch toegang
mits capaciteit beschikbaar is).
§

Opmerking: Deze variant lijkt op een management-aanbesteding van een
concessie [zie variant ‘management-aanbesteding’ op pagina 51] in die zin dat
ook daar uiteindelijk het gehele personeel, materieel en de andere systemen
onder het beheer van nieuwe managers komen te staan. Het verschil zit in de
eigendomsverhoudingen en vooral in de risico’s die de concessiehouder draagt.
Dat is hier veel omvangrijker (kosten- en opbrengstenverantwoordelijkheid)
dan in de variant ‘Management-aanbesteding’ zoals gedefinieerd.

Strategisch
• Waarom
• De “doelen”
• Mobiliteits- en
OV-beleid

Tactisch
• Wat
• De “middelen”
• Ontwerp van de
vervoersdiensten
(lijnvoering, haltering,
tarieven,
look-and-feel, etc.)

DO’s

Rijk

DO
DO

“LTSA”, “TBOV”, ...

Sturing

Sturing

ProRail

HRNVervoerder
(aanbesteed)

Beheerplan

Vervoersplan

Concessies

Regionale vervoerders

NS

Het HRN wordt als één concessie aanbesteed waarbij de vervoerder een mate van ontwikkelvrijheid krijgt.
De winnende vervoerder draagt de kosten- en opbrengstenverantwoordelijkheid op de geboden diensten.

Operationeel
• Hoe
• De “realisatie”
• Uitvoering van de
vervoersdiensten
(organisatie van de
dagelijkse productie,
verkoop- en informatie)

Prak7jkvoorbeeld
§ Deze variant lijkt principieel op de aanbesteding van spoorconcessies in Groot-Brirannië. Echter, er bestaan daar geen voorbeelden van aanbestedingen van
concessies met de omvang van het Nederlandse HRN. De daar sinds de jaren ‘90 in de markt gezere concessies zijn substan7eel kleinere concessies van
samenhangende IC- en Sprinterdiensten [zie Casus aanbesteding contractomvang op pagina 75] [zie variant ‘Deelnetwerken’op pagina 63] en bestaat er daar géén
overige gedecentraliseerde treindiensten. Overigens zijn er in Groot-Brirannië sterke twijfels gerezen omtrent de wenselijkheid van ‘hun’ omvangrijke concessies, ook
al zijn ze substan7eel kleiner dan het HRN [zie Casus Groot-Brirannië op pagina 76].
§ Op dit moment wordt in Groot-Brirannië diepgaand geanalyseerd waarom het Britse systeem met name qua coördina7e tussen infrastructuur en vervoer niet goed
func7oneert, terwijl er wel posi7eve resultaten zijn bereikt qua vervoersgroei en veiligheid. Door de regering is dhr Williams gevraagd grondig onderzoek te verrichten
en een advies te geven dat naar verwach7ng binnenkort verschijnt [zie Casus Groot-Brirannië op pagina 77].

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
Eindrapport
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Variant
HRN aanbesteding
Onderhandse
gunning

Aanbesteding

Huidige
situatie

HRN
aanbesteding

Onderhandse
gunning

Volledig
aanbesteden

NS

Onderhandse
gunning

Open access

HRN

Aanbesteding

Toelichting

STURING EN COORDINATIE
Beleid (strategisch)
§ Een integrale landelijke netwerkvisie betreffende het HRN moet op het niveau van het rijk georganiseerd worden.
§ De contractuele focus van de vervoerder op zijn concessie kan tussentijdse beleidsaanpassingen bemoeilijken, afhankelijk van de
ruimte die de concessie biedt en de daarbij gepaard gaande risico’s voor de vervoerder (en dus kosten voor opdrachtgever).
§ Het scheppen van beleidsruimte voor integratie met het regionaal OV en adaptief vermogen voor veranderende behoeften en
regionale ambities vergt het inrichten van een goed functionerende samenwerking tussen rijksoverheid en DO’s en aandacht ervoor in
de concessie.
Ontwerp treindiensten (tactisch)
§ De vervoerder is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de diensten, binnen de kaders van de HRN-concessie. Er ontstaat binnen
het HRN één eenduidige uitstraling en interface voor de klant (vervoersconcept, kaart- en tariefsysteem, informatie- en
verkoopsysteem) en productcomplementariteit tussen IC- en Sprinterdiensten.
§ Een vraag is of het huidige sturingsinstrumentarium voldoende ontwikkeld is om aanbod, uitstraling en interface voor de klant
(vervoersconcept, kaart- en tariefsysteem, informatie- en verkoopsysteem) van treindiensten (HRN-concessie, regionale lijnen en
opentoetreding) met de rest van het OV adequaat te coördineren. Dit dient proactief door de Rijksoverheid in de HRN-concessie te
worden geregeld, en door de DO’s in hun regionale concessies. Alternatief is om dit via wetgeving landelijk verplicht te stellen. Hierin
schuilt een risico van overheidsfalen (ineffectief organiseren ervan, trage realisatie).
§ Concurrentie door opentoetreders kan ontstaan en dient adequaat te worden gereguleerd omwille van netwerksamenhang en
omwille van de impact ervan op de HRN-concessie.
Uitvoering (operationeel)
§ Er ontstaat geen verandering ten opzichte van de huidige situatie.
Coördinatie van de spoorwegketen
§ De gelijkgerichte sturing van de concessiehouder met ProRail dient minimaal behouden te blijven. Coördinatiemechanismen dienen
verscherpt in de concessie te worden opgenomen, gelet op de te verwachten sterkere commerciële houding van de concessiehouder.
§ Aanvullende coördinatiemechanismen zouden overwogen kunnen worden, gelet op de bestaande beleidsuitdagingen [zie
‘Spoorbeleid’ op pagina 9 en ‘Vraaggroei en capaciteit’ op pagina 17].

JURIDISCH KADER
1. PSO-verordening
§ Aanbesteding dient plaats te vinden conform arvkel 5 lid 3 PSO-verordening.
§ Om voldoende voorbereidings- en implementavevjd te garanderen kan de Minister onderhands een of meer vjdelijke concessies
gunnen aan NS:
•
Tot uiterlijk 24 december 2023 kan dit o.g.v. arvkel 5 lid 6 PSO-verordening.
•
Na 24 december 2023 kan mogelijk een beroep worden gedaan op arvkel 5 lid 3 bis PSO-verordening. In het laatste geval bedraagt
de concessieduur maximaal vijf jaar.
2. SERA-richtlijn
§ De SERA-richtlijn vormt geen belemmering voor de keuze voor deze variant .
§ Bij de aanbesteding van de HRN-concessie (en bij vjdelijke onderhandse gunning) dient rekening te worden gehouden met
opentoegang-vervoer – in de HRN-concessie moet worden geregeld of (en zo ja: in welke mate) de concessiehouder wordt
gecompenseerd voor afnemende opbrengsten als gevolg van opentoegang-vervoer .
§ De minister kan een heﬃng opleggen aan opentoegangvervoerders wat betrex het HRN, DO's kunnen dat voor OT-vervoerders over
hun concessiegebied. Het verdient de voorkeur hiervoor een eenduidige berekeningsmethode op te stellen teneinde de billijkheid,
transparanve, non-discriminave en evenredigheid van heﬃngen te waarborgen.
Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
Eindrapport

PRAKTISCHE VOORWAARDEN
Aspecten die ingeregeld moeten worden:
§ Een forse uitbreiding van het
sturingsapparaat van het rijk is nodig
om deze concessie te ontwerpen en
aan te besteden. Er is geen ruimte om
van fouten te leren, het contract
‘moet’ meteen goed zijn.
§ Bij de aanbesteding dient voldaan te
worden aan enkele praktische
voorwaarden (inzicht in personeelssamenstelling en –kosten en over te
nemen materieel, toegang tot
dienstvoorzieningen en informatie
over reizigersdata en –opbrengsten).
§ Systeemtaken van NS dienen elders
belegd te worden.
§ De coördinatiemechanismen tussen
ProRail en de concessiehouder dienen
verscherpt te worden.
Tijdlijn uitvoerbaarheid
§ De omvang van de HRN-concessie
maakt dat aanbesteding ervan als zeer
complex en risicovol moet worden
bestempeld, voor overheid en
biedende vervoerders (zelfs de
grootste aanbestede concessies in
Groot-Brittannië zijn in omvang maar
een fractie van de HRN-concessie.)
§ Bij aanbesteding van de HRNconcessie zijn procedurele vereisten
van toepassing in de PSO-verordening
(transparantie in procedure, toegang
rollend materieel, publicatie vooraf)
en in de Wp2000 (advies
consumentenorganisaties en ProRail,
voorleggen EK+TK, vaststelling
beleidsvoornemen en PvE) [zie pagina
35].
§ Gelet op de benodigde tijd voor de
voorbereiding, de aanbestedingsprocedure en de implementatieperiode, is het niet realistisch dat de
HRN-concessie, met ingangsdatum 1
januari 2025, op grond van een
aanbestedingsprocedure kan worden
verleend.
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Variant
Full open access

Treindiensten ontstaan op basis van het commerciële initiatief van vervoerders. Er bestaat geen HRNconcessie meer. Aanbestedingen worden daar georganiseerd waar diensten niet op commerciële basis
ontstaan.

Onderhandse
gunning

Aanbesteding

Huidige
situatie

Full open
access

Onderhandse
gunning

Laissezfaire

Onderhandse
gunning

Open access

NS

Open access

Omschrijving van de variant
§ Treindiensten ontstaan in deze variant in eerste instantie zuiver op basis van
het commerciële initiatief van de vervoerders, die hun aanbod zuiver op
commerciële gronden bepalen. Er bestaat géén HRN-concessie meer en dus
ook géén rechtstreekse sturingsmogelijkheid meer voor de overheid op deze
diensten.
§ Een zittende vervoerder als NS (in overheidshanden) zou hier in beginsel op
deze markt actief kunnen zijn als commercieel bedrijf (voor zover compatibel
met het deelnemingenbeleid van het rijk).
§ Concurrentie op het spoor tussen verschillende vervoerders kan plaatsvinden.
§ De diensten die niet op commerciële basis ontstaan, maar maatschappelijk
gewenst zijn, kunnen door overheden (Rijk of DO’s) aanbesteed worden.
§ De bestaande gedecentraliseerde regionale treindiensten blijven onder de
verantwoordelijkheid van de betreffende decentrale overheid, maar ze
kunnen eventueel beconcurreerd worden door opentoetreders.
§ Deze variant vormt geen onderdeel van de scenario’s van het rapport “Kiezen
voor een goed spoor”.
§ Opentoetreders krijgen de mogelijkheid om commerciële vervoerdiensten toe
te voegen. Deze worden alleen onderworpen aan de Economische
Evenwichtstoets (EET) daar waar een concessie bestaat (een belanghebbende
moet een EET aanvragen bij de ACM, gebeurt dat niet, dan heeft een OTvervoerder automatisch toegang mits capaciteit beschikbaar is).

Strategisch
• Waarom
• De “doelen”
• Mobiliteits- en
OV-beleid

Rijk
“LTSA”, “TBOV”, ...

Sturing
Tactisch
• Wat
• De “middelen”
• Ontwerp van de
vervoersdiensten
(lijnvoering, haltering,
tarieven,
look-and-feel, etc.)

ProRail

Beheerplan

Commerciële
vervoerders
op het HRN

DO’s

DO
DO

“LTSA”, “TBOV”

Concessies

Regionale vervoerders

NS

Vrije markt

Operationeel
• Hoe
• De “realisatie”
• Uitvoering van de
vervoersdiensten
(organisatie van de
dagelijkse productie,
verkoop- en informatie)

Praktijkvoorbeeld
§ Deze marktordening is in Europa vrij gangbaar voor wat betreft de echt langere afstanden:
• De ICE-diensten in Duitsland zijn op deze wijze georganiseerd. Toen DB een aantal jaar geleden vond dat een deel van de lange-afstandsdiensten (het IR-netwerk)
niet meer kostendekkend was, heeft DB dan ook besloten om dat IR-netwerk op te heffen, waardoor de regionale overheden zich genoodzaakt vonden om deze
diensten (deels) weer in te kopen via aanbestedingen.
• Ook in bijvoorbeeld Zweden, Italië en Frankrijk zijn er geen concessies voor de (meeste) nationale lange-afstandsverbindingen. Het zittende bedrijf (vervoerder in
handen van de nationale overheid) bepaalt zelf welke diensten aangeboden worden, zonder concessiesturing. Dit laat onverlet dat in sommige landen via politieke
invloeden of via aandeelhouderssturing wel invloed wordt uitgeoefend op die beslissingen.
§ Er is in diverse landen sprake van concurrentie tussen staatsbedrijf en opentoegangvervoerders:
• In Italië tussen een staatsbedrijf en een private vervoerder (Italo), met name op het HSL-netwerk.
• In Zweden tussen een staatsbedrijf en het bedrijf achter de metro van Hong-Kong (MTR) op de verbinding Stockholm-Göteborg.
• In Oostenrijk tussen een staatsbedrijf en een privaat bedrijf (Westbahn) tussen Wenen en Salzburg.
• In Tsjechië tussen een staatsbedrijf en een twee private bedrijven (Regiojet en Leo Express) tussen Praag en een aantal bestemmingen.
§ Op de kortere afstanden (van de omvang van typische Nederlandse afstanden) is vrije marktwerking op het spoor tot op heden afwezig of alleen aanwezig als
onderdeel van langere (internationale) verbindingen.
Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
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Variant
Full open access

Toelichting

Onderhandse
gunning

Aanbesteding

Huidige
situatie

Full open
access

Onderhandse
gunning

Laissezfaire

NS

Onderhandse
gunning

Vrije markt

Open access

NS

Open access

STURING EN COORDINATIE
Beleid (strategisch)
§ Vervoerder bepalen hier op autonome wijze en op commerciële gronden welke diensten aangeboden worden. Als nieuwe vervoerders
tot het netwerk toetreden, ontstaat er concurrentie op het spoor. De overheid heeft geen direct grip op het aanbod op het HRN.
Strategische netwerksturing kan alleen via het infrastructuurbeleid, de gebruiksvergoeding of capaciteitsverdelingsregels verlopen.
§ NS zou hier in eerste instantie in de lead kunnen zijn als gevestigd bedrijf. Sturing ervan via eigendomsverhoudingen kan alleen als NS
in overheidshanden blijft, wat wellicht niet compatibel is met het deelnemingenbeleid van het rijk.
§ Een landelijke netwerkvisie kan ook deels ingevuld worden door aanvullende (niet-commerciële) diensten aan te besteden. Dit moet
binnen een complexe setting plaatsvinden (veelheid aan regionale concessies en autonome vervoerders) en leidt de facto tot een
beperkte flexibiliteit en moeizame inpassing van ambities omdat er, afhankelijk van wat wel en niet commercieel aangeboden wordt,
een subtantiële overlap ontstaat tussen de bevoegdheden van Rijksoverheid en DO’s op het gehele netwerk.
Ontwerp treindiensten (tactisch)
§ Door de vrije marktwerking kan de stabiliteit van de aanboden diensten en de integraliteit van het huidige netwerk (hoge frequenties
en brede venstertijden) niet gegarandeerd worden [zie ook pagina 80]. Complementariteit tussen IC- en Sprinterdiensten kan
bemoeilijkt worden, afhankelijk van het autonome handelen van de vervoerders, wat zeker bij invoering minder stabiel kan zijn.
§ Er geldt geen vervoerplicht meer, behalve voor aanvullende aanbestede diensten. Het aantal aan te besteden diensten groeit
vermoedelijk t.o.v. de huidige situatie.
§ Er vindt een toename van complexiteit en afstemmingsvraagstukken plaats (prioriteit bij capaciteitsverdeling tussen aanbieders;
afstemming bij productontwerp qua haltering, dienstregeling, overstapgaranties; tariefafstemming tussen vervoerders; afstemming
bij verkoop, incheckpaaltjes en informatie).
Uitvoering (operationeel)
§ De complexiteit en kwetsbaarheid van de uitvoering (met name op zeer drukbereden baanvakken [zie ook PHS op pagina 11]) neemt
toe, maar dit is afhankelijk van de mate van samenloop tussen vervoerders.
Coördinatie van de spoorwegketen
§ De gelijkgerichte sturing van NS en ProRail vervalt. De afstemming tussen vervoer en infrastructuur moet op een andere wijze worden
ingericht. Een beperkte mate van coördinatie kan verlopen via toegangsovereenkomsten en infrastructuurvergoedingen.
§ Autonome samenwerkingen binnen de sector (mits niet anticoncurrentieel) kunnen ontstaan, afhankelijk van de welwillendheid van
partijen. Een brede aanpak van coördinatiecycli en feedback-loop is echter onwaarschijnlijk vanwege de veelheid partijen en belangen.
JURIDISCH KADER
1. PSO-verordening
§ Er wordt, naast de concessies die door de decentrale overheden worden gegund, a priori geen HRN-concessie meer gegund (de vrije
markt geldt). Wel kunnen concessies, aanvullend op de diensten die door de vrije-markt worden aangeboden, worden aanbesteed.
2. SERA-richtlijn
§ De SERA-richtlijn vormt geen belemmering voor de keuze voor deze variant. De DO’s kunneneen heffing opleggen aan
opentoegangvervoerders wat betreft hun concessiegebied. Het verdient de voorkeur hiervoor een eenduidige berekeningsmethode
op te stellen teneinde de billijkheid, transparantie, non-discriminatie en evenredigheid van heffingen te waarborgen.
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PRAKTISCHE VOORWAARDEN
Aspecten die ingeregeld moeten worden:
§ De positie van NS als overheidsbedrijf
dient bekeken te worden in het kader
van het deelnemingenbeleid van het
rijk.
§ Aanpassingen aan de Wp2000 zijn
nodig.
§ De overgang van de huidige ordening
naar dit systeem is complex met het
gevaar dat er zowel de korte als
langere termijn gaten vallen in het
aanbod. Ontstaan en verdwijnen van
diensten kan vrij ‘plotseling’
plaatsvinden.
§ De Rijksoverheid moet zich
voorbereiden op het aanbesteden van
die diensten die door de vrije markt
niet worden geboden. Sommige gaten
kunnen lastig te repareren zijn (zoals
een trein aan de rand van de dag).
Aanbesteding van aanvullende
diensten zal naar alle
waarschijnlijkheid veel overleg met de
decentrale overheden vergen.
§ Maatregelen ter stimulering van de
sectorale coördinatie (investeringen,
wederzijdse impact van beslissingen
tussen partijen, capaciteitsverdeling,
dienstregelingen, tariefsystemen,
klantinterface, enz.) dienen zeer
zorgvuldig bedacht te worden met het
oog op mededingingsregels.
Tijdlijn uitvoerbaarheid
§ Kan in principe per 2025 worden
ingevoerd. Echter, de tijd zou (te?)
krap kunnen blijken te zijn voor het
tijdig organiseren van ‘reparatie’aanbestedingen voor diensten
waarvan pas laat blijkt dat ze
commercieel niet meer aangeboden
gaan worden.
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Er bestaat een veelheid aan varianten, variërend qua mate van marktopening en
wijze van verkaveling. Enkele vallen af, of zijn op de kortere termijn niet realistisch
uitvoerbaar. Meerdere transitiepaden zijn mogelijk tussen de meer kansrijke
ordeningsvarianten. Elke variant en elk transitiepad heeft voor- en nadelen.

Conclusie

Onderhandse gunning / Inbesteding
Staatsmonopolie

HRN
onderhands

Management
aanbesteding

Yardstick
competition

Voorsorteren

HSL+
A2

Full open
access

Laissezfaire

Volledig aanbesteden

Open access

Open access

Open access

Open access

Open access

Open access

Open access

Open access

NS

NS

NS

Net 1

NS

NS

NS

OVB
NL

Net 1

HRN

NS

Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

Management
aanbesteding

Inbesteding

Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

Ond.
gun.

NO

Inbesteding

(Mogelijk)
aanbesteding

IC-diensten

IJ/M

HS

HSL+

Aanbesteding

Aanbesteding

Open access

A2

Net 2

RS

Net 2

HRN
aanbesteding

Open access

NH

Holland Spoor

Deelnetwerken

Open access

Inbesteding

HRN

OV-Bureau
Nederland

Open access

NO

Net 1 (incl. HSL)

IC/Sprinters

Onderhandse gunning
Voorwaardelijke gunning / aanbesteding

Onderhandse gunning / Inbesteding
Indelingen

Verdere
decentralisatie

Planningsfunctie

Typering
variant

Vrije markt

Aanbesteding

Net 2
Aanbesteding

IJ/M
RS

HS

Aanbesteding

NH

Regionale
lijnen

Legenda
Niet kansrijk

Onder
voorwaarden

Bij een keuze voor onderhandse gunning:
§
De varianten “HRN onderhands” en “Voorsorteren”
zijn kansrijk en per 2025 realistisch in te voeren.
§
De variant “Verdere decentralisatie” (met additioneel
de decentralisatie van één of meerdere
Sprinterdiensten) is onder voorwaarden in beperkte
mate kansrijk.

Kansrijk

Bij een keuze voor aanbesteding:
§
Het HRN blijkt te omvangrijk om als één geheel te worden aanbesteed. Bij een keuze voor aanbesteding is derhalve
een verdere indeling van het netwerk noodzakelijk. Indien een indeling van het netwerk gewenst is (zowel bij
onderhands gunnen als bij aanbesteden), lijkt op basis van de bevindingen van ProRail een indeling naar deelnetten
zeer efficiënte (qua infrastructurele investeringen) en adaptieve mogelijkheden te bieden om de verwachte
vervoergroei te accommoderen.
§
Twee varianten gebaseerd op deelnetten vormen kansrijkere opties voor het aanbesteden van alle treindiensten: de
variant “OV-Bureau Nederland” en de variant “Deelnetwerken”.
§
Gelet op de hiermee gepaard gaande beslissingen, aanpassingen en voorbereidingen, is invoering per 2025 niet
realistisch. Op een later tijdstip echter wel.
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Het rapport onderstreept tevens de
noodzaak, en dit geldt in sterkere
mate bij een toename van het aantal
vervoerders op het spoor, om
aandacht te besteden aan de
coördinatie tussen het aanbod van
vervoerders, en aan de coördinatie
van de spoorwegketen op
verschillende termijnen.
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Conclusie
Kansrijkere varianten en transieepaden

Meerdere transitiepaden zijn mogelijk tussen de ordeningsvarianten.
Voor de invoering van sommige varianten is meer transitietijd nodig dan voor
andere. Elke variant en elk transitiepad heeft voor- en nadelen.

Bij een keuze voor onderhandse gunning

Legenda

Onderhandse gunning / Inbesteding
Onderhandse gunning
Inbesteding

Onder
voorwaarden

Verdere
decentralisatie

§

§

De aanbesteding van het HRN als één geheel blijkt te complex en risicovol (het HRN is
veel omvangrijker en complexer dan grote aanbestedingen elders). Mede hierdoor
worden de varianten “HRN aanbesteden” en “Management aanbesteding” afgeraden.
Bij een keuze voor aanbesteding is derhalve een verdere indeling van het netwerk
noodzakelijk. Indien een indeling van het netwerk gewenst is (zowel bij onderhands
gunnen als bij aanbesteden), lijkt op basis van de bevindingen van ProRail een indeling
naar deelnetten zeer efficiënte (qua infrastructurele investeringen) en adaptieve
mogelijkheden te bieden om de verwachte vervoergroei te accommoderen. De variant
“IC/Sprinters” wordt derhalve afgeraden.
Twee varianten gebaseerd op deelnetten vormen kansrijkere opties voor het
aanbesteden van alle treindiensten. Bij “OV-Bureau Nederland” speelt een OV-Bureau
een centrale coördinerende en plannende rol over een aantal coherente deelnetten, bij
“Deelnetwerken” hebben de vervoerders een grotere verantwoordelijkheid en wordt
een aantal coherente, grotere deelnetten aanbesteed. Gelet op de hiermee gepaard
gaande beslissingen, aanpassingen en voorbereidingen, is invoering per 2025 niet
realistisch. Op een later tijdstip echter wel.

Bij alle varianten geldt tevens de mogelijkheid tot opentoetreding (voortvloeiend uit de
Europese regels) bovenop de gekozen marktordeningsvorm. De variant “Full open access”,
die daarentegen zuiver gebaseerd is op de vrije markt, wordt afgeraden, dit voornamelijk
wegens het verlies aan sturingsmogelijkheden die het voor de overheid zou betekenen.
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Laissez-faire

IC/Sprinters

Full open
access

Open access

Open access

NS

NS

NS

Open access

IC-diensten

Ond.
gun.

Yardstick
competition

Voorsorteren

Open access

Open access

Open access

Open access

Net 1

NS

OVB
NL

Net 1

Inbesteding

OV-Bureau
Nederland

Onderhandse
gunning

NO

Inbesteding

Inbesteding

Staatsmonopolie

Aanbesteding

A2

Net 2

HS

HSL+

Deelnetwerken

(Mogelijk)
aanbesteding

Net 2
Aanbesteding

IJ/M
RS

HS

Aanbesteding

NH

HRN
onderhands

Management
aanbesteding

HRN
aanbesteding

Open access

Open access

Open access

Open access

NS

NS

NS

HRN

Onderhandse
gunning

Onderhandse
gunning

Management
aanbesteding

Aanbesteding

Integraal HRN
Huidige netwerkindeling

Het rapport onderstreept tevens de noodzaak, dit geldt in sterkere mate bij een toename
van het aantal vervoerders op het spoor, om aandacht te besteden:
§ aan de coördinatie tussen het aanbod van vervoerders, en
§ aan de coördinatie van de spoorwegketen op verschillende termijnen.

Volledig aanbesteden

Vrije markt

Open access

Onderhandse
gunning

Verkaveling van het netwerk

§

Onderhandse gunning
(voorwaardelijke) aanbesteding

Kansrijk

Bij een keuze voor aanbesteding

Aanbesteding

Planningsfunctie

Niet kansrijk

Product
Splitsing IC/Sprinters

§

Drie varianten, gebaseerd op een voortzetting van de huidige marktordening zijn
kansrijker: “HRN onderhands”, “Verdere decentralisatie” (met additioneel de
decentralisatie van één of meerdere Sprinterdiensten) en “Voorsorteren” (waarin een
reorganisatie in een aantal deelnetten wordt voorbereid, met de mogelijkheid tot
voorwaardelijk aanbesteden van een deelnetwerk). Deze kunnen per 2025 realistisch
worden ingevoerd. Met name de variant “Voorsorteren” kan ook een stap zijn in de
richting van de varianten “OV-Bureau Nederland” en “Deelnetwerken” op een later
tijdstip.
De variant “Staatsmonopolie” draait de decentralisatie terug en wordt als weinig
kansrijk gezien. De variant “Yardstick competition” lijkt minder kansrijk wegens de
benodigde zeer subtantiële ‘ombouw’ van de ordening en van NS. Deze variant is per
2025 niet realistisch in te voeren.

Deelnetten
Indeling in meerdere deelnetwerken

§
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Conclusie
Kansrijkere varianten en handelingsperspectief

Een aantal varianten is op kortere termijn realistisch, anderen op een langere
termijn.

Opmerkingen over transitiepaden
Dynamiek:
§
Meerdere transitiepaden zijn mogelijk
tussen de ordeningsvarianten.
§
Een aantal varianten en paden biedt de
mogelijkheid om gradueel van één
marktordeningsvariant naar de andere
te gaan.
§
In een paar gevallen is het mogelijk om,
tussentijds, andere ‘afslagen’ te nemen,
en bij te sturen qua eindbeeld van
marktordening.
§
Soms bestaan er meerdere
transitiepaden die naar eenzelfde
eindvariant leiden.
Tussenvarianten:
§
Dit rapport presenteert en bespreekt 11
varianten. Wij menen dat deze varianten
de breedte aan opties adequaat
illustreert.
§
Het zal duidelijk zijn dat er conceptueel
nog meer varianten te ontwerpen zijn,
en daar is deels ook melding van
gemaakt bij de bespreking van de
varianten (bijvoorbeeld tussen “HRN
Onderhands” en “Voorsorteren”, of
tussen “Verdere decentralisatie” en
“IC/Sprinters”). Ook kan er gevarieerd
worden met het aantal kavels, mede
gelet op overige beleidswensen en
bevindingen van netwerkstudies.
Combinaties:
§
Het parallel invoeren van verschillende
varianten op verschillende delen van het
Hoofdrailnet ligt niet voor de hand.
§
Een dergelijke combinatie van varianten
zou pas coherent te realiseren zijn als de
marktordening van het gehele netwerk,
inclusief die van de reeds
gedecentraliseerde spoorlijnen,
heroverwogen zou worden. Dit is in het
kader van dit rapport niet onderzocht.

Tijdlijn (indicatief)

2020
Huidige HRN-concessie

HRN
onderhands
Open access

NS

Onderhandse
gunning

Voorbereidingstijden

Variant
HRN onderhands

Het doel van het onderzoek
is om uitspraken te doen
over gepaste
handelingsperspectieven op
weg naar alternatieve
marktordeningen zonder de
precieze termijnen te
bepalen waarbinnen ze
eventueel te realiseren zijn.

per 2025 realistisch.

Verdere
decentralisatie
Open access

NS

Onderhandse
gunning

Variant
Verdere decentralisaee
per 2025 realis]sch.

Voorsorteren
Open access

NS

Voorbereidingstijd

Onderhandse
gunning

Variant
Voorsorteren

(Mogelijk)
aanbesteding

OV-Bureau
Nederland
Open access

per 2025 realistisch.

OVB
NL

HSL+
A2

Variant
OV-Bureau Nederland
per 2025 niet realistisch, later eventueel wel.
Ingroeipad nodig:
de kavels kunnen niet tegelijkertijd
worden aanbesteed.

Planningsfunctie

Lengte hiervan is nader te bepalen

NO

Voorbereidings7jd

Keuze voor onderhandse gunning of voor aanbesteden

Afhankelijk van de gekozen
variant, eventuele
netwerkindelingen en
eventuele transitiepaden
zullen andere
voorbereidings- en
transitietijden gelden. Het is
niet mogelijk om zonder
diepgaand onderzoek hier
een volledig overzicht of
precieze inschatting van te
geven. De hier weergegeven
tijdlijnen zijn dan ook vooral
conceptueel en indicatief.
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2025

IJ/M
RS
NH

Deelnetwerken
Open access

Net 1
Aanbesteding

Net 2
Aanbesteding

Variant
Deelnetwerken

HS

Aanbesteding

per 2025 niet realistisch, later eventueel wel.
Ingroeipad nodig:
de kavels kunnen niet tegelijkertijd
worden aanbesteed.
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BIJLAGE
Casussen en
voorbeelden

Illustratie van een aantal relevante casussen rondom de thema’s aanbesteden en
coördinatie
Casussen die hierna gepresenteerd worden:

Aanbestedingen

Casus Zwitserland: de trilogie “infra – vervoer – materieel” [zie pagina 73]
De integrale afweging en optimalisatie van de trilogie “infra – vervoer – materieel” staat in Zwitserland
centraal in de lange-termijnplanning van het spoorsysteem

X

Internationale vergelijking contractomvang van aanbestede treindiensten [zie pagina 74]
Een summiere internationale vergelijking laat zien dat zelfs de grootste aanbestede contracten in GrootBrittannië een fractie van de omvang van het HRN zijn. Veel aanbestede contracten hebben de omvang van
Nederlandse regionale treincontracten.

X

Internationale vergelijking doorlooptijden van aanbestede treindiensten [zie pagina 75]
Bij een aanbesteding van een concessie dient rekening te worden gehouden met gepaste voorbereiding-,
procedure- en implementatietijden. Bij een eerste aanbesteding komt daar nog aanvullende besluitvormingen (her)inrichtingstijd bij.

X

Casus Groot-Brittannië: opeenvolgende reviews van de spoorordening [zie pagina 76-77]
Naast successen (groei, vernieuwing) kennen de Britse spoorwegen ook zeer subtantiële
coördinatieproblemen. Dit culmineert thans in de “Williams Rail Review”die analyse en advies voorbereidt
voor een grondige reorganisatie van de ordening. Meer centrale sturing wordt verwacht.

X

Casus Noorwegen: ontstaan van een spoorwegdirectoraat [zie pagina 78]
De Noorse spoorwegen worden opgesplitst en heringedeeld in een aantal bedrijven en aan te besteden
netwerken. Er ontstaat uit de inframanager en overige actoren in de sector één ‘spoorwegdirectoraat’ belast
met de sturing, aanbesteding, coördinatie en integratie van de treindiensten.

X

Casus Nederland: Het programma “Beter en Meer” (2014-2017) [zie pagina 79]
Een voorbeel van een tijdelijke ‘halve’ alliantie tussen vervoerder en infrastructuurbeheerder in Nederland.
Casus Nederland: ervaring met samenloop in Limburg [zie pagina 80]
Ervaring met samenloop in Limburg.

X

X
X

X

Casus Open Toegang: ervaringen en mogelijk gevolgen [zie pagina 81-82]
Toetredingen vinden plaats in andere landen in omstandigheden die weinig vergelijkbaar zijn met de
Nederlandse omstandigheden. Wat

X

Klokvaste dienstregeling en overstapknopen [zie pagina 83]
Een klokvaste dienstregeling met vaste overstapknooppunten zorgt voor de efficiëntst mogelijke benutting
van beschikbare infrastructuur en voor aantrekkelijke diensten voor de reizigers

X
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Coördinatie
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Casus coördinatie
Zwitserland

De integrale afweging en optimalisatie van de trilogie “infra – vervoer – materieel” staat in Zwitserland
centraal in de lange-termijnplanning van het spoorsysteem
De integrale afweging en optimalisatie van de trilogie “infra – vervoer –
materieel” staan in Zwitserland centraal in de lange-termijnplanning van
het spoorsysteem
§

§
§

Bij deze beleidskeuzes wordt de nadruk gelegd op de gevolgen van
investeringen (in materieel en/of infrastructuur) voor de
vervoersdienst (bijvoorbeeld “een verlaging van reistijd van 2½ naar
2 uur”), en niet op de aanpassingen in de infrastructuur (“4sporigheid”).
Deze integrale afweging wordt vergemakkelijkt door de verticaal
geïntegreerde bedrijven (infrastructuur en vervoer).
Het budget voor lange termijn infrastructuurinvesteringen wordt voor
8 jaar door het parlement vastgesteld, waarbij globale doelen worden
meegegeven voor verbeteringen, terwijl het ministerie en de
spoorbedrijven voldoende bewegingsruimte overhouden.

Voorbeeld 1: Investeringsprogramma ‘Bahn2000’
§

§

Voorbeeld 2: Lange termijn infrastructuurplanning
§

De borging van de systeemverantwoordelijkheid is in meerdere
opzichten goed, langdurig en stabiel:
§ Wettelijk geborgd: kaart-, tarief- en dienstregeling-integratie zijn bij
wet verplicht en hoeven dus niet specifiek in de concessie te worden
geborgd. Ook zijn ze niet afhankelijk van de oplettendheid of
welwillendheid van de concessieverleners.
§ Betaalbaarheid is geborgd door een specifieke regulator
(Preisüberwacher)
§ Overige belangen in relatie tot de productie van de vervoerder(s),
waaronder de kwaliteit van het aanbod, worden via de concessie
(basisniveau) en via de strategie van de eigenaar (prestaties)
geregeld.
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Binnen het Bahn2000 programma is gezocht naar de meest effectieve
investering vanuit een systeem-breed perspectief, dit in het kader van
de invoering van een integrale klokvaste dienstregeling met heldere
knopen en stations, in het belang van de reiziger.
Bij een ontwerpwens tot verhogen van de snelheid op een baanvak
werd gekeken naar de meest efficiënte oplossing vanuit het
spoorsysteem als geheel. Dit kan door:
• een aanpassing aan het beveiligingssysteem,
• een stuk nieuwe infrastructuur (een tunnel)
• of juist door sneller materieel (een kantelbaktrein).

§

Er vindt een integrale afweging van langetermijninvesteringen,
inclusief bedieningspatroon en materieelinzet plaats.
Het plan is het resultaat van overleg tussen het ministerie, de Kantons
en de spoorbedrijven waarbij wensen van alle partijen op elkaar
worden afgestemd:
• Er ontstaat een redelijke garantie dat er vervoer daadwerkelijk
aangeboden zal worden.
• Het plan kijkt minimaal 15 jaar vooruit: investeringen voor 20302035 worden vastgelegd in februari 2019.
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Casussen
aanbestedingen
Contractomvang

Aanbestede treindiensten variëren in omvang. Een summiere internationale vergelijking laat zien dat zelfs
de grootste aanbestede contracten in Groot-Brittannië een fractie van de omvang van het HRN zijn. Veel
aanbestede contracten hebben de omvang van Nederlandse regionale treincontracten.

Nederland: Noordelijke treindiensten
Omvang
§ 6,6 mln trein-km
§ 250 mln reizigers-km

Groot-Brittannië

Conclusie:

Omvang
§ Gemiddeld 25 mln trein-km
(variërend van ca. 10-60 mln treinkm)
§ Gemiddeld 3 mrd reizigers-km
(variëren van ca. 1-8 mrd reiz-km)

§

Een summiere internationale
vergelijking laat zien dat zelfs de
grootste aanbestede contracten
in Groot-Brittannië een fractie
van de omvang van het HRN zijn.

§

Veel aanbestede contracten (zie
de praktijk in Duitsland, maar ook
in Noorwegen en elders) hebben
een omvang die vergelijkbaar is
met die van Nederlandse
regionale treincontracten. Deze
zijn zeer substantieel kleiner dan
de omvang van het HRN.

Nederland: HRN
Omvang:
§ 126 mln trein-km
§ 18 mrd reizigers-km

Duitsland
Omvang
§ Typisch: 3-5 mln trein-km (VRR, BW),
§ Er zijn ook enkele grotere S-bahnnetwerken (voorstedelijke treindiensten)
van 20 mln trein-km
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Voorbeeld: Nordrhein-Westfalen (aanbesteding treindiensten door OV Bureau’s)
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Casussen
aanbestedingen
Doorlooptijden

Bij een aanbesteding van een concessie dient rekening te worden gehouden met gepaste voorbereiding-,
procedure- en implementatietijden. Bij een eerste aanbesteding komt daar nog aanvullende
besluitvorming- en (her)inrichtingstijd bij.

Bronnen:
DfT (2015), Rail Franchising Programme,
DfT (2016) Franchise competition guide,
diverse aanbestedingsstukken Nederland,
Vergabekalender Baden-Württemberg, interviews VRR.

Voorbeelden

Bij aanbestedingen dient rekening te worden gehouden met:
§ Voorbereidingstijd voor (politieke) besluitvorming, inspraak en opstellen van
de aanbestedingsstukken: de periode tot het moment van publicatie
§ Proceduretijd voor toelichting op aanbestedingsstukken en het opstellen,
indienen en beoordelen van de biedingen: de periode tussen publicatie en
het moment van gunning
§ Implementatietijd voor het inrichten van de uitvoering van de concessie (o.a.
personeelsovername en aanschaf of overname materieel): de periode tussen
gunning en start van de exploitatie
De benodigde termijnen zijn sterk afhankelijk van omstandigheden, complexiteit
en beschikbaarheid van materieel. Ook staat bezwaar en beroep open tegen een
besluit tot concessieverlening. Doorgaans zal een nieuwe concessiehouder
serieuze investeringen uitstellen tot nadat het concessiebesluit onherroepelijk
is. geworden.
De termijn dienen dus ruim te worden gepland, met name voor overheden die
nog weinig ervaring hebben met de aanbesteding van dergelijke concessies. Een
verkorting van de doorlooptijd kan worden verwacht bij herhaalde
aanbesteding. Echter, juridische en noodzakelijke voorbereidingstijden blijven
gelden.

Voorbereiding

Procedure

Implementatie

Duitsland

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

?

6-12 maanden

2 jaar (bestaand materieel) - 4 jaar (nieuw materieel)

Dresden S-Bahn

?

2 jaar

10 maanden (bestaand materieel)

Baden-Württemberg:

?

(samen) 2,5 – 3,5 jaar (bestaand materieel)

Noorwegen

Ca. 1 jaar

(samen) 3 jaar (bestaand materieel)

Guidelines DfT

14 maanden

10 maanden

4 maanden

Merseyrail

?

14 maanden

4 maanden

East Anglia

?

10 maanden

5 maanden

West Coast

9 maanden

12 maanden

6 maanden

Great Western

8 maanden

11 maanden

5 maanden

Fryslân en Groningen

Ca. 1 jaar (?)

6 maanden

3,5 jaar (upgrade bestaand en nieuw materieel)

Zwolle-Kampen en -Enschede

Ca. 1 jaar (?)

5 maanden

2,5 jaar (nieuw materieel)

Ede/Wageningen-Amersfoort

Ca. 1 jaar (?)

6 maanden

1,5 jaar (overname materieel)

Groot-Brittannië

Nederland
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Conclusie

Deze summiere internationale vergelijking laat het volgende beeld zien:
§ Voorbereidingstijd van de aanbestedingsdocumenten: ca. 1 jaar
§ Procedure- en implementatietijd:
§ Nederland (regionaal) 3-4 jaar.
§ Duitsland 2,5 - 3,5 jaar (bestaand materieel) en 3,5 - 5 jaar (nieuw
materieel).
§ Groot-Brittannië 1 - 1,5 jaar (bestaand materieel en ruime
aanbestedingservaring).
§ Noorwegen 3 jaar (bestaand materieel, beginnende aanbesteder)
[zie ook pagina 78].
NB: allen substantieel kleiner en minder complex dan de huidige
HRN-concessie
Alles in overweging nemende, gelet op de complexiteit van de HRNconcessie en de afwezigheid van aanbestedingservaring, lijkt een totale
tijd van minimaal 4 jaar nodig alleen al voor de voorbereiding van de
aanbestedingsdocumentatie en het doorvoeren van de procedure tot de
start van de exploitatie van de nieuwe concessie. Dit zal niet voldoende
zijn bij een eerste aanbesteding, zoals het geval zou zijn voor
aanbesteding van een deel van het HRN. Daaraan vooraf dient tijd te
worden gereserveerd voor:
§ De politieke besluitvorming over de nieuwe marktordening;
§ De eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de wetgeving
(afhankelijk van de gekozen variant) en regulering (m.n. voor
coördinatie);
§ De eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de inrichting van NS
(mogelijk herpositioneren van systeemtaken, voorbereiding op
overdracht personeel en materieel, nadere analyse van financiële
informatie over kosten en opbrengsten met deelnetwerk,...);
§ Het kwartiermaken van de aanbestedende overheid (waaronder
kennisopbouw);
§ De bepaling van de verkaveling van het netwerk (incl. nieuw
dienstregelingsconcept en optimalisatie).
De lengte van deze periodes is van tevoren niet precies in te schatten.
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Realising the Potential of GB Rail
Report of the Rail Value for Money Study

Naast successen (groei, vernieuwing) kennen de Britse spoorwegen ook zeer subtantiële
coördinatieproblemen.
Een lange lijst rapporten is door de Britse overheid besteld, naar aanleiding van diverse problemen met de
aanbestede spoorconcessies. Dit ondanks de in het algemeen zeer positieve ontwikkelingen als het gaat om het
aantal reizigers, de klanttevredenheid of de veiligheid van het spoor.
McNulty (2011): “Realising the Potential of GB Rail” was een studie op initiatief van ministerie en regulator:
§ Costs too high (efficiency 30% lower than neighbours)
§ ”High level of fragmentation is important reason for inefficiencies”, more leadership and coordination
needed
§ Recommends: Cost and revenue sharing, joint targets, alliances, vertical integration; Whole-system, wholelife approaches, better consideration of trade-offs between infrastructure, rolling-stock and operations

Summary Report

Brown (2013) et al: after failed tendering of InterCity WCML:
§ Importance of proper risk allocation: new mechanisms to reduce risks of operators (GDP-based revenue
protection mechanism, Forecast Revenue Mechanism (FRM) (sharing risks outside a set threshold from the
bid assumptions)

May 2011

Shaw (2016): Study on the future of Network Rail
Rapport parlement (2017) n.a.v. problemen met de TSGN concessie:
§ Too big and complex (lack of ability to evaluate planning assumptions)
§ Beter monitoring needed
OFFICE OF RAIL AND ROAD

OFFICE OF RAIL AND ROAD:
INDEPENDENT INQUIRY
INTO THE TIMETABLE
DISRUPTION IN MAY 2018
FINAL REPORT

7 DECEMBER 2018

Nieuw beleid aangekondigd voor ministerie (Grayling 2017) [zie pagina 77 over het Williams onderzoek]
§ More influence of operators on infrastructure
§ “Initially at an operational level... I expect new franchises... to have integrated operating teams between train
and infra.”
ORR (2018): Independent inquiry into the timetable disruption in May 2018 (Glaister report) volgend op een
majeure storing na een dienstregelingswijziging: Enkele citaten die wederom het belang van een betere
spoorsysteem-brede afstemming onderstrepen:
• “A long term decline in performance came to a head with the failures in May 2018 to deliver a satisfactory
timetable in two parts of the country. [..]
• Fundamental reform of the various institutions is clearly needed but that will take time to implement, and
may require legislation. This is properly the subject of the major Rail Review, led by Keith Williams, announced
by the Government on the day we published our Interim Report. [...]
• Critically we conclude that the future must include the creation of an enhanced system-wide advice, audit and
assurance capability, which is independent of individual programmes.”
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Enkele saillante recente
ontwikkelingen:

Een paar concessies zijn tijdelijk
‘genationaliseerd’
(overgedragen aan een
overheidsexploitant om het
publiek belang te kunnen
blijven borgen, in afwachting
van een latere
heraanbesteding):
§ ECML (2018): Virgin
terminated in June 2018: too
optimistic bid, interaction
with delayed infrastructure
investments. DfT-OLR until
retendering as partnership,
preference for “one single
team operating the railway”
§ SWR (2020): announces no
longer commercially
sustainable.Transport
Secretary said DfT ‘must
prepare suitable contingency
measures’
§ Northern (2020): DfT-OLR to
take over on 1 March 2020
Verdere tekens aan de wand:
vervoerders trekken zich van de
aanbestedingsmarkt terug:
§ FirstGroup announced WCML
(with Trenitalia) is last bid
§ Stagecoach decided to stop
bidding
§ National Express stopped too
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Rail in the future transport
system
Evidence paper

May 2019

De problemen in het Britse spoor culmineren thans in een analyse en advies voor een grondige
reorganisatie van de ordening. Meer centrale sturing wordt verwacht.
Het Britse ministerie heeft in 2018 een opdracht gegeven voor een grondige heroverweging van de Britse
marktordening op het spoor. De opdracht luidt: “Revolutie niet evolutie”.
Keith Williams (2018) (ex baas British Airways) is hiermee belast
§ De analyse van Keith Williams tot zover laat zien dat de sector onvoldoende flexibel is, onvoldoende op de
reizigers georiënteerd, te gefragmenteerd en te duur.
§ Enkele citaten van Williams (2019) in dit verband:
• “The current rail franchising model is finished.”
• “There is a gap in responsibility and accountability for managing systemic risks for major change
programmes... the sector lacks strategic direction and leadership... it struggles to deliver major projects and
is unable to bring through system-wide responses...”
• “The amount of fragmentation does increase the costs of rail”
• “Our lead option is to look for a national body, that will be in charge of rail. It is difficult to be accountable
for something if you don’t have the responsibility. I think it is important to bring track and train into that
body.”
§ Een recent citaat van de staatssecretaris (Shapps, oktober 2019):
• “Long-term incentives should be aligned between track and train operators.”
Het is nu afwachten tot de publicatie van het Williams rapport.
Op basis van de tot nu toe beschikbare informatie lijken de denkrichtingen van het advies de volgende te zijn
(ONDER VOORBEHOUD VAN PUBLICATIE VAN HET EINDRAPPORT VAN KEITH WILLIAMS):
§
§
§
§

§
§
§
§

Het ministerie moet meer op afstand van de aanbestedingen komen te staan, met minder detailsturing.
Er moet meer focus komen op een nationale spoorstrategie, kwaliteit, capaciteit en innovatie.
Er moet meer samenwerking met regio’s en steden plaatsvinden.
Een centraal sturende instantie moet (her)opgericht worden. Deze moet de opbrengstverantwoordelijkheid
gaan dragen en de dienstregeling bepalen, al is er geen “one-size-fits-all”, en Network Rail moet niet
verantwoordelijk worden voor het aanbod.
Aanbestede vervoerders moeten onder bruto-contracten over langere perioden werken (15-20 jaar i.p.v. de
huidige netto-contracten op 7-10 jaar).
Het bestaan van één overkoepelend netwerk, met zijn afhankelijkheden en samenhang, moet worden
onderkend.
Het complexe kaartjessysteem moet worden versimpeld.
Al met al een marktordening die geïnspireerd lijkt te zijn op TfL in Londen. Voor de verandering zou 5 à 10
jaar nodig zijn.
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Lessen van de ontwikkelingen in
Groot-Brittannië:
§ Er heerst een gemengd beeld
over het succes van het
aanbesteden van
treindiensten.
§ Succes qua reizigersaantallen,
investeringen in nieuwe vloot
en veiligheid.
§ Minder positief qua kosten,
m.n. sectorbreed bekeken.
§ Forse complexiteiten als
resultaat, leiden tot veel
studies en enquêtes, en
uiteindelijk tot de huidige
fundamentele
heroverwegingen van de
marktordening.
§ Herhaaldelijk te optimistische
biedingen in combinatie met
problemen bij
infrastructuurwerken en
materieelleveringen hebben
recent zelfs tot nationalisatie
van concessies geleid.
§ Personeelsverloop en
kennisverlies bij het
ministerie hebben
bijgedragen aan problemen
bij functioneren van het
aanbestedingsregime.
§ Kenmerkend in de discussies
is de focus op de behoefte
voor een betere coördinatie
van de spoorwegketen en van
de aangeboden
vervoerdiensten.
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De Noorse spoorwegen zijn opgesplitst en heringedeeld in aan te besteden
netwerken. Er is één ‘Spoordirectoraat’ ontstaan, belast met de sturing,
aanbesteding, coördinatie en integratie van de treindiensten.

Aanloop
§ Een expertgroep publiceert in 2011 een rapport voor het ministerie en
concludeert dat er een gebrek aan helderheid over de spoordoelen bestaat
(knooppunten bijv.), een gebrek aan daadwerkelijke prikkels is en weinig
gebruik van concurrentie, dat het coördinatiepotentieel met de rest van het
OV onderbenut is, dat er sprake is van trage planning en behoefte is aan meer
lange-termijnplanning gebaseerd op de behoeften, en dat het
spooronderhoud beter moet.
§ In 2015 stuurt het ministerie een nieuw spoorbeleid naar het parlement met
als doel: meer focus op de reizigers, meer efficiëntie, een betere coördinatie
en beheer van de hele sector, minder detailbemoeienis door de politiek, een
substantiële verhoging van de budgetten.
§ Belangrijke vraagstukken bleken te zijn: het stellen van doelen en prioriteiten,
de coördinatie van de productieketen en integratie tussen de
vervoerdiensten.

Eerste aanbestedingservaringen:
§ Tot op heden zijn 3 hoofdcorridors (vanuit Oslo)
aanbesteed met bestaand materieel en personeel voor
8-10 jaar. De pakketten waren van relatief kleine
omvang ondanks de kenmerkende grote afstanden
(Zuid: 4,6 miljoen trein-km, Noord: 6,5 miljoen treinkm).
§ Elk pakket bevat alle IC- en lokale treindiensten en
wordt in samenwerking met de lokale vervoersverheden gegund om een goede coördinatie met lokale
OV-diensten te garanderen.
§ Er is gegund op prijs, kwaliteits- en integratieverbeteringen met lokale OV-diensten.
§ GoAhead (Groot-Brittannië, privaat) en SJ (Zweden,
overheid) hebben de twee eerste pakketten gewonnen,
het zittende bedrijf NSB/Vy (Noorwegen, overheid) het
derde pakket. Dit leidde tot substantiële verbeteringen
van de dienstverlening en een gunstigere uitkomst voor
de belastingbetaler. De exploitatie van het 1e pakket is
per december 2019 begonnen.
§ De overige nog aan te besteden pakketten liggen
rondom Oslo. Een evaluatie van de eerste drie
aanbestedingen wordt eerst gehouden.

Er wordt besloten tot een reorganisatie van de sector:
§

§

De infrastructuurbeheerder (Jernbaneverket) én de relevante afdelingen van
het ministerie worden gereorganiseerd:
• Dit leidt tot de oprichting van een Spoordirectoraat waar in 2017 een 80 à
100 mensen werken aan strategische studies, concessieverlening en
concessiebeheer. Het ministerie had voor de reorganisatie en de invoering
van aanbestedingen een vijftal mensen in dienst die op deze dossiers
werkten.
• Het directoraat functioneert als expertisecentrum van het ministerie, met
recht op initiatief en levert een bijdrage aan het Nationaal Vervoersplan
(spoorinfrastructuur en vervoerdiensten, cyclus 4 jaar).
• Het heeft een coördinatietaak voor de sector (infrastructuur, vervoerplan
én materieelinvesteringen) en is verantwoordelijk voor spoorschool.
• Het is de aanbesteder en beheerder van de contracten (zowel met de
infrastructuurbeheerder als met de trein-vervoerders).
• BaneNOR ontstaat als nieuwe infrastructuurbeheer, tevens
verantwoordelijk voor de stations. Het wordt gestuurd op efficiënt gebruik
van de infrastuctuur.
De zittende vervoerder (NSB) wordt opgesplitst in
• EnTur: Staatsbedrijf voor verkoop en informatie van OV-tickets.
• NorskeTog: Staatsbedrijf ter beschikkingstelling van materieel.
• Mantena: Staatsbedrijf voor onderhoud materieel.
• Vy: Staatsbedrijf voor exploitatie treindiensten.

Norwegian railway sector

Eindrapport

Ministry of Local
Government and
Modernisation

Fares

Allocation
letter

Cooperation
Agreement

Infrastructure
manager, traffic
management, property

Freight company
Customer responsebility

Counties

Ticketing and
travel planning

Train leasing company

Travel Planningand
ticketing services

Freight customers
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Lessen
§ De reorganisatie van de Noorse spoorsector heeft
meerdere jaren gekost: 6 jaren tussen eerste analyse
en begin van de eerste aanbesteding, 3 jaren voor
behandeling in het parlement en het benodigde
wetgevingstraject, 2 jaren voor de hervorming van de
sector.
§ De drie tot nu toe doorgevoerde
aanbestedingsprocedures kostten circa 3 jaren tussen
publicatie en begin van de exploitatie. Met een begin in
2017 is de volledige transitie naar aanbestede
uitvoering pas in 2027 voorzien.
§ De omvang van de tot nu toe aanbestede contracten
(per stuk) is vergelijkbaar met de omvang van een
aanbesteding op een Nederlandse gedecentraliseerde
lijn.
§ Er is een behoorlijk omvangrijk en zeer gespecialiseerd
sturings- en aanbestedingsafdeling
(het ‘Spoordirectoraat’) nodig geacht en ontstaan om
deze taken tot een goed einde te brengen.
§ De noodzaak tot adequate coördinatie tussen
vervoerdiensten, en tussen trein, infra en materieel
staat centraal in deze hervorming.

Route data
Real-time information
Travel Planning
services
Electronic ticketing

County Management Companies/
Public Transport Administrations

Train companies
Customer responsebility

Customer responsebility

Travelers
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Het programma “Beter en Meer”(2014-2017), als voorbeeld van een tijdelijke
(halve) alliantie tussen vervoerder en infrastructuurbeheerder.

Aanleiding, aanloop en geschiedenis:
§ 2012: Winterse problemen
§ 2012: Rapport over optimalisatie samenwerking NS / ProRail
§ 2013: LTSa, waaronder de instelling van het programma "Beter en
Meer“. Enkele citaten uit LTSA (Deel2, p. 32):

Doel “Beter en Meer”:

•
•

•

•

•

§

...onvoldoende samenwerking tussen de infrabeheerder en vervoerders
leidt tot suboptimalisatie...
...De scheiding in operationele verantwoordelijkheden tussen vervoerders
en de infrabeheerder vormt vaak een belemmering voor de operationele
samenwerking...
...Hoewel de non-discriminatoire capaciteitsverdeling door de splitsing is
verbeterd, heeft de splitsing er ook toe geleid dat de partijen te ver van
elkaar verwijderd waren en dat de wederzijdse afhankelijkheid lange tijd
niet goed is erkend...
...Maar ook is gebleken dat de juiste prikkels tot samenwerking ontbreken
om de betrouwbaarheid van het totale spoorsysteem concessieoverstijgend - op alle momenten van de dag te verbeteren...
...De afgelopen jaren hebben ProRail, NS en andere betrokken partijen hun
samenwerking zichtbaar verbeterd, met als recent voorbeeld het
gezamenlijke rapport van ProRail en NS “Beter en Meer”

2014-2017 : looptijd van het programma "Beter en Meer”

Het programma Beter en Meer wordt in samenwerking tussen NS en
ProRail uitgevoerd – De governance sluit hierbij aan
Beter en Meer - 2016
RvC

RvC

Stuurgroep
Beter en Meer

ExCo

DOO

Stuurgroep
Verbeteraanpak
Trein

Stuurgroep
PrePHS
Betrokken
afdelingen
NS

Verbeteraanpak
Trein

Stuurgroep
Verbeteraanpak
Stations

Directieoverleg
Verbeteraanpak
Veiligheid

Directie

Stuurgroep
Uitvoeringsagenda
(samenwerking)

PPG

Beter en Meer
Programmadirecteur
Programmabureau

Secretariaat
Control

Verbeteraanpak
Stations

Verbeteraanpak
Veiligheid

Verbeteraanpak
Veiligheid

Betrokken
afdelingen
ProRail

Be- en Bijsturing
van de Toekomst
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Samen (NS/ProRail) prestaties verbeteren om frequentieverhoging (PHS)
te kunnen realiseren
§ Eerst “beter” dan “meer”
§ Door verlaging van verstoringsbronnen
§ Door verlaging van variantie in exploitatie
§ Corridor "A2" eerst, daarna meer corridors aanpakken
Voorbeelden van betere samenwerking:
§ Oprichting van het OCCR en pro-actief optreden bij ontregelingen
§ Verbetering van het onderhoud van infra en materieel
§ Betere opleiding en training bestuurders en conducteurs
§ Optimalisatie van de logistiek

Evaluatie van het programma ‘Winterweer’¹
§ Binnen het programma winterweer, maar ook het programma Beter
en Meer, werkten NS en ProRail nauw samen2. Voor de ontwikkeling
en implementatie van de maatregelen binnen die programma’s
staan de lijnorganisaties centraal, waarbij nadrukkelijk ook over de
keten heen wordt samengewerkt.
§ Er wordt aanbevolen om de lessen en ervaringen uit deze
programma’s als het gaat om de aanpak, sturing en organisatie, op
te tekenen en breder te delen binnen zowel NS en ProRail, als het
ministerie van IenW.
§ Een mooi voorbeeld vinden wij de aanpak voor het ontwikkelen,
verbeteren en borgen van de kennis en ervaring: de zogeheten
‘verbeterkadans’ uit het programma winterweer, en de ‘leerloop’ uit
het programma Beter en Meer.
§ Daarbij is het belangrijk dat er continu gezamenlijk wordt
geëvalueerd en geleerd. Zo worden er dwars door de keten heen
blijvend verbeterende maatregelen ontwikkeld.

¹ Rapport “Evaluatie programma winterweer NS en ProRail”, Twynstra Gudde, juni 2017.
2 Dit wordt ook bevetigs door het rapport “Beleidsdoorlichting spoorbeleid”, Berenschot, juli 2018.

Vragen die meegenomen
moeten worden bij het ontwerp
van de komende sturingsvorm
op het HRN:
§ Nu het programma “Beter en
Meer” ten einde is, zijn de
problemen die het ontstaan
van “Beter en Meer”
rechtvaardigden structureel
verdwenen?
§ Hoe kunnen de oplossingen
en de werkwijze van “Beter
en Meer” bestendigd
worden, of anderszins
worden meegenomen, om
ook succesvol verdere
vraagstukken en corridors
aan te kunnen pakken in het
kader van de verdere uitrol
van PHS en TBOV?
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De samenloop van twee
spoorvervoerders voor personenvervoer
op hetzelfde traject heeft gevolgen voor
de operatie. Vervoerders
moeten zaken met elkaar afstemmen en
in sommige situaties ook samenwerken.
Decisio/TwynstraGudde hebben
onderzoek gedaan naar de casus
Limburg, om een beeld te krijgen hoe de
vervoerders de afstemming en
samenwerking hebben
ervaren en welke zaken er dan
afgestemd moeten worden. Ook zijn
gesprekken gevoerd met Arriva
en NS, en is gesproken met ProRail en
de provincie over hoe zij de
operationele afstemming met beide
vervoerders zien.
Zie het rapport voor meer informatie:
“Eenmeting monitor gedecentraliseerde
stoptreindiensten Limburg”, januari 2020

Ervaring met samenloop in Limburg

Bevindingen casus Limburg:

De situatie op het spoor in Limburg
veranderde door de decentralisatie
van Sprinterdiensten. Er rijden sinds
2016 twee personenvervoerders
tussen twee of meer (NS-)stations in
Limburg. In het rapport wordt het
volgende geconcludeerd:
§ Klanttevredenheid stabiel (stijging
in lijn met ontwikkeling elders).
§ Het regionale bus- en
treinnetwerk wordt meer als één
geheel beschouwd – andere
inrichting netwerk en tarieven.
Meer gebruik van bus en van
voor- en natransport.
§ Hogere operationele efficiency
door verminderde personeelsinzet
en efficiëntere aanschaf & inzet
van materieel, deels tenietgedaan
door hogere transactie- en
transitiekosten.
§ Licht positieve ontwikkeling van
aantal gehaalde aansluitingen en
punctualiteit, als gevolg van
goede afspraken en afstemming
tussen vervoerders onderling en
ProRail.

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
Eindrapport

Goede ervaringen samenloop
§ De afstemming over de planning van de dienstregeling wordt door de
betrokkenen ervaren als een proces dat soepel verloopt. Dat er geen
capaciteitsconflicten zijn op het traject, speelt hierbij een rol.
§ In de eerste maanden van de concessie was er een verbeterteam waarin Arriva
en ProRail afstemden. Hierin is een aantal specifieke issues in de opstartfase
opgepakt, zoals aanpassing van de dienstregeling, triggering (instelling groen
licht en rijweg) en gebruik van de perrons.
§ Voor specifieke zaken, zoals wanneer de dienstregeling aangepast moet
worden of wanneer extra capaciteit moet worden ingezet bij evenementen of
werkzaamheden, zoeken de partijen elkaar op. Het lukt over het algemeen
goed om hierover afspraken te maken.
§ Bij verstoring in de dienstregeling verloopt de aanpak hiervan over het
algemeen goed. Dit lijkt echter mede te komen doordat de vervoerders zich
soepel opstellen, ook waar zij dat formeel niet hoeven te doen.
Aandachts- en verbeterpunten samenloop
§ De dienstverlening naar reizigers is in de praktijk een complexe zaak, te meer
in afwezigheid van Single Check-in/Check-out. Reizigers realiseren zich niet
altijd dat zij met twee vervoerders te maken hebben. Dat leidt bijvoorbeeld tot
situaties waarbij reizigers zich tot de verkeerde vervoerder wenden met
vragen, klachten, verzoeken etc. Ervan uitgaande dat de medewerkers van de
vervoerders de reizigers graag van dienst willen zijn, kan het in de praktijk toch
voorkomen dat zij de reizigers niet in alle gevallen kunnen helpen. Er zijn geen
concrete afspraken over het aantal servicemedewerkers op de stations,
waardoor freerider-gedrag op de loer ligt.
§ Tussen de vervoerders bestaat onderling wel enige wrevel over de situatie met
betrekking tot de beschikbare capaciteit op de opstelterreinen. Het kan dan
gaan over het claimen hiervan, maar ook over benodigde aanpassingen bij het
wijzigen van rangeerplannen.
§ Tot slot zijn er nog aandachtspunten in de operatie waarover tot op heden nog
geen afspraken zijn gemaakt. Een voorbeeld is wanneer NS-medewerkers van
Veiligheid & Service iemand op het perron betrappen die niet ingecheckt is.
Wanneer deze persoon in een Arriva-trein springt om te vluchten, mogen de
NS-medewerkers niet ingrijpen.
Verschil in tarieven
§ In Limburg hanteert vervoerder Arriva andere treintarieven dan NS, dat op
haar beurt werkt met het HRN tariefsysteem. Het grootste verschil is het
opstaptarief, Arriva hanteert een lager instaptarief dan NS. Daarnaast is er
ook verschil in tarieven voor dezelfde afstand. Zo is Arriva goedkoper dan NS
onder de 8 km, maar is NS goedkoper over de langere afstanden. Het verschil
in tarieven wordt door reizigers als zeer verwarrend en nadelig ervaren, blijkt
uit de enquête die Decisio heeft gehouden onder reizigers.

Interpretatie en lessen in het kader
van dit onderzoek
§

§

Samenloop heeft in de casus
Limburg in operationele zin niet
tot problemen geleid. Waar nodig
zoeken de partijen elkaar op en
slagen er meestal in om
afspraken te maken.
De samenloop zorgt wel voor
enige verwarring en een beperkt
aantal problemen bij sommige
klanten op het vlak van klantinterface en tarieven. Het verlies
aan integratie aan de trein-treinkant werkt wel positief uit voor
de integratie trein-bus
(multimodale concessie).

De lessen uit de casus Limburg zijn
niet zondermeer geldig voor het hele
land:
§
Het is aannemelijk dat samenloop
in vergelijkbare omstandigheden
(lage dichtheden treindienst en
beperkte complexiteit) elders in
het land niet tot meer problemen
zou leiden. Tevens kan uit de
geconstateerde vraagstukken in
Limburg lessen worden
getrokken op het vlak van de
klantinterface en tariefintegratie.
§
Het is ook aannemelijk dat
coördinatievraagstukken
(operationeel en klantinterface)
toe zulllen nemen in complexere
en drukker bezette netwerken
(Randstad, PHS), en met het
mogelijk stijgende aantal
vervoerders.
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Casus open toegang
Ervaringen EUlidstaten
Het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat heeft een quickscan
uitgevoerd naar de (eerste)
ervaringen met open toegang in
zeven Europese lidstaten, die ook
vóór de invoering van het 4e
Spoorwegpakket een mate van
open toegang kende.
Het doel was inzicht te verkrijgen in
effecten, kansen en bedreigingen
van open toegang.

Het onderzoek Ervaringen met open toegang in EU-lidstaten laat een gemengd beeld zien. Toetredingen
vinden plaats in omstandigheden die weinig vergelijkbaar zijn met de Nederlandse omstandigheden
Ervaren voordelen
§ Toetreding heeft in veel gevallen een neerwaartse druk gehad
op de ticketprijs. Toetreders bieden hun diensten aan onder de
prijs van de incumbent, dat leidt vaak tot prijsconcurrentie. Ook
op de langere termijn lijken de tarieven lager te blijven.
§ Toetreders proberen hun product soms aantrekkelijker te
maken door extra of andere on-board services
(elektriciteitspunten, wifi, verbeterde catering, etc) dan de
incumbent. De incumbent reageert vaak.
§ Open toegang lijkt, op de verbindingen waar het
plaatsgevonden heeft, een positief effect te hebben op de
frequenties en de keuze aan bestemmingen, met een groei van
het gebruik als resultaat. Het precieze effect is echter moeilijk
vast te stellen, omdat het niet duidelijk is wat de ontwikkeling
van de frequentie zou zijn geweest zonder open toegang.

Voor meer informatie: Zie rapport
“Ervaringen met open toegang van de EUlidstaten”, december 2019.

Ervaringen met open toegang van
de EU-lidstaten
Het recht op toegang tot de binnenlandse spoormarkt voor
personenvervoer voor de inwerkingtreding van het Europese Vierde
Spoorwegpakket
Een quickscan

Ervaren risico’s
§ Het staat opentoegangvervoerders vrij om de markt te
betreden, maar ook te verlaten. Hierdoor kunnen diensten ook
plotseling stoppen. De continuïteit is niet gegarandeerd.
§ De impact op de overheidsfinanciën blijkt op basis van de
literatuur en inbreng van respondenten moeilijk te bepalen.
Respondenten uit verschillende lidstaten onderschrijven dat de
coördinatie door betrokken organisaties aanzienlijker is
geworden hetgeen een negatief effect op de (kosten)efficiëntie
heeft.
§ Het ligt voor de hand dat toetreding op een druk netwerk soms
ten kosten gaat van de speling. Toenemende drukte kan in dat
geval leiden tot verstoring. Op basis van de beschikbare
informatie kan echter niet geconcludeerd worden dat toetreding
een positieve of negatieve impact heeft gehad op het
herstelvermogen na verstoring, de robuustheid van het netwerk
of de punctualiteit

Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning
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Algemene observaties:
§ Geen één-op-één vergelijking blijkt mogelijk met Nederland,
omdat de spoorsystemen in hun geheel teveel verschillen. In de
onderzochte landen werd vaak met een (veel) lagere frequentie
gereden dan in Nederland en werden er in het buitenland vooral
door investeringen in de infrastructuur capaciteitswinsten
behaald. Dit maakt vergelijkingen lastig evenals het inschatten
van mogelijke effecten in Nederland.
§ Het blijkt lastig bepaalde ‘vuistregels’ of ‘wetmatigheden’ over
de effecten van open toegang te onderscheiden. Er zijn immers
grote verschillen tussen opentoegangvervoerders. Soms werd
nieuw materieel ingezet, soms gebruikt. Sommige rijden enkele
diensten per dag, andere rijden volwaardige uurs- of zelfs
halfuursdiensten.
Rolverdeling tussen actoren:
§ In tegenstelling tot bij concessieverlening is de directe rol van
het ministerie beperkt in de toelating en regulering van
opentoegangvervoerders. Overheden kunnen concurrentie
stimuleren door bepaalde (rendabele) lijnen niet op te nemen in
de concessie (zie Praag-Ostrava en Wenen-Salzburg).
§ Infrastructuurbeheerders spelen een grote rol als partij
waarmee de toegangsovereenkomst wordt getekend en als
verdeler van capaciteit.
§ Markttoezichthouders spelen een belangrijke rol bij het borgen
van het gelijke speelveld. In meerdere landen voerde de
toezichthouder al voor de inwerkingtreding van het 4e
Spoorwegpakket de economische evenwichtstoets uit. De
uitkomst van deze toets kan aanleiding zijn om toetreding te
beperken.
Andere aandachtspunten:
§ Er worden weinig eisen gesteld aan prijs- en kwaliteitsstandaard
van opentoegangvervoerders. De regulering beperkt zich in de
meeste gevallen tot standaard technische specificaties. Van
sturing van overheidswege is in de meeste lidstaten dan ook
bijna geen sprake.
§ Voor verschillende opentoegangvervoerders is het lastig om te
beschikken over materieel.
§ Opentoegangvervoerders hebben niet altijd toegang tot
veelgebruikte reisinformatie- en ticketkanalen; die veelal in
handen zijn van incumbents. Toetreders ervaren dit als een
knelpunt.

Conclusies
§

§

§

Geen één-op-één vergelijking
blijkt mogelijk met Nederland,
omdat de spoorsystemen in hun
geheel teveel verschillen.
Buitenlandse ervaringen met
open toegang laten zien dat het
bepaalde voordelen met zich kan
meebrengen. Onder andere de
ticketprijs wordt aantrekkelijker
en daarnaast bieden sommige
opentoetredingvervoerders extra
on-board services. Ook kan het
leiden tot de ontwikkeling van
niche markten met mogelijk
nieuwe reizigers.
Er zitten echter ook nadelen aan
open toegang. Zo kunnen
opentoetreding-vervoerders op
ieder moment stoppen met het
uitvoeren van de aangeboden
dienst. Dit zou op het drukgebruikte spoornet in Nederland
kunnen zorgen voor grote
problemen. Daarnaast kan opentoetreding ervoor zorgen dat een
druk spoornetwerk nóg drukker
wordt en er minder speling is bij
eventuele vertragingen en
storingen.
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Casus open toegang
Mogelijke gevolgen
AT Osborne heeft onderzoek gedaan
naar de gevolgen van recht op toegang
tot het binnenlands
(personen)spoorvervoer. Er is in kaart
gebracht welke kansen en bedreigingen
open toegang biedt. Aanvullend heeft
AT Osborne ook onderzocht welke (nondiscriminatoire) eisen en
randvoorwaarden moeten worden
gesteld om een gelijk speelveld te
borgen en om een gelijkwaardig
kwaliteitsniveau te behouden in
vergelijking met concessiehouders.

Voor meer informatie: Zie rapport
“Gevolgen recht op toegang”, AT Osborne
(2020)

Wat zijn de kansen en bedreigingen van ‘open toegang” voor het Nederlandse spoor?

Kansen door open toegang
§ Zo kan concurrentie, of de prikkel daarvan zorgen voor lagere prijzen en/of
een betere kwaliteit voor hetzelfde geld.
§ Open toegang kan in bepaalde situaties in potentie leiden tot meer
innovatieve producten van een mogelijk hogere kwaliteit
§ Open toegang kan bij ruimte op het netwerk voor on-top producten een
ruimer en gevarieerder aanbod opleveren, waarbij nieuwe markten zich
ontwikkelen en dat kan resulteren in een hogere vraag van de reiziger
Bedreigingen door open toegang
§ Het reguliere treinproduct kan door de toename van het aantal aanbieders
minder eenduidig worden en bestaat het risico van aantasting van de
samenhang van het netwerk.
§ Een kans voor de ene partij kan daarbij een bedreiging vormen voor de andere
partij. Meer personenvervoer op het spoor is positief voor de reizigers, maar
betekent bijvoorbeeld meer concurrentie tussen de vervoerders om de
schaarse infrastructuur.
§ Meer personenvervoer op het spoor is positief voor de reizigers maar betekent
bijvoorbeeld meer concurrentie om de schaarse infrastructuur voor de
goederenvervoerders. Dit kan leiden tot complexe capaciteitsverdelingen die
moeten worden opgelost door de infrastructuur-beheerder.
Open toegang op het HRN
§ Op het hoofdrailnet is sprake van een aantal winstgevende intercitytreindiensten. Voor toetreders kan het commercieel interessant zijn om daar
aanvullende of vervangende treinproducten aan te bieden. Eerder is hiervoor
vanuit de sector al interesse getoond.
§ Tegelijkertijd is op deze winstgevende lijnen de meeste concurrentie met de
zittende vervoerder en eventuele andere potentiële toetreders te verwachten.
§ Bovendien is de capaciteit op het spoor in de brede Randstad beperkt. Buiten
de (brede) Randstad is er over het algemeen meer capaciteit beschikbaar,
maar daar is de vervoersvraag lager.
§ Of toetreders op het hoofdrailnet gaan concurreren met de huidige
concessiehouder hangt in de eerste plaats af van hun investeringsbereidheid en
bereidheid om te gaan met de hoge toetredingsdrempels. Ervaringen uit
binnen- en buitenland laten zien dat toetreders tot een spoormarkt een hoge
mate van tegenwerking door huidige vervoerders kunnen verwachten. Een
goede bewaking van het level-playing-field en goed mededingingstoezicht
kunnen deze risico’s beperken. Marktpartijen zullen vooraf een inschatting
maken van de mate waarin zij daadwerkelijk een eerlijke kans zullen maken op
de Nederlandse markt. Een partij die succesvol weet toe te treden kan daarbij
de weg voor andere partijen na hem makkelijker maken.
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Sturingsmogelijkheden van de
overheid op open toegang en
opentoegangvervoerders
§

§

§

§

Conclusies¹
§

Concessievolume: Het
vervoersaanbod dat een
concessieverlener eist van zijn
concessiehouder is van invloed op
de capaciteit die overblijft voor
opentoegangvervoerders.
Capaciteitsverdeling: ProRail
verdeelt de capaciteit transparant
en non-discriminatoir op basis van
vastgelegde (capaciteitsverdelings)regels. Door de
capaciteitsverdelingsregels aan te
passen, binnen de Europese
wetgeving, kan er enige invloed
worden uitgeoefend op de
toekenning van capaciteit aan
opentoegangvervoerders.
Compenserende heffingen: een
heffing ter compensatie van het
openbaredienstcontract. Open
toegang kan een negatieve invloed
hebben op de waarde van een
concessie, omdat een
concessiehouder de markt moet
delen met opentoegangvervoerders en dus mogelijk
minder reizigers vervoert dan
voorheen. Het verlies van deze
inkomsten kan worden
doorberekend aan de
opentoegangvervoerders.

§

§

Op basis van de TK-brief ‘open
toegang’ kan worden afgeleid dat
de Minister vooral kansen ziet
voor internationale verbindingen
voor wat betreft open toegang.
Daarbij zijn de belangrijkste
beleidsknoppen concessievolume,
de capaciteitsverdeling en de
compenserende heffing is.
Belang voor dit onderzoek is dat
deze aanname geborgd wordt
door de aangehaalde
beleidsknoppen. Dat betekent dat
de HRN-concessie het volume
van, in ieder geval, de huidige
dienstregeling zou moeten
bevatten en dat er in de
capaciteitsverdeling bij een
conflict voorrang wordt gegeven
aan de concessie [zie ook pagina’s
51-54 over open toegang]
Op basis van de TK-brief² doen wij
in dit rapport de aanname dat
open-toetreding voor binnenlands
vervoer als aanvullend wordt
gepositioneerd ten opzichte van
de HRN-concessie en dat, mede
op basis van het HSL-onderzoek,
voor internationaal vervoer open
toegang eerder de standaard zou
kunnen worden.

Daarnaast kunnen
randvoorwaarden via algemene
regels voor personenvervoer
(Wp2000) gesteld worden.

¹ Kamerbrief, “Uitkomsten onderzoek naar de kansen en bedreigingen van open toegang en vervolgstappen,” 18 december 2019.
² Kamerbrief, “Uitkomsten onderzoek naar de kansen en bedreigingen van open toegang en vervolgstappen,” 18 december 2019.
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Casus coördinatie
Klokvaste dienstregeling en knopen

Een klokvaste dienstregeling met vaste overstapknooppunten zorgt voor de efficiëntst mogelijke benutting
van beschikbare infrastructuur en voor aantrekkelijke diensten voor de reizigers
“De treinen rijden ieder uur op dezelfde tijden”

Het concept is in Nederland bekend en voor de meesten treingebruikers een
vanzelfsprekendheid:
§
Een dergelijke bedieningspatroon is echter niet een vanzelfsprekendheid,
getuige de praktijk in andere landen, en
§
Een dergelijke dienstregeling ontstaat niet ‘vanzelf’ maar is het resultaat van
een lange-termijnvisie.
Voordelen voor de reizigers van een klokvast dienstregeling:
§
Vaste vertrektijden, voorspelbare dienstregeling
§
Vaste en betrouwbare overstappenknopen
§
Voorspelbare reisroute en reistijd
Voorbeelden:
§
Nederland
§
Zwitserland, met name ook met het concept “Bahn 2000” waar
dienstregeling, materieel en infrastructuur stapsgewijs op elkaar aangepast
zijn om de klokvaste knooppuntendienstregeling te kunnen bieden.
§
Duitsland: huidig beleidsvoornemen (Zukunftsbündnis Schiene “Deutschlandtakt”) voor realisatie tussen 2021 en 2030.
Aandachtspunten:
§
De coördinatie tussen verschillende concessieverleners en vervoerders
§
De inpassing, regulering en coördinatie van opentoetreders.

Bron: BMVI (Duits ministerie): Zielfahrplan Deutschland-Takt Fernverkehr
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Consequenties van mogelijke netwerkindelingen
Achtergrondanalyse bij rapport ‘Vervoersconcessie HRN: praktische voorwaarden en
aandachtspunten voor gunning’

Leeswijzer en samenvatting (1/2)

• Het ministerie van IenW bereidt zich voor op integrale besluitvorming over ordening en sturing op het spoor na
2025. Deze besluitvorming is gericht op het halen van de doelen van het Toekomstbeeld OV 2040.
• Op basis van het Toekomstbeeld OV is de verwachting dat er sprake zal zijn van een grote groei van het
aantal OV-reizigers. ProRail is gevraagd IenW te adviseren over de vervoerskundige, logistieke en technische
netwerk consequenties van mogelijke indelingen van het netwerk die hierbij mogelijk zijn.
• ProRail benadert de advisering over deze consequenties vanuit twee invalshoeken:
a.

Beoordeling van de consequenties van de netwerkindelingen die zijn opgenomen in het rapport
‘Kiezen Voor Een Goed Spoor’: product (Sprinters / IC’s), regio’s en corridors. Hierbij is de indeling
naar regio’s door ProRail niet meegenomen omdat in het rapport ‘Kiezen Voor Een Goed Spoor’ al
wordt geconstateerd dat deze onvoldoende kansrijk is.

b.

Onderzoek van mogelijkheden om tot een aantrekkelijke vorm van netwerkindeling te komen
geredeneerd vanuit lange termijn vervoersvraag en beleidsdoelen. Het onderzoek is uitgevoerd op
basis van expert judgement en team analyse van ProRail. De ideeën die hieruit zijn voortgekomen
dienen nader onderzocht te worden in Toekomstbeeld OV.

• Bij het onderzoek naar netwerk indelingen die aansluiten op lange termijn vraag ontwikkeling en
beleidsdoelen heeft ProRail naar drie beleidsknoppen van netwerk ontwikkeling gekeken: infrastructuur
uitbreiding, technische systeemsprongen en logistieke maatregelen. Voorlopige bevindingen van ProRail:
1. om de vervoergroei te kunnen accommoderen lijkt combinatie van de 3 beleidsknoppen aantrekkelijk;
2. logistieke maatregelen kunnen daarbij een kansrijk element vormen;
3. dit kan tevens de basis vormen voor een netwerkindeling naar deelnetten.
2

Leeswijzer en samenvatting (2/2)

• De netwerkindeling naar deelnetten is in feite een minder extreem doorgevoerde vorm van de
netwerkindeling naar corridors uit het rapport ‘Kiezen Voor Een Goed Spoor’. De netwerkindeling
‘corridors’ is daarom vervangen voor de netwerkindeling naar deelnetten
• Uit de analyses blijkt dat de indeling naar deelnetten kan aansluiten bij de vervoersontwikkeling en mogelijk
aanvullende kansen bieden voor technische systeemsprongen. Dit dient nader te worden onderzocht in het
Toekomstbeeld OV (o.a. op reizigerseffecten).
• De netwerk indeling naar ‘regio’ is zoals toegelicht niet meegenomen. Uit de analyses blijkt dat
netwerkindeling naar ‘product’ (splitsen Sprinters / IC’s) lijkt niet kansrijk omdat deze niet bijdraagt aan het
uitbreiden van (adaptieve) capaciteit.

In dit rapport behandelt ProRail de antwoorden op 2 vragen
1. Hoofdstuk 1. Welke ontwikkelingen ziet ProRail in het netwerk in het licht van de vervoervraag en
capaciteit op het spoor en wat betekent dit voor indelingen van het netwerk?
2. Hoofdstuk 2. Wat zijn de consequenties van indeling van het netwerk naar product (splitsen Sprinters /
IC’s) en deelnetten?1

1

Zoals toegelicht is de netwerkindeling naar regio niet meegenomen omdat deze onvoldoende kansrijk wordt geacht en is de netwerkindeling naar
corridors vervangen voor de minder extreme variant deelnetten die het resultaat is van onderzoeksvraag 1

3

Inhoud

1.
1. Netwerkontwikkeling
2. Toetsen netwerkindelingen

4

Uitdaging spoornetwerk van de toekomst: kostenefficiënt
adaptieve capaciteit en kwaliteit toevoegen
Ambities netwerk van de toekomst3

Ambities voor het spoor zijn hoog
•

Hoge ambities TBOV

•

Hoge ambities spoor goederen vervoer

•

Aanzienlijke groei geconcentreerd in de Randstad

Capaciteit voor de groeiende vraag
in de Randstad en de ambities.

Reizigersprognose1

Goederenprognose

Kwaliteit

Rkm (mln) per werkdag

Tonnen (mln) per jaar

250

250

200

200

150

8

6
3
4

100

18
24

10
21

10

50

100

100

100

0

Capaciteit

Concentratie groei
Randstad

18

10

150
3

17

100

5
11

32

50

100

100

39
51

Kostenefficiëntie
De capaciteitsuitbreiding van het
netwerk moet tegen beperkte kosten

100

0
‘14

‘20

‘30

‘40

‘14

‘20

‘30

‘40

Modal shift (20% van groei)

Verschil WLO Laag en basis 2014

Verschil WLO Hoog en WLO Laag

Basis (2014 = 100)

Bron: Contouren
Toekomstbeeld OV
2040, p. 6

Bron: BP2019 (NMCA) prognose voor 2030 en 2040 en interpolatie voor overige
jaren. De aanname voor modal shift is 20% extra boven op de maximaal
geprognosticeerde groei.
1 geïndexeerd
2

Reistijdverkorting voor de landsdelen
en betrouwbare aansluiting op de
knopen

gedetailleerde vervoersprognoses ProRail op basis van WLO Hoog, geïndexeerd
ProRail gemaakte vertaling van beleid LTSA en TBOV en goederen naar ambities voor het Netwerk

3 Door

Adaptief vermogen
Inspelen op veranderende vraag
én op regionale behoeften

Vervoerwaarde
is onze toetssteen voor het netwerk:
5
moet positief zijn

ProRail onderzoekt de mogelijkheden voor ontwikkeling van
het netwerk
Als infrabeheerder adviseert ProRail IenW over de ontwikkeling van het netwerk gegeven de geplande
investeringen, groei van de mobiliteit en overige ambities op het netwerk. Bij de uitwerking van een logistiek
netwerk wordt onderstaande ontwerp-aanpak toegepast.

• In het matchen van ambities voor
het OV + de prognoses van
vervoersvraag + het geplande
netwerk 2028 ontstaan
knelpunten.

Capaciteit
Kwaliteit
Ontwerpcriteria
Netwerk

Kostenefficiëntie

Ambitie OV

Adaptiviteit
Vervoerwaarde

+

Vervoersvraag
2030 - 2040

=

Iteratief
proces
netwerk
ontwerp

•Vervoers- en
•logistieke
knelpunten

+
Gepland
netwerk tot
2028

Beleidsknoppen
Netwerk

Netwerk
lange
termijn

• In een iteratief proces van
netwerkontwerp worden
oplossingen gezocht voor
knelpunten, geoptimaliseerd naar
ontwerpcriteria van het netwerk
(die volgen uit de ambities TBOV),
door aan drie beleidsknoppen
voor het netwerk te draaien:
infrastructuur, technische en
logistieke oplossingen.

A

• Infrastructuur
B

C

• Techniek

• Logistiek

• Dit leidt in een aantal
iteratieslagen tot een netwerk voor
de lange termijn.
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De ontwerpaanpak richt zich op 3 beleidsknoppen die alle
nodig zijn en elkaar versterken om ruimte te creëren
Bij netwerk ontwerp draaien we aan 3 beleidsknoppen om (a) knelpunten op te lossen (b) te optimaliseren
naar beleidsdoelen die volgen uit lange termijn ambities voor het spoor. De mate waarin de
oplossingsrichtingen/knoppen worden aangezet is het onderwerp van de netwerkuitwerking.

Infrastructuur
uitbreiding

Aanleggen nieuwe infrastructuur,
zoals viersporigheid, extra
perrons of fly-overs zodat er
meer treinen kunnen rijden

Technische
systeemsprongen
ERTMS, 3kV, ATO en TMS
verhogen mogelijk de capaciteit
door meer treinen per uur over
één spoor te laten rijden

Logistieke
maatregelen

Ontmengen (één product op één
spoor) en ontvlechten (het
onafhankelijk maken van
lijnvoeringen) leidt tot kleinere
snelheidsverschillen, minder
logistieke afhankelijkheden en
een minder complex systeem
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A

Beleidsknop infrastructuur

Aanleg van infrastructuur is een effectieve wijze om
capaciteit toe te voegen. Dit alléén lijkt vanuit kosten en
fysieke ruimte echter op lange termijn niet houdbaar.
Alleen al het oplossen van de
capaciteitsknelpunten is zeer
kapitaalintensief. Het oplossen
van de knelpunten en enkele
ambities kost naar verwachting
met alleen infrastructuur >
€20mrd. Op een deel van het
netwerk zijn andere knoppen
nodig.

Voorbeeld van onhaalbare combinatie van investeringen

2 extra sporen Amsterdam Zuid (totaal
8 perronsporen Asdz) – Weesp en
Almere Poort – Almere met dubbele
vrije kruisingen Gaasperdam
2 extra sporen Riekerpolder – Hoofddorp
(nieuwe tunnel Shl met nieuw perron;
uitbreiding Hoofddorp
4 sporen Nieuw Vennep –
Sassenheim

Realiseerbaarheid: een groot
pakket aan maatregelen aan
bestaand spoor vraagt een lange
doorlooptijd en veel
afhankelijkheden.

4 sporen Houten Castellum –
Waardenburg
4 sporen Utrecht – De Haar
aansluiting
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B

Beleidsknop techniek

Systeemsprongen kunnen de capaciteit vergroten doordat
het bestaande spoor intensiever kan worden bereden
Baten
Capaciteit:
aantal
treinen per
uur mogelijk
op één
spoor

Capaciteit:
totale
netwerk

Kwaliteit

ERTMS

3 kV

TMS

ATO

Technische opvolgtijd verlagen
t.o.v. huidige 3 minuten
(= "korter achter elkaar rijden")

• De baten van verschillende
systeemsprongen versterken
elkaar

Rijtijdspeling verlagen t.o.v.
huidige 60 seconden buffertijd
(= "preciezer rijden en halteren")

• De systeemsprongen zijn
complex, kostbaar en hebben
een zeer lange doorlooptijd:

Rijtijdverschillen verkleinen door
versnelde aanzet
(= "sneller optrekken")

• Vanuit vervangingsbehoeften
komen juist de delen van het
netwerk waar zich knelpunten
bevinden als laatste aan de
beurt

Toereikende be- en bijsturing bij
geïntensiveerd treinverkeer

Voldoende vermogen op het net

Topsnelheid verhogen t.o.v.
huidige 140 km/h

• Er is dus behoefte aan een
slimme fasering en prioritering
gekoppeld aan de
ontwikkeling van het netwerk
• Naar de winst van 3kV wordt
een onderzoek gestart.

Deze systeemsprong draagt bij aan deze baten
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C

Beleidsknop logistiek

Logistieke maatregelen zijn een kansrijke aanvulling op
aanleg van infra en technische systeemsprongen
Wat is het?
Bij logistiek kijken we naar 2 typen
maatregelen:

Logistieke maatregelen zorgen voor extra kostenefficiënte
sprong in capaciteit
Capaciteit

Meer treinen per uur mogelijk over één spoor omdat
kruisende stromen (die vertragend werken) komen te
vervallen.

Operationele
kwaliteit

Lagere verwevenheid in het systeem resulteert in
hogere punctualiteit, terwijl planning en be-/bijsturing
eenvoudiger is. Dit is randvoorwaardelijk voor
frequentieverhoging (‘Beter & Meer’-filosofie).

Kostenefficiëntie

Ontmengen/ontvlechten van treintypes (IC en Sprinter)
en minder alterneren levert capaciteit op tegen veel
lagere kosten dan enkel infrastructuur-investeringen.

Adaptief
vermogen

Frequentie en snelheid op corridors kunnen
onafhankelijk van elkaar worden verhoogd zonder het
hele systeem te raken. Dit biedt ruimte voor
aanpassingen aan veranderende vraag én aan
(regionale) ambities.

Vervoerwaarde

Ontmengen/ontvlechten creëert mogelijkheden voor
frequentieverhoging en versnelling, maar levert soms
ook extra overstap op.

Technische
systeemsprongen

Prioritering en fasering van systeemsprongen is
mogelijk, waardoor de baten van technische
systeemsprongen beschikbaar komen waar ze het
meest nodig zijn

1. Ontmengen: IC’s en Sprinters op
eigen sporen;
2. Ontvlechten: lijnvoeringen
onafhankelijk van elkaar maken,
zoals hieronder geïllustreerd).
Voor ontvlechten kunnen (relatief
beperkte) infrastructuur
aanpassingen nodig zijn

Amsterdam C

Vóór 2007
Utrecht C

Amsterdam C

Vanaf 2007
Utrecht C

Daarnaast…

In de bijlage is per criteria een eerste indicatie danwel voorbeeld opgenomen.
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- - gedachtenvormend - -

Bijvoorbeeld: na verdere ontvlechting kan een adaptief
netwerk met 6 logistieke assen ontstaan
Na ontvlechting op 6 punten (het
meeste is al in beeld in TBOV)…
Reeds in beeld
~

Nog onvoldoende onderzocht

… Kan een (indicatief) netwerk bestaande uit
logistieke hoofdassen ontstaan
Geel
Blauw
Groen

HSL & SAAL
SUNOL & A2
Noord-Oost

Oranje
Paars
Rood

IJssel/Maaslijn
City Sprinter N Holland
City Sprinter R’stad N / Z

Amsterdam ~

Het betreft hier
een eerste,
indicatieve
uitwerking van een
ontvlochten
netwerk

Weesp

Leiden

Op deze manier is
– door combinatie
van logistieke
hoofdassen - ook
een indeling naar
3 deelnetten
mogelijk

Amersfoort
(volgende
fase)
~

~
Den Haag en
Rotterdam

Den Bosch
(volgende
fase)

Een indicatieve uitwerking hiervan is opgenomen in de bijlagen

11

Logistieke maatregelen worden nader onderzocht in
Toekomstbeeld OV
• De beleidsknop logistieke maatregelen lijkt een kansrijke mogelijkheid voor het kostenefficiënt
toevoegen van adaptieve capaciteit en kwaliteit. Ook biedt dit een basis voor slimme fasering van
technische systeemsprongen.
• De mate waarin logistieke ontmenging gewenst is vergt nadere beschouwing. Er zijn diverse
mogelijkheden en factoren die daarbij in ogenschouw moeten worden genomen.
• Wij stellen voor om het logistiek ontmengen/ontvlechten als mogelijkheid nader te onderzoeken, in eerste
instantie binnen TBOV. Er zijn daarbij nog veel vragen en onzekerheden, zoals (niet uitputtend):
•
Wat zijn de effecten voor de reiziger in termen van GRT, aantal overstappen, zitplaatskans?
•
Wat doet dit met de vervoerwaarde?
•
Welke investeringen zijn nodig en wanneer?
•
Hoe moeten de systeemsprongen gefaseerd en geprioriteerd worden: wat is waar en wanneer
nodig?
•
Nadere impact analyse
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Inhoud

1. Netwerkontwikkeling
2. Toetsen netwerkindelingen
2.
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In het rapport Kiezen Voor Een Goed Spoor zijn 3 netwerk
indelingen genoemd
• In het rapport ‘Kiezen Voor Een Goed Spoor’
wordt over de indeling naar regio’s’
geconcludeerd dat dit leidt tot veel extra
overstappen voor reizigers en grote
infrastructuur investeringen vraagt (met name
bij de stations waar treinen moeten gaan keren).
Deze variant wordt daarom niet verder
uitgewerkt

Regio

Corridor

Product

Onvoldoende
aantrekkelijk: g

Vervangen voor minder
extreme deelnetten

Meegenomen in de
beoordeling

• De variant netwerkindeling naar product (het
splitsen van Sprinters / IC’s) beoordelen we in
de navolgende slides
• De variant netwerkindeling naar corridors is
een extreem doorgevoerde vorm van logistiek
ontvlechten die tot hoge infrastructuur kosten
kan leiden en de vervoerwaarde kan schaden
door veel extra overstappen. De indeling naar
corridors is vervangen voor de indeling naar
deelnetten: de deelnetten zijn een minder
extreem doorgevoerde vorm van ontvlechten
met een aantrekkelijker resultaat ten aanzien
van kosten efficiëntie en vervoerwaarde

• Opknippen naar regio en corridor zorgen beiden met
name voor concurrentie om het spoor (de infrastructuur
wordt gesplitst in exclusief te berijden delen)
• Opknippen naar product zorgt voor concurrentie op het
spoor (verschillende aanbieders rijden op dezelfde
infrastructuur)
14

We beoordelen het splitsen van het HRN in de producten
IC's en Sprinters
Uitgangspunten
• Het netwerk blijft vervoerskundig en logistiek ongeveer blijft zoals het: dus gedeeltelijk logistiek gemengd
(samenloop sprinters en IC’s) en met lange lijnen die verschillende bestuurlijke regio’s doorkruisen.
• Indien knippen van sprinterlijnen tussen bestuurlijke regio’s gewenst is moet het netwerk ontwerp
aangepast worden. Dit heeft vergaande consequenties voor het netwerk en is nu niet onderzocht door
ProRail. Dit lijkt op het KVEGS scenario indeling naar regio en leidt tot veel knooppunt stations met kerende
treinen en dus hoge infrastructuur investeringen.
• Regionale overheden besteden sprinterlijnen aan.
• De constructie waarin moet uitvoerig onderzocht worden: veel van de huidige sprinterdiensten doorkruisen
bestuurlijke regio’s.
• De coördinatie over het gehele HRN ligt niet meer als vanzelf bij NS maar moet op een andere manier
georganiseerd worden: vanwege samenloop en eenheid in de deur-tot-deur reis voor de reiziger blijft
centrale coördinatie noodzakelijk.
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Bij indeling netwerk naar Sprinters/IC’s is nauwelijks ruimte
voor groei. Groei vraagt om grote investeringen
Netwerk indeling Sprinters / IC’s biedt
nauwelijks ruimte voor groei
Bij indeling van het netwerk naar Sprinters en IC’s blijft
het huidige netwerk in logistieke zin gelijk

Zoals ook vastgesteld in Toekomstbeeld OV en in het
voorgaande hoofdstuk, is het huidige systeem is
nauwelijks nog ruimte voor capaciteitsgroei
Knelpunten 2030 – 2040 zonder interventies

€

Infrastructuur efficiëntie. Om toch de groeiende
vraag van reizigers en goederen te accommoderen en
capaciteits- en kwaliteitsknelpunten op te lossen zijn in
dit netwerk mega investeringen in infrastructuur nodig
van > € 20 mrd.
Voorbeelden infrastructuur uitbreidingen
2 extra sporen Amsterdam zuid (totaal 8
perronsporen Asdz) – Weesp en Almere Poort –
Almere met dubbele vrije kruisingen Gaasperdam

Amsterdam C –
Amsterdam Amstel
Almere - Schiphol
Schipholtunnel

2 extra sporen Riekerpolder – Hoofddorp
(nieuwe tunnel Shl met nieuw perron;
uitbreiding Hoofddorp

Utrecht C – Arnhem

Utrecht C – Amsterdam
Bijlmer Arena

Capaciteitsgroei vraagt om mega
investeringen in spoor infrastructuur

Utrecht C – Eindhoven

4 sporen Nieuw Vennep –
Sassenheim
4 sporen Schiedam –
Rotterdam

4 sporen Houten
Castellum –
Waardenburg

4 sporen Utrecht – De Haar
aansluiting
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Bron: TBOV2040, NMCA vervoersprognoses en ProRail's interne logistieke modellen

Bij indeling netwerk naar Sprinters/IC’s is nauwelijks ruimte
voor groei en nauwelijks beleidsruimte
Op papier ontstaat beleidsruimte, maar
bij krapte is dat weinig waard
•

Indeling van het netwerk naar IC’s en Sprinters
gaat gepaard met meer zeggenschap voor
regionale overheden en (op papier) meer ruimte
voor regionale ambities.

•

Bij schaarse capaciteit is er in de praktijk nog
steeds geen ruimte.

•

Daar komt bij dat het netwerk nog steeds landelijk
zal worden geoptimaliseerd waardoor regionale
ambities nauwelijks onafhankelijk van andere
delen van het netwerk gerealiseerd kunnen
worden.

Kwaliteitsverbetering is twijfelachtig
•

Door meerdere aanbieders op hetzelfde
(gemengde) spoor neemt complexiteit toe en
operationele kwaliteit af.

•

Daarnaast ontstaat een voor de reiziger
versplinterd commercieel aanbod van meerdere
partijen.

•

Mogelijk ontstaat wel een hogere kwaliteit voor
regionale reizigers doordat het spoorvervoer beter
afgestemd kan worden op het overige regionale
OV.
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Indeling netwerk naar Sprinters / IC’s vergroot de
inflexibiliteit van het huidige netwerk
Splitsen Sprinters / IC’s

Capaciteit

Kwaliteit

Kostenefficiëntie

Adaptief
vermogen
Vervoerwaarde

-

Bij indeling naar Sprinters / IC’s ontstaat geen ruimte voor groei. Bij
aanbesteding door regionale overheden ontstaat een negatief effect
doordat ontwikkeling spoornet en dienstregeling zeer inflexibel zijn:
verschillende partijen met verschillende concessies die van dezelfde infra
gebruik maken.

-

Door meerdere aanbieders op hetzelfde (gemengde) spoor neemt
complexiteit toe en operationele kwaliteit af. Daarnaast ontstaat een voor
de reiziger versplinterd commercieel aanbod van meerdere partijen.

-

Door inflexibiliteit van treinproducten op een baanvak zijn zeer grote
investeringen nodig voor capaciteitsuitbreiding. Mogelijke efficiëntie van
productiemodel is buiten scope van deze analyse.

-

Regionale overheden hebben op papier beleidsruimte om eigen afspraken
te maken. Maar bij schaarse capaciteit is dit weinig waard. Ook gaat het
systeem nog meer juridisch ‘op slot’ door contracten, looptijden en
verschillende afspraken.

+/-

De negatieve impact voor de reiziger in het aantal overstappen zal
beperkt zijn
18

Indeling naar deelnetten is mogelijk een goede basis voor
kostenefficiënte adaptieve uitbreiding capaciteit
Indeling naar deelnetten
Voor onderbouwing van deze baten, zie hoofdstuk 1

++

Indeling naar deelnetten creëert ruimte voor capaciteitsgroei ten opzichte
van nu en verwachte dienstregelingsvarianten in 2030

Kwaliteit

+

Ontmengen/ontvlechten leidt tot hogere operationele kwaliteit, zoals
gezien bij ontvlechting Utrecht Centraal. Hogere operationele kwaliteit is
noodzakelijk om frequentieverhogingen te realiseren: eerst beter dan
meer.

Kostenefficiëntie

+

Ontmengen/ontvlechten maakt dat capaciteit uitgebreid kan worden
zonder mega-investeringen

Capaciteit

Adaptief
vermogen
Vervoerwaarde

++

?

Door deelnetten worden keuzes in het netwerk onafhankelijker van elkaar.
Daarmee ontstaat beleidsruimte voor regionale behoeften, voor
technische systeemsprongen en voor keuzes ten aanzien van
marktordening
Door hogere frequenties naar verwachting positief effect op
vervoerwaarde. Er zijn wel meer overstappen nodig.
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Netwerk indeling naar logistieke hoofdassen of deelnetten
sluit het beste aan op ambities
Indicatie bijdrage van netwerk indelingen aan beleidsdoelen netwerk
KVEGS
Sprinters / IC’s

Alternatief voor corridors
Deelnetten

Capaciteit

-

++

Kwaliteit

-

+

Kosten-efficiëntie

-

+

Adaptief vermogen

-

++

+/-

?

Vervoerwaarde

• De indeling naar deelnetten scoort logischerwijs goed omdat deze in de ontwerp aanpak is geoptimaliseerd
naar de 5 toets criteria.
• Indeling naar deelnetten is een milder alternatief voor de indeling naar corridors. In de variant corridors is het
logistiek ontvlechten in extreme vorm doorgevoerd. Dat vereist grotere infrastructuur investeringen om
infrastructuur daadwerkelijk volledig ‘los te leggen’. Ook zal deze hardere ontmenging leiden tot meer
overstappen en een lagere flexibiliteit in het netwerk: omschakelen als behoeften veranderen wordt moeilijker.
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Samenvatting en conclusies
S1. Aanleiding
Per 11 december 2016 zijn de onder de concessie Hoofdrailnet (HRN) vallende
stoptreindiensten in Limburg gedecentraliseerd. Door de decentralisatie van de
spoordiensten Roermond-Maastricht Randwyck en Sittard-Heerlen is de situatie
ontstaan dat er op een spoorverbinding tussen twee of meer (NS-)stations
tegelijkertijd twee personenvervoerders actief zijn. Dit vereist de nodige afstemming
en coördinatie, mede omdat er nauwelijks ervaring is met deze voor Nederland vrij
unieke situatie.
Om inzicht te krijgen in de effecten van de decentralisatie van de twee genoemde
lijnen en om handvatten te bieden voor eventuele verdere decentralisaties van
vergelijkbare stoptreindiensten, hebben het ministerie van IenW en de provincie
Limburg aan Decisio en Twynstra Gudde opdracht gegeven voor een eenmeting. In
deze eenmeting, een vervolg op de nulmeting uit 2017, staan onderstaande
onderzoeksvragen centraal.
1. Wat merkt de reiziger van de decentralisatie?
2. Hoe werkt de decentralisatie op de twee stoptreindiensten RoermondMaastricht Randwyck en Sittard-Heerlen?
Aanpak
Tijdens de nulmeting is een monitoringskader opgesteld. De nulmeting werd gedaan op het
moment dat beide trajecten nog deel uitmaakten van de HRN-concessie van NS. In de
eenmeting zijn de lijnen gedecentraliseerd en is het monitoringskader opnieuw ingevuld aan
de hand van gesprekken met kernstakeholders Arriva, NS, ProRail, ministerie en provincie,
data van vervoerders en ProRail. Daarnaast is gebruik gemaakt van resultaten van de OVklantenbarometer om de ontwikkeling in het klantoordeel in beeld te brengen. Tot slot is een
enquête uitgezet onder niet reguliere OV-reizigers, zijn voorbeeldreizen opgesteld en is een
expertmeeting gehouden.

S2. Hoofdconclusie
De hoofdconclusie van het onderzoek is onderstaand per beleidsdoel weergegeven.
▪

Beleidsdoel 1: tevreden reiziger.
De klanttevredenheid ontwikkelt zich gedurende de onderzoeksperiode positief
op de lijn Roermond-Maastricht Randwyck en is stabiel op de lijn SittardKerkrade Centrum. De ontwikkeling op de lijn Sittard-Kerkrade wijkt hiermee

i

niet substantieel af van ontwikkelingen elders, terwijl de ontwikkeling op de lijn
Roermond-Maastricht-Randwyck wel sterker is dan de landelijke trend. Kijkend
naar de ontwikkeling van het aantal reizigers en -kilometers, dan kan
geconcludeerd worden dat er sinds de decentralisatie geen grote
veranderingen hebben voorgedaan in de regio. Nadere analyse laat zien dat er
een verschil is in de ontwikkeling van het aantal reizigers en - kilometers tussen
de intercity’s en de stoptreinen. Bij de intercity’s is een daling waarneembaar
en bij de stoptreindiensten is het beeld wisselend. Op sommige
stoptreinverbindingen is sprake van een groei en op andere van een afname.
Aanpassingen in dienstregelingen hebben gezorgd voor verschuivingen tussen
intercity’s, stoptreinen en bussen. Dit kan worden gezien als een effect van
decentralisatie (zie beleidsdoel 2).
▪

Beleidsdoel 2: meer regionaal maatwerk.
Door de decentralisatie wordt het regionale bus- en treinnetwerk meer als één
geheel benaderd. Voor regionale reizigers uit zich dit onder meer in een andere
inrichting van het OV-netwerk en andere tarieven (‘combinatiedeal’ van treinen busabonnement, één keer opstaptarief voor bus en Arriva-trein). Hier staat
overigens tegenover dat doorgaande treinreizigers juist met twee vervoerders
te maken hebben gekregen. Op de stations van de twee gedecentraliseerde
lijnen is het aantal in– en uitstappers van bussen gestegen. De decentralisatie
heeft hieraan een bijdrage geleverd, door de integrale benadering van bus en
trein in een multimodale concessie.
Beleidsdoel 3: efficiënte besteding van middelen.
Arriva heeft andere productkeuzes gemaakt in vergelijking met hetgeen NS op
deze lijnen aanbood. Zo rijdt Arriva met een eenmansbediening en rijdt Arriva in
de spits met kortere treinen dan voor de decentralisatie. Deze keuzes hebben
invloed op de exploitatiekosten van de twee spoordiensten en het klantoordeel
over de zitplaatskans (het klantoordeel is gedaald). Ook brengt de
decentralisatie en samenloop transactie- en transitiekosten met zich mee.
Doordat de concessie in Limburg sowieso aanbesteed moest worden, ongeacht
de decentralisatie van deze twee lijnen, zijn de transitie- en transactiekosten in
Limburg marginaal en grotendeels eenmalig. Of de totale besteding van
middelen aan het openbaar vervoer per saldo meer of minder efficiënt is
geworden, is hiermee niet vast te stellen.

▪

Beleidsdoel 4: Afstemming tussen vervoerders .
Samenloop is mogelijk gebleken op dit traject. Een voorwaarde is wel dat er
afspraken gemaakt worden tussen Arriva, NS en ProRail en dat deze nageleefd
worden. Dit is ook gebeurd in Limburg. Met name in de opstartfase heeft de
samenloop en de afspraken die daarbij komen kijken extra inzet van
vervoerders en ProRail gevergd. Toch blijkt het incidenteel lastig om tot
samenwerking/afspraken te komen, zoals bij de personeelsinzet op stations.
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In het monitoringskader is ook een aantal indicatoren opgenomen dat niet direct
aan één van de beleidsdoelen te koppelen is, maar wel inzicht geeft in de gevolgen
van de decentralisatie. Het aantal gehaalde aansluitingen en de
punctualiteitscijfers vertonen een positieve ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor de
uitval van treinen (exclusief stakingen) op het traject Sittard – Heerlen.
Alles overziend concluderen wij dat er sprake is van positieve ontwikkelingen op de
diverse beleidsdoelen. Deze conclusie heeft alleen betrekking op het onderzochte
gebied en is situationeel afhankelijk. Zij gelden daarom niet automatisch voor
eventuele toekomstige decentralisaties.

S3. Nadere toelichting eenmeting beleidsdoelen
Beleidsdoel 1: Een tevreden reiziger
Om een oordeel te kunnen geven over de klanttevredenheid van reizigers is
gekeken naar de ontwikkeling van de klanttevredenheid en de vervoersvraag
(reizigers aantallen en –kilometers). Hoewel de vervoersvraag geen directe relatie
heeft met de reizigerstevredenheid, is het zinvol om de ontwikkeling van het aantal
reizigers en –kilometers te bespreken. Er is voor gekozen om dit bij dit beleidsdoel
onder te brengen.
Ontwikkeling klanttevredenheid
Het algemeen klantoordeel op het traject Roermond-Maastricht Randwyck is
gestegen in de onderzoeksperiode. Van een 7,3 in 2016 naar een 7,7 een 2018. In
2016 lag de score lager dan het landelijk gemiddelde van regionale treinen, in
2018 scoort Roermond-Maastricht Randwyck hoger dan het landelijk gemiddelde
regionale treinen (7,6 beide jaren). Het klantoordeel op het traject Sittard-Kerkrade
Centrum is stabiel gebleven (7,4 beide jaren), net als het landelijk gemiddelde van
regionale treinen (7,6 beide jaren).
Mate waarin de decentralisatie heeft bijgedragen aan ontwikkeling
Om te beoordelen of de ontwikkeling van de klanttevredenheid aan de
decentralisatie toegeschreven kan worden, is gekeken naar de ontwikkeling van de
diverse onderliggende indicatoren. Hieruit volgt het beeld dat de decentralisatie in
de ogen van reizigers zowel tot verbeteringen als verslechteringen heeft geleid:
▪

Verbeteringen die aan decentralisatie te relateren zijn:
o

De netheid van het voertuig is hoger beoordeeld dan in 2016. Een
verklaring hiervoor is de inzet van nieuwe treinen op de lijn RoermondMaastricht Randwyck en het opnieuw bekleden (van binnen) en restylen
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(van buiten) van de voormalige Veoliatreinen op de lijn Sittard-Kerkrade
Centrum.
o

Het instapgemak is verbeterd op beide lijnen volgens ondervraagden. Dit
komt door de nieuwe treinen met verlaagde instap die Arriva inzet, terwijl
NS met ouder materieel reed op deze lijnen.

Beide verbeteringen zijn een tijdelijk effect van de decentralisatie, aangezien
de decentralisatie het vervangingsmoment van materieel heeft vervroegd.
▪

Verslechtering die aan decentralisatie is te relateren:
o

Het gebruiksgemak van de OV-chipkaart bij een overstap is verslechterd.
Het in- en uitchecken bij twee verschillende treinvervoerders wordt als
lastig ervaren door reizigers. De invoering van ‘single check in check out’
biedt hiervoor een oplossing, maar de introductie hiervan kent
verschillende belemmeringen die buiten de scope van dit onderzoek
liggen.

Ontwikkeling reizigersaantallen en -kilometers
Uit een rechtstreekse vergelijking tussen het aantal reizigers(kilometers) op de lijn
Sittard-Heerlen in 2016 en 2018 kunnen geen conclusies worden getrokken over
de vervoersvraag. Hiervoor zijn de wijzigingen in de stations die bediend worden en
overstaprelaties te groot. Voor de ontwikkeling van het aantal reizigers en
reizigerskilometers is daarom naar de regio als geheel gekeken1.
Hieruit blijkt dat het aantal reizigers en reizigerskilometers in het gehele gebied is
gedaald. Deze daling wijkt af van het landelijk beeld van het treinvervoer, waar er
juist sprake is van een toename. Sociaal-demografische ontwikkelingen in het
gebied bieden geen verklaring voor deze afname. Hieruit blijkt dat het aantal
inwoners in Limburg stabiel is gebleven in de onderzoeksperiode (ten opzichte van
2% groei landelijk) en dat de leeftijdsgroep 20-30 jarigen (de leeftijdsgroep die in
Limburg het meest gebruik maakt van het OV) met 1% is toegenomen in de
onderzoeksperiode (ten opzichte van 3% landelijk). Tot slot is het aantal banen
tussen nul- en eenmeting gestegen met 4% (ten opzichte van 5% landelijk). De
onderzoekers hebben geen verklaring gevonden voor de afname van
reizigersaantallen en -kilometers in het gebied.
Nadere analyse laat zien dat er een verschil is in de ontwikkeling van het aantal
reizigers en - kilometers tussen de intercity’s en de stoptreinen. Bij de intercity’s is
1 Met hierin de lijnen: stoptrein Maastricht Randwyck-Heerlen, stoptrein Sittard – Kerkrade
Centrum, stoptrein Heerlen - Maastricht Randwyck, intercity tussen Heerlen – Roermond,
intercity tussen Roermond – Maastricht.
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een daling waarneembaar en bij de stoptreindiensten is het beeld wisselend. Op
sommige stoptreinverbindingen is sprake van een groei en op andere van een
afname. Verklarende factoren voor dit verschil zijn:
▪

een verschuiving van intercityreizigers naar de stoptrein door veranderde
overstaprelaties;

▪

een andere inrichting van het buslijnennetwerk waardoor minder buslijnen
parallel rijden aan het traject van de stoptrein;

▪

een frequentieverhoging in avond- en weekenduren op de gedecentraliseerde
stoptreindiensten wat onder meer tot verschuivingen tussen intercity en
stoptreindiensten heeft geleid;

Bovenstaande factoren zijn gerelateerd aan de decentralisatie, waardoor
geconcludeerd kan worden dat de decentralisatie een positief effect heeft gehad op
de prestaties van de stoptreindiensten in het gebied.
Beleidsdoel 2: Meer regionaal maatwerk
Door de decentralisatie heeft de provincie Limburg meer regie op het OV-aanbod
gekregen en kan hierdoor zelf, of via de vervoerder (via de multimodale concessie),
keuzes maken. Dit maakt regionale optimalisaties mogelijk. Verschillende keuzes
ten aanzien van de inrichting van het netwerk, zoals lijnvoering, knopen,
aansluitingen et cetera, zijn als gevolg van de decentralisatie vanuit een integraal
perspectief gemaakt. Voor regionale reizigers die een gecombineerde bus/treinreis
maken biedt het voordelen dat zij hierdoor met één vervoerder te maken hebben
(o.a. één keer opstaptarief, combinatiedeal van trein- en busabonnement). Hier
staat overigens tegenover dat doorgaande treinreizigers juist met twee vervoerders
te maken hebben gekregen. De drie indicatoren die in het monitoringskader zijn
opgenomen (aantal bus-treinaansluitingen, aantal busreizigers en cijfers over vooren natransport) geven een indicatief beeld van het aanbod en gebruik van het
regionaal OV-product. Hieruit blijkt dat op de stations van de twee lijnen een stijging
van het aantal in– en uitstappers in bussen waarneembaar is.
Beleidsdoel 3: Efficiënte besteding van middelen
Arriva heeft andere productkeuzes gemaakt in vergelijking met hetgeen NS op deze
lijnen aanbood. Zo rijdt Arriva met een eenmansbediening en rijdt Arriva in de spits
met kortere treinen dan voor de decentralisatie. Deze keuzes hebben invloed op de
exploitatiekosten van de twee spoorlijnen en het klantoordeel over de zitplaatskans
(het klantoordeel is gedaald). Om een volledig beeld te krijgen van het effect van
een decentralisatie op de besteding van middelen, dient ook naar de
kostenverhogende elementen van een decentralisatie, en in dit geval ook
samenloop, gekeken te worden. Te weten, de transactiekosten. Voor Limburg geldt
dat, doordat de concessie sowieso aanbesteed moest worden, de transactiekosten
beperkt en grotendeels eenmalig waren. Kanttekening hierbij is dat in een regio
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waar voor het eerst gedecentraliseerd wordt en/of een spoorlijn als afzonderlijke
concessie wordt aanbesteed, de transactie- en transactiekosten wél aanzienlijk
zullen zijn, omdat in dat geval ook de aanbestedingskosten in ogenschouw
genomen moeten worden. Voor het ministerie van IenW en NS geldt dat een scope
aanpassing van de HRN-concessie altijd extra inspanning vergt en daardoor kosten
met zich meebrengt. Of de totale besteding van middelen aan het openbaar vervoer
per saldo meer of minder efficiënt is geworden, is hiermee niet vast te stellen.
Beleidsdoel 4: Betere afstemming tussen vervoerders
Voor dit beleidsdoel zijn indicatoren bekeken gerelateerd aan de kwaliteit van de
aangeboden vervoersdiensten: reistijd, treinuitval en punctualiteit. We constateren
dat door de vele veranderingen in het bus- en treinnetwerk in Limburg, niet
eenduidig vast te stellen is in hoeverre ontwikkelingen op deze indicatoren met de
decentralisatie samenhangen. Wel kan geconcludeerd worden dat de
veranderingen beperkt zijn. Dit geldt zowel voor de reistijd, punctualiteit en uitval.
Uit de gesprekken met de stakeholders komt het beeld naar voren dat samenloop
mogelijk blijkt op de betrokken trajecten, maar dat dit wel de nodige afspraken
vergt. Dit brengt transactiekosten met zich mee: het kost meer tijd om af te
stemmen. Hoeveel tijd dit precies is, is ons niet bekend. Verder geldt dat de redelijk
probleemloze samenloop mede komt doordat de mogelijkheden om een ander
treinproduct aan te bieden beperkt zijn. Er is weliswaar sprake van een
frequentieverhoging, maar alleen in de avonduren en stations overslaan is niet
mogelijk volgens de huidige concessievoorwaarden. Voldoende spoor- en
perroncapaciteit is een randvoorwaarde. Dit is in Limburg met uitzondering van
Heerlen (waar te weinig perroncapaciteit is) het geval, waardoor mogelijke
negatieve effecten van samenloop zich niet manifesteren. Ondanks de goede
afspraken zijn er enkele operationele aandachtspunten, zoals de personeelsinzet
op stations. Er zijn namelijk geen concrete afspraken over het aantal
servicemedewerkers op de stations, waardoor freerider-gedrag op de loer ligt.

S4. Beantwoording hoofdonderzoeksvragen
Wat merkt de reiziger van de decentralisatie?
Hoewel het treinproduct beperkt veranderd is op de gedecentraliseerde lijnen is er
voor de reiziger een aantal aantoonbare veranderingen:
o

Er is een frequentieverhoging doorgevoerd in de avonduren en in het weekend.

o

Er wordt met nieuw materieel gereden op de twee gedecentraliseerde lijnen,
wat een positief effect heeft op enkele klanttevredenheidsindicatoren. De
decentralisatie heeft het moment van vernieuwing vervroegd.
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o

Ten aanzien van het punt of de reiziger duurder of goedkoper uit is, kan het
volgende geconcludeerd worden:
o

Provincie Limburg heeft in haar concessievoorwaarden een kader voor
tarieven voorgeschreven, waardoor Arriva geen volledige tariefvrijheid
heeft.

o

Abonnementhouders met zowel een bus- als treinabonnement waren
aanvankelijk duurder uit bij Arriva dan dat ze bij Veolia waren. Dit heeft
Arriva inmiddels opgelost door de introductie van een gecombineerd busen trein-jaarabonnement waar 40% korting over het goedkoopste Arriva
stoptrein abonnement gegeven wordt.

o

Multimodaal reizen bij overstap van bus naar een Arriva trein is qua tarief
aantrekkelijker geworden door de eenmalige betaling van het instaptarief,
terwijl voorheen tweemaal het instaptarief betaald moest worden.

o

Reizen op saldo trein: voor reizen onder de acht kilometer (korte
afstanden) is de reiziger goedkoper uit ten opzichte van 2016. Voor
afstanden langer dan acht kilometer is de stoptrein van Arriva duurder dan
NS. Dit komt doordat NS en Arriva een verschillende tariefsystematiek
hanteren. Voor reizigers is dit verschil moeilijk uitlegbaar.

o

De combinatie van een vrije-vervoerder-keuze treinabonnement met een
busabonnement bij Arriva is duurder dan een trein- en busabonnement
dat alleen bij Arriva geldig is. Dit komt door de combinatiekorting van 40
procent die wordt gegeven bij afname van twee Arriva abonnementen.
Klanten die de keuze willen behouden om met zowel met intercity als
stoptrein te reizen met zijn hierdoor duurder uit dan voor decentralisatie.

o

In algemene zin vergt samenloop meer alertheid van reizigers. Dit komt tot
uiting in onderstaande situaties:
o

Het in- en uitchecken bij een overstap tussen verschillende vervoerders.

o

De beperkingen die er aan de geldigheid van vervoersbewijzen gesteld
worden, waardoor niet automatisch met elke vervoerder meegereden kan
worden.

Hoe werkt de decentralisatie op de twee stoptreindiensten Roermond-Maastricht
Randwyck en Sittard-Heerlen?
De samenloop van verschillende vervoerders wordt op dit traject door alle
betrokkenen (Arriva, NS, ProRail en provincie) als redelijk probleemloos ervaren. Dit
komt mede doordat:
▪

De mogelijkheden om een ander treinproduct aan te bieden beperkt zijn,
doordat verdere frequentieverhogingen en het overslaan van stations niet
mogelijk is vanuit de huidige conversievoorwaarden.
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▪

Er voldoende capaciteit in Limburg is, met uitzondering van Heerlen 2, waardoor
mogelijke negatieve effecten van samenloop zich niet manifesteren. Zo is er
bijvoorbeeld in Sittard, Roermond en Maastricht voldoende opstelcapaciteit.

▪

Veolia als oud vervoerder meewerkte in het opstartteam met ProRail en Arriva.
Ook NS heeft tijdens de opstartfase, maar ook erna, haar medewerking
verleend aan de decentralisatie. In algemene zin is het belangrijk dat er een
open en ruimhartige samenwerking is tussen de afscheidnemende – en nieuwe
vervoerder. Hierover is nu niets vastgelegd.

▪

Er goede afspraken gemaakt zijn tussen de twee vervoerders, zowel tijdens
opstartfase als operatie. Bijvoorbeeld over de planning van de dienstregeling.
Hetzelfde geldt wanneer de dienstregeling aangepast moet worden wanneer
extra capaciteit moet worden ingezet bij evenementen of werkzaamheden.

▪

Er zijn twee aandachtspunten voor een goede overgang en samenloop. In de
eerste plaats moet er in de opstartfase voldoende voorbereidingstijd zijn. Mede
door het bezwaar dat tegen de gunning aan Arriva was aangetekend, liep de
implementatie van de nieuwe concessie vertraging op. Hierdoor kon geen
proefbedrijf gereden worden en kon de interactie tussen materieel en
beveiliging niet getest worden. Ook was er beperkt de tijd om het
treinpersoneel op te leiden om met de nieuwe treinen te rijden. Het tweede
aandachtspunt gaat over de operatie: er zijn goede afspraken nodig tussen de
twee vervoerders over operationele aandachtspunten, zoals de personeelsinzet
door de vervoerders op perrons en hoe om te gaan met gestrande reizigers.

2 In Heerlen kan er met Arriva in vier richtingen gereisd worden (naast de IC), waardoor er
een perron te weinig is.
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Inleiding
Aanleiding
Per 11 december 2016 zijn de onder de concessie Hoofdrailnet (HRN) vallende
stoptreindiensten in Limburg gedecentraliseerd. Door de decentralisatie van de
spoordiensten Roermond-Maastricht Randwyck en Sittard-Heerlen is er een voor
Nederland vrij unieke situatie ontstaan dat er op een spoorverbinding tussen twee
of meer treinstations tegelijkertijd twee vervoerders actief zijn in het aanbieden van
personenvervoer.
Dit vereist de
nodige afstemming
en coördinatie
(bijvoorbeeld over
de dienstregeling).
Ook is er in
Nederland nog
nauwelijks ervaring
opgedaan met dit
fenomeen.
Het ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat en de
Provincie Limburg
hebben een aantal
beleidsdoelen vastgesteld voor de
decentralisatie:
▪

een tevreden reiziger;

▪

meer regionaal maatwerk (integraal product trein-bus-regiotaxi);

▪

synergiewinst in de regio, ofwel de efficiënte benutting van middelen;

▪

betere afstemming tussen vervoerders.

Met deze beleidsdoelen streven het ministerie en de provincie naar
klanttevredenheid, kwalitatief hoogwaardig vervoer voor zowel de regionale reiziger
als de lange afstandsreiziger en een efficiënte inzet van publieke middelen. Om de
effecten van deze decentralisatie met concurrentie op het spoor in beeld te
brengen, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat toegezegd om samen
met de provincie Limburg een monitor uit te voeren die bestaat uit een nul- en
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eenmeting. De nulmeting beschrijft de situatie vóór decentralisatie (t/m 10
december 2016), de eenmeting de situatie erna.
Om inzicht te krijgen in de effecten van deze decentralisatie en om handvatten te
leveren voor eventuele verdere decentralisaties van vergelijkbare stoptreindiensten,
hebben het ministerie en de provincie aan Decisio en Twynstra Gudde opdracht
gegeven om de eenmeting uit te voeren om de effecten van decentralisatie op deze
twee lijnen in beeld te brengen.

Probleemstelling
De eenmeting geeft inzicht in de mate waarin bovengenoemde
beleidsdoelstellingen worden behaald (doelbereik) en de bijdrage daaraan van de
decentralisatie. Die bijdrage blijkt uit het verschil tussen/de ontwikkeling in de nulen eenmeting en de verklaring van dat verschil. Daarbij staan twee meer
kaderstellende vragen centraal:
▪

Wat merkt de reiziger van de decentralisatie?

▪

Hoe werkt de decentralisatie op de twee stoptreindiensten RoermondMaastricht Randwyck en Sittard-Heerlen?

Het antwoord op deze vragen is niet alleen noodzakelijk voor de beoordeling van de
werking van deze decentralisatie, maar kan eveneens richting geven voor mogelijke
toekomstige decentralisaties van regionale spoordiensten in Nederland.

Onderzoeksopzet
1.3.1

Nulmeting

Tijdens de nulmeting, uitgevoerd door MuConsult en Significant, is het meest
recente volledige jaar gekozen vóór de start van de OV-concessie 2016-2031 in
Limburg, te weten de periode juli 2015 tot en met juni 2016. Beide trajecten
maakten op dat moment nog deel uit van de HRN-concessie van NS. In het
monitoringskader zijn verschillende indicatoren opgenomen waarvoor de
uitgangssituatie is vastgelegd.
1.3.2

Methodologisch kader eenmeting

Om te bepalen in hoeverre de beleidsdoelstellingen zijn behaald (doelbereik) en
welke bijdrage de decentralisatie daaraan heeft geleverd, is gekeken naar het
verschil tussen/de ontwikkeling in de nul- en eenmeting en de verklaring van dat
verschil. De hamvraag van dit onderzoek is dan ook hoe met de interpretatie van de
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verschillen tussen beide metingen wordt omgegaan. Anders gezegd: hoe kan het
effect van de decentralisatie geïsoleerd worden? De zogenaamde ‘verstorende
factoren’ zijn via twee methoden inzichtelijk gemaakt:
▪

Benchmarking: door de ontwikkelingen op de twee lijnen te vergelijken met
landelijke, regionale en lokale OV-trends en sociaal-demografische
ontwikkelingen ontstaat een eerste beeld of de ontwikkeling afwijkt, of juist in
lijn is met landelijke, regionale en lokale trends.

▪

Expert judgements/kwalitatieve correctie: diverse experts (zie werkwijze)
hebben hun mening gegeven over de in het monitoringskader getoonde
ontwikkelingen.

1.3.3

Werkwijze

Om tot dit rapport te komen zijn onderstaande stappen in chronologische volgorde
genomen.
Stap 1: Aanpassingen en vaststelling monitoringskader
De start van het onderzoek werd gevormd door een gespreksronde met NS, Arriva,
ProRail, het ministerie van IenW en de provincie Limburg om het monitoringskader
te bespreken en op enkele punten aan te passen. Het doel hiervan was om de
kwaliteit van het monitoringskader te vergroten en voldoende draagvlak te creëren.
Stap 2: Kwalitatieve tussentijdse foto kernstakeholders
Eveneens is tijdens deze gesprekken met kernstakeholders gesproken over
ervaringen, verwachtingen en lessen van de decentralisatie. Op basis van deze
gesprekken is een tussentijdse ‘foto’ genomen vanuit het perspectief van de
kernstakeholders.
Stap 3: Dataverzameling
Vervolgens zijn data, zoals gespecificeerd in het monitoringskader, uitgevraagd bij
Arriva, NS en ProRail. Daarnaast is er voor de benchmarkingsdata gebruik gemaakt
van openbare bronnen zoals CBS statline. De resultaten zijn op juistheid
gecontroleerd door de vervoerders.
Stap 4: Enquêtes klantoordeel
Om het oordeel van de klant in beeld te brengen is, net als in de nulmeting, gebruik
gemaakt van de resultaten van de OV-klantenbarometer 2018, uitgevoerd in
opdracht van CROW. Daarnaast is een eigen enquête opgesteld om de ervaring van
niet- reguliere OV-reizigers in beeld te brengen. De exacte werkwijze staat toegelicht
in hoofdstuk vier.
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Stap 5: Synthese en rapportage
De verschillende deelonderzoeken leveren de informatie die nodig is om de
waarden van de verschillende indicatoren goed onderbouwd vast te stellen. De
verzamelde informatie en inzichten zijn geïntegreerd in een rapportage, waarin op
basis van de diverse indicatoren uitspraken worden gedaan over de effecten van de
decentralisatie.
Stap 6: Expertsessie
Voor beter begrip en duiding van de resultaten is met experts gesproken, te weten:
Willem Scheper (OV-specialist bij Sweco) en Sebastiaan van Kooij (werkzaam bij
inno-V en ruime ervaring met OV en mobiliteit bij de provincie Limburg). Conclusies
uit deze gesprekken zijn in het rapport verwerkt.
Stap 7: Reflectie kernstakeholders
Tot slot is de conceptrapportage besproken met kernstakeholders (Arriva, NS en
ProRail). Arriva heeft een reactie op dit rapport geschreven die in bijlage 5 is
opgenomen.
Tijdens het onderzoek heeft een begeleidingsgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van de provincie Limburg, het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid tijdens verschillende
momenten meegedacht over de aanpak, uitvoering, bevindingen en conclusies van
het onderzoek. Hetzelfde geldt voor de klankbordgroep, waarin naast de leden van
de begeleidingsgroep ProRail, NS en Arriva vertegenwoordigd waren. We zijn alle
betrokkenen zeer erkentelijk voor hun constructieve bijdragen.
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het monitoringskader en de
aandachtspunten die bij dit onderzoek gelden. Vervolgens worden in hoofdstuk 3
tot en met 8 de verschillende elementen van het monitoringskader behandeld, te
weten:
▪

Hoofdstuk 3: Een tevreden reiziger

▪

Hoofdstuk 4: Aanbod openbaar vervoer

▪

Hoofdstuk 5: Afstemming tussen vervoerders

▪

Hoofdstuk 6: Tariefstructuur

▪

Hoofdstuk 7: Financiële doelen

▪

Hoofdstuk 8: Sociale veiligheid
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In de bijlages zijn achtereenvolgens de onderzoeksopzet van de enquêtes, de
tabellen, het monitoringskader, de uitgewerkte voorbeeldreizen en een lijst met
gesprekspartners opgenomen.
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Monitoringskader en
aandachtspunten
Monitoringskader
De indicatoren die uitgevraagd zijn voor de nulmeting zijn eveneens uitgevraagd in
de eenmeting zodat een ontwikkeling in de tijd zichtbaar wordt. In aanvulling hierop
zijn benchmarkingsdata opgezocht uit openbare bronnen (o.a. CBS statline, CROW
rapportages) en uitgevraagd bij vervoerders. In bijlage 3 is het volledige
monitoringskader opgenomen.
2.1.1

Indicatoren

In het monitoringskader zijn de beleidsdoelen geconcretiseerd en uitgewerkt naar
zes onderdelen, te weten:
Onderdeel 1: een tevreden reiziger
▪

Aantal treinreizigers

▪

Vervoersprestatie (reizigerskilometers)

▪

Klanttevredenheid

Onderdeel 2: aanbod openbaar vervoer
▪

Zitplaatskans

▪

Reismogelijkheden

▪

Overstapmogelijkheden tussen trein en bus en stoptrein en Intercity.

Onderdeel 3: samenwerking tussen vervoerders
▪

Reistijd

▪

Treinuitval

▪

Punctualiteit

▪

Capaciteitsverdeling vervoerders

▪

Reisgemak

Onderdeel 4: tariefstructuur
▪

Tariefhoogte en –structuur

▪

Bruikbaarheid tarief

Onderdeel 5: financiële doelen
▪

Exploitatiekosten
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▪

Opbrengstverdeling

▪

Personeelsinzet

Onderdeel 6: veiligheid
▪

Aantal incidenten

2.1.2

Voorbeeldreizen

Om te bepalen hoe de ontwikkelingen op de diverse indicatoren uitwerken in de
praktijk zijn negen voorbeeldreizen samengesteld die de systeemkenmerken van
het OV zoals deze door de reizigers worden ervaren omschrijven. Deze
voorbeeldreizen zijn opgesteld voor zowel de nul- als eenmeting. Een volledige
omschrijving en uitwerking van de voorbeeldreizen is in bijlage vier te vinden.

Methodologische aandachtspunten
Er heeft zich een aantal externe ontwikkelingen voorgedaan in de meetperiode die
los staan van de decentralisatie, maar die de resultaten wel kunnen beïnvloeden.
Belangrijk is om hier in de data-analyse rekening mee te houden om zo het
mogelijke effect van de decentralisatie zo zuiver mogelijk te houden.
Algemene onderzoeksbeperkingen
In algemene zin plaatsen wij bij deze eenmeting de kanttekening dat door het grote aantal
externe ontwikkelingen dat zich tussen nul- en eenmeting heeft voorgedaan het erg lastig
is om scherp te krijgen wat de bijdrage van de decentralisatie aan een ontwikkeling is
geweest. Ook blijkt een aantal indicatoren niet goed vergelijkbaar tussen nul- en
eenmeting, omdat vervoerders verschillende definities hanteren. Waar dit het geval is, is
dit in het rapport aangegeven. De resultaten dienen dan ook met die kanttekening
gelezen te worden.

Data op basis van modelberekeningen
NS heeft voor de nulmeting en eenmeting data aangeleverd. De data over het
aantal reizen bij NS zijn gebaseerd op herkomst-bestemmingsmatrices en
toegedeeld met behulp van Visum-verkeersmodel. De herkomstbestemmingsrelaties zijn deels bepaald op basis van OV-chipkaarttransacties en
deels bepaald op basis van andere verkoopgegevens. Er is een ophogingsfactor
toegepast voor reizen waarvan herkomst en bestemming niet bekend is vanuit de
verkoopgegevens. Hiervoor worden o.a. metingen in de trein gebruikt. Voor
reizigerskilometers gebruikt NS het systeem Nobot. Deze informatie is gebruikt om
de in dit rapport weergegeven huidige reizigersstromen in kaart te brengen. Deze
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gegevens zijn getoetst op plausibiliteit, onder meer op basis van openbare
informatie over in- en uitstappers per station, waarbij ook goed is gekeken naar de
plausibiliteit van de gegevens op basis van algemene pendel en verplaatsingsstatistieken. Arriva heeft voor de eenmeting eveneens modelmatige
data aangeleverd waarin een ophoogfactor op OV-chipkaart data is toegepast om
de volledige reizigersstromen in beeld te brengen. Doordat dit twee verschillende
meetmethoden zijn is het mogelijk dat dit tot verschillen in uitkomsten kan leiden.
Desondanks is er in overleg met opdrachtgevers, vanuit efficiency overwegingen,
voor deze werkwijze gekozen. Een meer zuivere onderzoeksmethode is om pure OV
chipkaartdata van beide perioden met elkaar te vergelijken. Hier doet zich dan wel
het nadeel bij voor dat ook met andere kaartsoorten dan OV-chipkaart wordt
gereisd en dat de verhouding tussen OV-chipkaartreizigers en reizigers met andere
kaartsoorten per vervoerder verschilt en niet constant is door de tijd.
Buslijnennetwerk
In de oude concessie was sprake van een basisvoorzieningenniveau, met als één
van de kenmerken dat alle woonkernen met meer dan 400 inwoners recht hadden
op een ov-verbinding. Voor de nieuwe concessie is de provincie daar vanaf gestapt.
De concessiehouder rijdt op het Limburgnet: een busnetwerk met als uitgangspunt
onder andere snelle, frequente verbindingen op gestrekte lijnen, dat is gebaseerd
op de belangrijkste reizigersstromen (en dus niet meer door de woonwijken). Het
'visgraatmodel', is hiermee aangescherpt. Veolia paste dit al in mindere mate toe:
de trein als drager van het systeem, met daarop aansluitende bussen. Bus treinaansluitingen zijn door deze verandering niet altijd goed te vergelijken.
Aanpassing lijnvoering Heuvellandlijn en Sittard-Heerlen
Een ander methodologisch aandachtspunt is dat de Heuvellandlijn voor de
decentralisatie tot Kerkrade Centrum liep, maar na de decentralisatie tot Heerlen.
Vergeleken met de nulmeting is in het traject van de Heuvellandlijn een overstap
opgenomen in Heerlen. De Heuvellandlijn bestaat dan ook niet meer in de nieuwe
concessie en wordt in de eenmeting daarom aangeduid als het traject Maastricht
Randwyck-Heerlen. Dit heeft impact op een aantal indicatoren. Voor het traject
Sittard-Heerlen geldt dat deze sinds de decentralisatie langer doorloopt, namelijk
tot Kerkrade Centrum. Zie de kaart in paragraaf 1.1. Dit betekent dat bij een
vergelijking van bepaalde indicatoren uit de nul- en eenmeting (zoals
reizigersaantallen en -kilometers) hiermee rekening gehouden dient te worden.
Overige veranderingen dienstregeling
Ten opzichte van de nulmeting hebben zich verschillende aanpassingen in de
dienstregeling voorgedaan. Zo zijn voor de intercity’s die op het traject rijden eindEENMETING MONITOR GEDECENTRALISEERDE STOPTREINDIENSTEN LIMBURG

8

/vertrekstations veranderd Zo moet er nu bijvoorbeeld worden overgestapt vanuit
Heerlen om naar Schiphol te gaan, terwijl dit in de nulmeting een directe verbinding
was. Omdat deze wijzigingen zich voornamelijk in Noord-Holland hebben
voorgedaan, is het de verwachting dat de impact hiervan op de reizigersstromen op
deze twee trajecten beperkt is. Wijzigingen die zich bij de stoptreinen hebben
voorgedaan op de gedecentraliseerde trajecten hebben wel mogelijk impact op de
getoonde cijfers. De belangrijkste wijzigingen worden in paragraaf 4.1 besproken.
Introductie van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, kortweg PHS, is een programma van
ProRail, NS en de diverse goederenvervoerders waarin gezocht wordt naar
manieren om de huidige infrastructuur beter te benutten, zodat er op de drukste
lijnen een patroon gereden kan worden met 6 stoptreinen, 6 intercity's en 2
goederentreinen per uur per richting.
Voor de concessie in Limburg betekent de introductie van PHS dat er sinds 2018
per uur zes intercity’s vanuit Eindhoven en verder naar Limburg rijden (twee naar
Venlo, twee naar Maastricht en twee naar Heerlen). De frequentieverhoging ten
noorden van Eindhoven kan een aantrekkende werking voor het vervoer per trein
hebben. Mogelijk dat door het aantrekkelijkere treinproduct meer reizigers per trein
van en naar Limburg reizen (bijvoorbeeld naar Schiphol). In ieder geval zijn door de
introductie van PHS (en in reeds in 2017 de introductie van PHS-patronen in de
dienstregeling) de overstappen tussen stoptreinen en intercity’s veranderd. Ook dit
heeft mogelijk gevolgen gehad voor het aantal treinreizigers.
Ook heeft de introductie van PHS invloed op de aansluitingen tussen IC en bus.
Doordat er per uur zes intercity’s vanuit Eindhoven en verder naar Limburg rijden,
met een vertrekfrequentie van 10 minuten uit Eindhoven, rijden er tussen
Roermond en Sittard vier intercity’s, met een 10-/20-minutenritme. Hierdoor is het
lastig om tussen Roermond en Sittard goede busaansluitingen te bieden, omdat
bussen in principe via een halfuurfrequentie rijden.
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Een tevreden reiziger
Om een oordeel te kunnen geven over de klanttevredenheid van reizigers is,
gekeken naar onderstaande indicatoren.
▪

Kwantitatief: aantal reizigers, reizigerskilometers en aantal geregistreerde
klachten

▪

Kwalitatief: klanttevredenheid

Data over reizigersaantallen, -kilometers en geregistreerde klachten is ontvangen
van de verschillende vervoerders. Om de klanttevredenheid te meten, zijn twee
onderzoeken gehouden:
▪

Het jaarlijks door CROW3 gehouden klanttevredenheidsonderzoek voor het
stads- en streekvervoer en regionale spoorlijnen waaraan alle regionale
vervoerders meedoen (de OV-klantenbarometer).

▪

Een eenmalig uitgevoerd onderzoek naar het klantoordeel van de niet-reguliere
reizigers.

Aantal reizigers en reizigerskilometers
Opmerkingen vooraf
Verschuivingen van reizigersaantallen tussen Heerlen en Kerkrade Centrum
De oorspronkelijke Heuvellandlijn, de verbinding tussen Maastricht Randwyck en
Kerkrade Centrum is na de decentralisatie ingekort. Heerlen is sindsdien het
eindstation. Er is nu dan ook geen sprake meer van de Heuvellandlijn. Het traject
Maastricht Randwyck-Heerlen is onderdeel van de Drielandentrein, die vanaf
januari 2019 eenmaal per uur doorrijdt naar Aachen Hbf. De nieuwe vervoerder
Arriva heeft het traject tussen Heerlen en Kerkrade Centrum toegevoegd aan de
gedecentraliseerde spoordienst Sittard-Heerlen. Hierdoor zijn overstaprelaties
veranderd, wat ook van invloed is op het aantal intercityreizigers op het traject
Sittard-Heerlen. In de analyses is gecorrigeerd voor de aangepaste lijnvoering. Dit
heeft tot gevolg dat de twee gedecentraliseerde lijnen niet sec met elkaar
vergeleken kunnen worden, maar dat het hele gebied in ogenschouw genomen
moet worden.

3 kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en
veiligheid
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Verhoging frequentie stoptreindiensten
Ten opzichte van de nulmeting is de frequentie van de gedecentraliseerde lijnen
verhoogd in de daluren. In het weekend 4 en na 20:00 is de frequentie verhoogd
van 1x naar 2x per uur.
Meetperiode
Daarnaast geldt dat de meetperiode tussen de nul- en de eenmeting afwijkt. Voor
de nulmeting is een tijdsperiode van een jaar gebruikt (juli 2015-juni 2016), terwijl
voor de eenmeting gemiddelden over 1,5 jaar zijn gebruikt (juli 2017 tot en met
eind 2018). Omdat de verhouding tussen het aantal instappers en
reizigerskilometers in de eerste helft en de tweede helft nagenoeg op 50/50 ligt
kan geconcludeerd worden dat het gemiddelde van drie halve jaren overeenkomt
met het gemiddelde van twee halve jaren, waardoor de cijfers van nul- en
eenmeting vergelijkbaar zijn. Ook is er tussen het eerste halfjaar en tweede halfjaar
van 2017 en tussen het eerste en tweede halfjaar van 2018 niet of nauwelijks
sprake van verschil in de absolute aantallen instappers en reizigerskilometers..
3.1.1

Ontwikkelingen tussen nul- en eenmeting

In verband met de veranderde lijnvoering tussen nul- en eenmeting in het gebied en
de daardoor veranderde overstaprelaties (wat onder meer tot reizigersverschuiving
tussen Heerlen en Kerkrade Centrum heeft geleid) kunnen de lijnen die hierdoor
beïnvloed worden niet los van elkaar worden gezien. We bekijken om deze reden de
ontwikkeling in het totale gebied. Dat wil zeggen:
▪

stoptrein Maastricht Randwyck-Heerlen

▪

stoptrein Sittard – Roermond

▪

stoptrein Heerlen - Maastricht Randwyck

▪

intercity tussen Heerlen – Roermond

▪

intercity tussen Roermond – Maastricht

De spoorkaart 2018 (figuur 3-1) geeft een overzicht van de lijnen in het gebied.

4 De stoptrein van Roermond-Maastricht-R reedtijdens de nulmeting op zaterdag al twee
keer per uur.
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Figuur 3-1 Spoorkaart 2018

Onderstaande tabellen geven de ontwikkeling in reizigersaantallen en -kilometers
weer tussen de nul- en de eenmeting in het totale gebied. Hieruit blijkt dat op alle
lijnen samen het aantal reizigers en reizigerskilometers op een gemiddelde dag is
gedaald.

Tabel 3-1: ontwikkeling aantal reizigers per dag, eenmeting ten opzichte van
nulmeting
Werkdag
Totaal regio (stoptreinen + intercity’s)
Stoptreinen Sittard-Kerkrade C + HeerlenMaastricht
Stoptrein Roermond – Maastricht R

Weekenddag Gemiddelde dag

-7%

4%

-5%

-6%
(-12.909)

9%
(6.324)

-4%
(-7.414)

3%
(4.949)

12%
(10.342)

5%
(6.490)

Bron: Decisio o.b.v. rapport nulmeting en data eenmeting van Arriva en NS
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Tabel 3-2: ontwikkeling reizigerskilometers per dag, eenmeting ten opzichte van
nulmeting
Werkdag Weekenddag Gemiddelde dag
Totaal regio (stoptreinen + intercity’s)

-2%

-1%

-2%

Stoptreinen Sittard-Kerkrade C +
Heerlen-Maastricht

4%
(564)

18%
(872)

6%
(652)

Stoptrein Roermond – Maastricht R

6%
(612)

13%
(621)

7%
(615)

Bron: Decisio o.b.v. rapport nulmeting en data eenmeting van Arriva en NS

Kijkend naar de stoptreindiensten dan valt op dat zij beter gepresteerd hebben dan
de intercity’s5 in het gebied. Drie veranderingen hebben hier aan bijgedragen:
▪

De herindeling van de lijnen (met name de stations tussen Heerlen en Kerkrade
Centrum) en verandering van de dienstregeling (aansluitingen) zorgt voor een
reizigersverschuiving van de intercity naar de stoptrein op het traject SittardHeerlen. De stoptrein is voor reizigers van/naar de stations tussen Heerlen en
Kerkrade Centrum een aantrekkelijker alternatief geworden, aangezien
reizigers niet meer over hoeven te stappen in Heerlen.

▪

Een andere inrichting van het buslijnennetwerk waardoor minder buslijnen
parallel rijden aan het traject van de stoptrein. Reizigers die voorheen van de
bus gebruikt maakten, zullen dit traject nu waarschijnlijk met de stoptrein
afleggen.

▪

De frequentieverhoging van de stoptreinen in het weekend en avonduren
verhoogt de aantrekkelijkheid van de stoptreinen, wat zowel een
reizigersverschuiving van intercity naar stoptrein als het aantrekken van nieuwe
reizigers veroorzaakt.

Een landelijke ontwikkeling die mogelijk ook heeft bijgedragen aan de relatief
goede prestaties van de stoptreindiensten is dat sinds 1 januari 2017 de
leeftijdsgrens voor MBO-scholieren van 18 jaar voor een studentenreisproduct is
afgeschaft. Mogelijk kiezen hierdoor meer 16- en 17-jarige MBO-scholieren voor de
trein in plaats van bijvoorbeeld de (brom)fiets. Omdat MBO scholieren voornamelijk
in dezelfde regio wonen en naar school of stage gaan, is het effect van deze
ontwikkeling naar verwachting groter in de stoptreinen dan in de intercity’s.
5 Er is geen uitsplitsing naar treinserie van de intercity’s opgenomen, omdat deze uitsplitsing
volgens NS in dit kader onvoldoende betrouwbaar is doordat zij gedeeltelijk over hetzelfde
traject rijden. De optelling van beide treinseries is wel betrouwbaar en is verwerkt in het
totaalbeeld van de regio.

EENMETING MONITOR GEDECENTRALISEERDE STOPTREINDIENSTEN LIMBURG

13

Naast de vergelijking tussen stoptrein- en intercitydiensten binnen het gebied is het
ook van belang om te bepalen of de ontwikkeling in het gebied aansluit of juist
afwijkt van de regionale en landelijke trends. Tussen 2015 en 20176 is het aantal
reizigerskilometers per trein in Nederland toegenomen met 2,7 procent 7. De
ontwikkeling in reizigerskilometers en aantallen reizigers wijkt daarmee af van het
landelijke beeld: in Limburg zijn deze juist gedaald. De sociaal-demografische
ontwikkelingen in het gebied bieden geen verklaring voor deze afname. Hieruit blijkt
namelijk het aantal inwoners in Limburg stabiel is gebleven in de
onderzoeksperiode (ten opzichte van 2% groei landelijk) en dat de leeftijdsgroep
20-30 jarigen (de leeftijdsgroep die in Limburg het meest gebruik maakt van het
OV) met 1% is toegenomen in de onderzoeksperiode (ten opzichte van 3% landelijk).
Ook is het aantal banen tussen nul- en eenmeting gestegen met 4% (ten opzichte
van 5% landelijk). )8. Ten slot is het aantal studenten op Universiteit Maastricht
gestegen met 8,4 procent9, wat voor extra potentiële reizigers van/naar Maastricht
Randwyck zorgt, gezien het station Maastricht Randwyck dichtbij de Medische
faculteit ligt. De onderzoekers hebben geen verklaring gevonden voor deze afname
in het gebied.

Klanttevredenheid
De klanttevredenheid op de twee gedecentraliseerde lijnen is in kaart gebracht op
basis van de resultaten uit de OV-klantenbarometer10, een enquête onder niet
reguliere OV reizigers en het aantal registreerde klachten. Een uitgebreide
toelichting over de methodiek van de twee enquête-onderzoeken en hoe deze zich
verhoudt tot de nulmeting is in bijlage 1 te vinden.
3.2.1

OV-klantenbarometer

Figuur 3-2 toont de ontwikkeling tussen nul- en eenmeting van het totaaloordeel
van de OV-klantenbarometer. Het klantoordeel heeft betrekking op de
stoptreindiensten en is exclusief de intercity’s.

6 Voor 2018 zijn nog geen cijfers gerapporteerd
7 Bron: KiM, Kerncijfers Mobiliteit 2018
8 Bron: CBS. Ontwikkeling inwoners: 2015-2018, ontwikkeling banen: 2015-2017.
9 Bron: DUO
10 Het jaarlijks door CROW gehouden klanttevredenheidsonderzoek voor het stads- en
streekvervoer waaraan alle regionale vervoerders meedoen.
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Figuur 3-2 Ontwikkeling totaaloordeel OV-klantenbarometer 2016-2018

Bron: OV-klantenbarometer 2016 en 2018

Kijkend naar het totaaloordeel over de rit, valt op dat de treindienst RoermondMaastricht Randwyck een positievere ontwikkeling (van een 7,3 in 2016 naar een
7,7 in 2018) laat zien dan het landelijk gemiddelde van regionale treinen
(onveranderd 7,6). Waar in 2016 de treindienst Roermond-Maastricht Randwyck
nog lager scoorde dan het landelijke gemiddelde van regionale treinen, scoort zij nu
hoger. De treindienst Sittard-Kerkrade is stabiel gebleven in de onderzoeksperiode
(onveranderd 7,4) en scoort daarmee lager dan het landelijk gemiddelde regionale
treinen.
Het totaaloordeel over de rit Sittard-Kerkrade Centrum is stabiel in de
onderzoeksperiode, wat in lijn is met het landelijk gemiddelde van regionale
treinen. Net als voor de decentralisatie ligt het totaaloordeel over het traject SittardKerkrade Centrum absoluut gezien 0,2 punt lager dan het landelijk gemiddelde van
regionale treinen (gemeten op een tienpuntsschaal).
Het klantoordeel voor het Hoofdrailnet (HRN) wordt op een andere manier gemeten,
namelijk het percentage reizigers dat een rapportcijfer 7 of hoger geeft. Dit
percentage is voor het HRN gemiddeld gezien met 9 procentpunt gestegen in de
onderzoeksperiode (van 77% naar 86%). De ontwikkeling van Roermond-Maastricht
Randwyck is redelijk vergelijkbaar. In 2016 gaf 81,2% een zeven of hoger en dit
percentage is in 2018 naar 88% gestegen. Voor Sittard-Heerlen lag dit percentage
in 2016 op 84,7%, maar is dit percentage opvallend genoeg gedaald tot 82% in de
onderzoeksperiode. Uit onderzoek is gebleken (Mouwen, 2016) dat het materieel
en de netheid van het materieel de grootste invloed hebben op de algemene score
voor klanttevredenheid. Op de lijn Roermond-Maastricht Randwyck heeft Arriva
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nieuwe treinen (Flirt) ingezet, op Sittard-Kerkrade Centrum worden de oude
Veoliatreinen ingezet. Dit kan een verklaring bieden voor het verschil in waardering.
Ervaring met de rit op verschillende indicatoren
Naast het totaaloordeel meet de OV-Klantenbarometer een groot aantal
uiteenlopende indicatoren die de ervaringen van de reizigers op specifieke punten
in beeld brengen. De indicatoren hebben wij als volgt geclusterd:
▪

Snelheidsindicatoren (frequentie, overstaptijd, reissnelheid en stiptheid van rit)

▪

Gemaksindicatoren (gemak kopen vervoersbewijs, gebruiksgemak OV-chip,
informatie bij vertragingen en informatie bij instaphalte)

▪

Comfortindicatoren (gemak instappen, kans op zitplaats, rijstijl van bestuurder)

▪

Belevingsindicatoren (netheid van voertuig, klantvriendelijkheid personeel en
geluid van voertuig)

Onderstaande figuren geven de ontwikkeling tussen 2016-2018 weer op de twee
trajecten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van regionale treinen.
Snelheidsindicatoren
Figuur 3-3 toont de ontwikkeling tussen nul- en eenmeting op de
snelheidsindicatoren van de OV-klantenbarometer.

Figuur 3-3 Ontwikkeling snelheidsindicatoren OV-klantenbarometer 2016-2018

Bron: OV-klantenbarometer 2016 en 2018
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De stiptheid van de rit laat volgens reizigers voor het traject Roermond-Maastricht
Randwyck een positieve ontwikkeling zien (van 7,3 naar 7,7). Wel blijft deze iets
achter bij de ontwikkeling van het landelijk gemiddelde. De beoordeling van de
stiptheid op het traject Sittard-Kerkrade Centrum is gedaald (van 7,7 naar 7,5),
maar lag in absolute zin al hoger dan het landelijk gemiddelde in 2016. Waar de
waardering voor de frequentie landelijk gezien een negatieve ontwikkeling laat zien
van 0,4 punt, is die op de het de twee gedecentraliseerde trajecten stabieler
(Roermond-Maastricht Randwyck 0,1 hoger dan in 2016 en Sittard-Kerkrade
Centrum 0,1 lager dan in 2016). De frequentieverhogingen in de avonduren en
weekenden zijn een aannemelijke verklaring voor deze relatief positieve
ontwikkeling.
Gemaksindicatoren
Figuur 3-4 toont de ontwikkeling tussen nul- en eenmeting op de
gemaksindicatoren van de OV-klantenbarometer.

Figuur 3-4: Ontwikkeling gemaksindicatoren OV-Klantenbarometer 2016-2018

Bron: OV-klantenbarometer 2016 en 2018

Waar de ontwikkeling van het landelijk gemiddelde tussen 2016-2018 voor twee
indicatoren neutraal is en voor twee indicatoren positief, is deze ontwikkeling voor
de lijn Sittard-Kerkrade Centrum negatief op alle gemaksindicatoren. Voor de lijn
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Roermond-Maastricht Randwyck verschilt dit per indicator en liggen de
ontwikkelingen meer in lijn met het landelijk gemiddelde voor regionale
treindiensten. Op de lijn Sittard-Kerkrade Centrum wordt de informatievoorziening
bij vertragingen lager beoordeeld dan in 2016 (van 6,5 naar 6,2), terwijl dit op
Roermond – Maastricht Randwyck gestegen is (van een 6,3 naar 6,5). Een
mogelijke verklaring volgens de provincie Limburg voor dit verschil is dat de
informatievoorziening op de intercity in Heerlen vanuit Kerkrade niet altijd goed
heeft gefunctioneerd, in verband met de (te) krappe aansluiting. Bij een krappe
aansluiting is het namelijk lastig om de informatievoorziening over het al of niet
halen van de aansluiting goed te laten verlopen, mede gezien dit grotendeels
mensenwerk is. Op de andere spoordienst ontbreekt een dergelijke belangrijke
aansluiting. Het gemak van het kopen van een vervoersbewijs op het traject Sittard
- Kerkrade Centrum wordt negatiever beoordeeld dan in 2016 (van een 8,0 naar
een 7,6), voor Roermond – Maastricht Randwyck is dit echter stabiel (onveranderd
7,9).
In- en uitchecken bij overstap11
Relatief meer mensen waardeerden in 2018 het in- en uitchecken bij een overstap
als redelijk – tot zeer moeilijk in vergelijking met twee jaar eerder. Voor Roermond Maastricht Randwyck is dit percentage gestegen van 8% naar 12% en voor SittardKerkrade Centrum van 4% naar 15%. Het percentage dat het in- en uitchecken als
redelijk tot zeer makkelijk bestempelt is overeenkomstig afgenomen. Aannemelijke
verklaring hiervoor is het feit dat er nu in- en uitgecheckt moet worden bij een
overstap naar een andere vervoerder. Het algemene gebruiksgemak OV-chipkaart
wordt echter als stabiel beoordeeld. Mogelijk dat hier het gewenningsaspect
meespeelt van het gebruik van de OV-chipkaart en het aanbrengen van in/uitcheck
toegangspoorten op het station in Sittard, waardoor hier niet vergeten kan worden
om in- en uit te checken.
Comfortindicatoren
Figuur 3-5 toont de ontwikkeling tussen nul- en eenmeting op de comfortindicatoren
van de OV-klantenbarometer.

11 Dit is een extra vraag die is toegevoegd aan de OV-klantbarometer op deze twee trajecten
speciaal gericht op de nul- en eenmeting.
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Figuur 3-5: Ontwikkeling comfortindicatoren OV klantenbrometer 2016-2018

Bron: OV-klantenbarometer 2016 en 2018

Het instapgemak is op beide lijnen volgens de respondenten verbeterd en ligt nu in
absolute zin meer in lijn met het landelijk gemiddelde. In 2016 werd het
instapgemak op beide lijnen dan ook lager beoordeeld dan het landelijk
gemiddelde. Een aannemelijke verklaring voor deze stijging is dat de treinen van
Arriva toegankelijk zijn voor rolstoelen en scootmobielen zonder dat hiervoor
assistentie vereist is. Dit is echter ook het geval in de nieuwe stoptreinen van NS
(flirts), waardoor dit effect niet een op een is toe te schrijven aan de decentralisatie,
maar aan de Europese wetgeving die recentelijk is geïntroduceerd die toeziet op dit
aspect.
Belevingsindicatoren
Figuur 3-6 toont de ontwikkeling tussen nul- en eenmeting op de
belevingsindicatoren van de OV-klantenbarometer.
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Figuur 3-6: Ontwikkeling belevingsindicatoren OV Klantenbarometer 2016-2018

Bron: OV-klantenbarometer 2016 en 2018

De netheid van het voertuig laat op beide trajecten een positieve ontwikkeling zien
die hoger is dan het landelijk gemiddelde voor regionale treinen. De netheid werd in
2016 dan ook relatief laag beoordeeld (6,6 op beide trajecten) ten opzichte van het
landelijk gemiddelde (7,2). Een verklaring hiervoor is de inzet van nieuwe treinen op
de lijn Roermond-Maastricht Randwyck en het opnieuw bekleden (van binnen) en
restylen (van buiten) van de voormalige Veoliatreinen op de lijn Sittard-Kerkrade
Centrum. De decentralisatie heeft de inzet van nieuwe treinen vervroegd.
3.2.2

Enquête onder niet reguliere OV-reizigers

In de enquête onder niet reguliere OV-reizigers is gevraagd naar het gebruik van de
stoptreindiensten, de mening over de stoptreindiensten en de verandering hierin
tussen 2016 en 2018. Een belangrijke conclusie is dat de respondenten geen grote
verandering rapporteren in het gebruik van de gedecentraliseerde
stoptreindiensten, hun houding tegenover de diensten en de mate waarin zij de
stoptreindiensten als een serieus alternatief zien (zie kader). De inwoners van
Limburg lijken na decentralisatie niet positiever of negatiever tegenover de
stoptreindiensten te staan dan voorheen.
Kijkend naar de mening op enkele specifieke aspecten van de stoptreinlijnen
(kwaliteit, betrouwbaarheid, aansluiting en gebruiksgemak OV-chipkaart), dan komt
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er wel een positief effect naar voren. Dit beeld komt redelijk overeen met het beeld
uit de OV-klantenbarometer.
Algemeen aandachtspunt bij de resultaten is de representativiteit van de
antwoorden. Niet alle respondenten zullen de situatie in 2016 nog helder voor de
geest kunnen halen. 60 procent van respondenten geeft aan niets gemerkt te
hebben van de decentralisatie. Bovendien is het aantal respondenten voor enkele
van de vragen beperkt. De resultaten moeten daarom met enige voorzichtigheid
worden geïnterpreteerd.
Gebruik
▪

27 procent van de respondenten geeft aan in 2016 gebruik te hebben gemaakt van
de gedecentraliseerde sprinterdiensten. In 2018 is dit percentage 26 procent.

Houding
▪

80 procent van de geënquêteerden rapporteert geen verandering in houding
tegenover de lijnen. 9 procent is negatiever en 11 procent is positiever.

Serieus alternatief

▪

Het percentage van de respondenten dat de gedecentraliseerde lijnen een serieus
alternatief vindt is niet veranderd tussen 2016 en 2018, beide 35 procent.

Conclusie klanttevredenheid
Over het mogelijk effect van de decentralisatie op de reizigersvraag en het
klantoordeel, beide indicatoren voor de klanttevredenheid, concluderen wij het
volgende.
Effect van decentralisatie op reizigersaantallen en -kilometers: stoptreindiensten
presteren relatief goed ten opzichte van de intercity’s in het gebied
Uit een rechtstreekse vergelijking tussen het aantal reizigers(kilometers) op de lijn
Sittard-Heerlen in 2016 en 2018 kunnen geen conclusies worden getrokken over
de vervoersvraag. Hiervoor zijn de wijzigingen in de stations die bediend worden en
overstaprelaties te groot. Voor de ontwikkeling van het aantal reizigers en
reizigerskilometers is daarom naar de regio als geheel gekeken12.

12 Met hierin de lijnen: stoptrein Maastricht Randwyck-Heerlen, stoptrein Sittard – Kerkrade
Centrum, stoptrein Heerlen - Maastricht Randwyck, intercity tussen Heerlen – Roermond,
intercity tussen Roermond – Maastricht.
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Hieruit blijkt dat het aantal reizigers en reizigerskilometers in het gehele gebied is
gedaald. De sociaal-demografische trends in het gebied bieden hier geen verklaring
voor. Zo is de leeftijdsgroep 20-30 jarigen (de leeftijdsgroep die het meest gebruik
maakt van het OV in Limburg), met 1% gestegen. Nadere analyse laat zien dat er
wel een verschil is in de ontwikkeling van het aantal reizigers en - kilometers tussen
de intercity’s en de stoptreinen. Bij de intercity’s is een daling waarneembaar, bij de
stoptreindiensten ook, maar in mindere mate. Verklarende factoren voor dit verschil
zijn:
▪

een verschuiving van intercityreizigers naar de stoptrein door veranderde
overstaprelaties;

▪

een andere inrichting van het buslijnennetwerk, waardoor minder buslijnen
parallel rijden aan het traject van de stoptrein;

▪

een frequentieverhoging in avond- en weekenduren op de gedecentraliseerde
stoptreindiensten

▪

groei van de Universiteit van Maastricht.

De eerste drie factoren zijn gerelateerd aan de decentralisatie, waardoor
geconcludeerd kan worden dat de decentralisatie een positief effect heeft gehad op
de prestaties van de stoptreindiensten in het gebied.
Effect van decentralisatie op klanttevredenheid: algemeen klantoordeel RoermondMaastricht Randwyck verbeterd en Sittard-Kerkrade Centrum stabiel. Gemengd
beeld onderliggende indicatoren
▪

Het algemeen klantoordeel voor Roermond-Maastricht Randwyck is gestegen
van 7,3 naar 7,7 in de onderzoeksperiode. Waar in 2016 de score lager lag dan
het landelijk gemiddelde van regionale treinen, scoort Roermond-Maastricht
Randwyck nu hoger.

▪

Het algemeen klantoordeel voor Sittard-Kerkrade Centrum is stabiel in de
onderzoeksperiode (ongewijzigd 7,4) , wat in lijn is met het landelijk
gemiddelde van regionale treinen (ongewijzigd 7,6).

▪

Niet reguliere OV-reizigers staan sinds de decentralisatie niet positiever of
negatiever tegenover de stoptreindiensten dan voorheen. Het heeft niet geleid
tot een verandering in reisgedrag bij deze groep.

Om te beoordelen of dit aan de decentralisatie toegeschreven kan worden dient
gekeken te worden naar de ontwikkeling op de diverse onderliggende indicatoren.
Hieruit volgt het beeld dat de decentralisatie zowel tot verbeteringen als
verslechteringen heeft geleid.
Verbeteringen die aan decentralisatie toe te schrijven zijn:
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▪

De netheid van het voertuig is hoger beoordeeld dan in 2016. Een verklaring
hiervoor is de inzet van nieuwe treinen op de lijn Roermond-Maastricht
Randwyck en het opnieuw bekleden (van binnen) en restylen (van buiten) van
de voormalige Veoliatreinen op de lijn Sittard-Kerkrade Centrum.

▪

Het instapgemak is verbeterd op beide lijnen volgens ondervraagden. Dit komt
door de nieuwe treinen met verlaagde instap die Arriva inzet, terwijl NS met
ouder materieel reed op deze lijnen.

Uit onderzoek (Mouwen, 2016) blijkt dat de waardering voor materieel en de
netheid ervan relatief het meest bepalend voor het algemene klantoordeel. Beiden
zijn op de gedecentraliseerde lijnen aanzienlijk verbeterd. Dit is een tijdelijk effect
van de decentralisatie, aangezien de decentralisatie het vervangingsmoment heeft
vervroegd.
Verslechtering die direct aan decentralisatie te relateren is:
▪

Het gebruiksgemak van de OV-chipkaart bij een overstap is verslechterd.
Verklaring hiervoor is het in- en uitchecken bij twee verschillende
treinvervoerders, wat als lastig wordt ervaren door reizigers. De oplossing
hiervoor (single check-in en out) ligt echter buiten de scope van dit onderzoek.
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Aanbod openbaar vervoer
Om een oordeel te geven over de ontwikkeling van het aanbod van de twee
gecentraliseerde stoptreindiensten kijken wij naar onderstaande indicatoren:
▪

Aantal zitplaatsen

▪

Frequentie reismogelijkheden

▪

Regionaal OV-product (op basis van bus-trein aansluitingen, aantal busreizigers,
voor- en natransport cijfers en een kwalitatief beeld)

Opmerkingen vooraf
Regionaal OV-product
Een van de veelgenoemde voordelen van decentralisatie is een betere aansluiting
op regionale OV-netwerken. Om een goed beeld van deze ontwikkeling te kunnen
schetsen, is het analyseren van OV-chipkaartdata over gecombineerde reizen (bustrein overstappers) de beste methode. Deze informatie is echter niet beschikbaar
voor beide onderzoeksperioden. De drie indicatoren die in het monitoringskader zijn
opgenomen (aantal bus-trein aansluitingen, aantal busreizigers en cijfers over vooren natransport), geven een meer indicatief beeld van het aanbod en gebruik van
het regionaal OV-product.

Aantal zitplaatsen
De procentuele ontwikkeling van het aantal zitplaatsen op de stoptreinen tussen
nul- en eenmeting (2015 vergeleken met 2018) is in onderstaande tabel
weergegeven.

Tabel 4-1 Ontwikkeling aantal zitplaatsen, eenmeting ten opzichte van nulmeting
Zitplaatsen (aantal)
Traject
Roermond Maastricht R
Sittard - Heerlen

Werkdag
Spits

Zaterdag

Spits

1e klas 2e klas

Dal

Dal

1e klas 2e klas

1e klas

Zondag

2e
klas

1e
klas

2e
klas

-43%

-33%

-60%

-53%

-63%

-56%

-38%

-27%

-47%

-22%

-42%

-3%

-5%

24%

-10%

23%

Bron: Decisio o.b.v. rapport nulmeting en data eenmeting van Arriva

In beide stoptreinen is het aanbod aan zitplaatsen verminderd tussen de nul- en
eenmeting. Op een werkdag in de spits is het aanbod tweedeklas zitplaatsen tussen
2015 en 2018 gedaald met 33 procent (Roermond – Maastricht Randwyck) en met

EENMETING MONITOR GEDECENTRALISEERDE STOPTREINDIENSTEN LIMBURG

24

22 procent (Sittard – Heerlen). Dit ondanks frequentieverhogingen en, voor de lijn
Roermond- Maastricht Randwyck, stijgende reizigersaantallen in dezelfde periode.
Ook lijkt het verminderen van het aantal zitplaatsen effect te hebben op de
zitplaatskans. De beoordeling van zitplaatskans door reizigers in de OVklantenbarometer is in dezelfde periode gedaald van 8,6 naar 8,3 (traject
Roermond – Maastricht Randwyck) en 8,5 naar 8,3 (traject Sittard – Kerkrade
Centrum). Op de vraag wat als eerste verbeterd zou moeten worden op deze rit,
staat de kans op een zitplaats op beide gedecentraliseerde lijnen op één. De
provincie Limburg geeft hierbij aan dat NS zowel tijdens spits- als daluren destijds
meer, maar wel ouder, materieel inzette op beide spoordiensten. Dit komt voort uit
de eisen die er aan de treinen gesteld werden in de vervoersconcessie voor het
HRN13. Bij Arriva is sprake van een meer op de vraag toegesneden aanschaf en
inzet van materieel, waardoor het in de spits kan gaan knellen.

Frequentie reismogelijkheden
Onderstaande tabel laat een vergelijking zien van de vertrektijden van de eerste en
de laatste rit tussen de nul- en eenmeting.

Tabel 4-2: vergelijking vertrektijden eerste en laatste rit tussen nul- en eenmeting
Vertrektijd eerste rit
Werk-

Zater-

Vertrektijd laatste rit
Zon-

Werk-

Zater-

Zon-

dag

dag

dag

dag

dag

dag

Roermond –

Nulmeting

06:32

06:32

07:02

00:02

00:02

00:02

Maastricht

Eenmeting

05:35

06:05

07:05

00:34

00:34

00:34

Sittard –

Nulmeting

05:17

06:47

06:47

23:47

23:47

23:47

Heerlen -

Eenmeting

05:44

06:14

07:14

00:48

00:48

00:48

Randwyck

Kerkrade
Bron: rapport nulmeting en Arriva

Uit tabel 4-1 blijkt dat de laatste trein van Arriva later dan de laatste trein van NS op
beide trajecten. De eerste trein van Arriva rijdt soms eerder en soms later dan de
trein van NS. Daarnaast blijkt uit een vergelijking van de dienstregeling dat Arriva
een frequentieverhoging doorgevoerd op beide trajecten in de avonduren en in het
weekend. NS reed destijds één keer per uur op deze tijdstippen (met uitzondering
van Roermond-Maastricht Randwyck, waar NS ook op zaterdag twee keer per uur
13 Vanuit de HRN concessie was er de eis dat er alleen treinen met toiletten mochten rijden,
waardoor NS de kortere variant van het materieel (SGM II) niet kon inzetten.
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reed). Arriva blijft nu de gehele dag en in de weekenden twee keer per uur rijden.
Over het algemeen heeft Arriva door de frequentieverhoging een iets ruimere
dienstregeling dan NS tijdens destijds. Deze ontwikkeling is in lijn met de resultaten
van de OV-klantenbarometer, waarin de gedecentraliseerde lijnen een positievere
ontwikkeling op de indicator frequentie laten zien dan het landelijk gemiddelde.

Regionaal OV-product
4.4.1

Aantal aansluitingen buslijnen op stoptrein en Intercity

Onderstaande tabel laat het aantal aansluitingen zien van buslijnen op de trein 14.
Een aansluiting is door Veolia ten behoeve van de nulmeting gedefinieerd als een
overstap tussen trein en bus binnen 12 minuten. Voor de eenmeting is dezelfde
definitie aangehouden door Arriva.
Tabel 4-3: Ontwikkeling aantal busaansluitingen op treinen
Busaansluitingen
Aantal aansluitingen bus en stoptrein
Aantal aansluitingen bus en intercity
Totaal

Nulmeting
66
88
154

Eenmeting
82
53
135

Bron: rapport nulmeting en Arriva

Bij de data gelden de volgende aandachtspunten.
▪

Het aantal busaansluitingen op treinen zegt beperkt iets over het gebruik van
het regionale OV-product; het aantal multimodale reizigers. Deze data was
tijdens de nulmeting niet beschikbaar en is om deze reden ook niet voor de
eenmeting uitgevraagd. Wel geven de data een beeld van de ontwikkeling van
het aanbod.

▪

Het vermoeden bestaat dat de data uit de nulmeting niet accuraat zijn. Op
station Sittard werden 36 lijnen per uur gerapporteerd, wat niet plausibel lijkt.
Waarschijnlijk gaat het om het aantal busritten.

▪

De aantallen bij de eenmeting betreffen in ieder geval het aantal aansluitingen
van lijnen. We merken op dat naast het aantal lijnen ook de frequentie (dus het
aantal ritten) van belang is.

▪

Uit de data blijkt dat het aantal aansluitingen tussen bus en stoptrein is
toegenomen, terwijl het aantal aansluitingen tussen bus en intercity is

14 Het gaat om aansluitingen en in- en uitstappers op de volgende busstations: Heerlen
Busstation, Maastricht Station, Roermond Station, Sittard Busstations, Beek Station, Bunde
Station, Echt Station, Geleen Oost Stationsplein, Maastricht Station Randwyck, Nuth Station,
Schinnen Station, Susteren Station. Tabellen van de nul- en eenmeting, uitgesplitst naar
station staan in de bijlage.
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afgenomen. Mogelijk dat dit komt door de introductie van PHS. Hierdoor rijden
de intercity’s met een 10-/20-minutenfrequentie tussen Roermond en Sittard
waardoor het lastiger is ze goed aan te laten sluiten op de halfuursdienst
waarmee veel bussen rijden. Of een betere aansluiting op stoptreinen dan op
intercity’s een verbetering is voor de reiziger, hangt af van het aantal reizigers
in deze treinen en de mate waarin zij gebruik maken van voor- en natransport.
Het totaal aantal aansluitingen is afgenomen.
Kwalitatief beeld aansluiting bus-trein
Bovenstaande cijfers komen niet geheel overeen met het kwalitatief beeld uit de enquête
die onder niet-reguliere OV-reizigers is gehouden. Hieruit volgt dat de aansluitingen op het
busvervoer verslechterd zijn de afgelopen jaren. Dit is opvallend, gezien het feit dat vaak
wordt gesteld dat wanneer het bus- en treinvervoer wordt uitgevoerd door één vervoerder
dit een positief effect heeft op de bus-treinaansluitingen. Een mogelijke verklaring kan de
invoering van het visgraatmodel zijn. Aansluitingen met intercity’s zijn volgens de
respondenten wel verbeterd, terwijl uit de data van vervoerders juist een vermindering van
het aantal aansluitingen blijkt. Ook hier geldt dat de introductie van PHS hierop mogelijk
van invloed is geweest.

4.4.2

In- en uitstappers bus op treinstations

Een tweede indicator die iets zegt over de aantrekkelijkheid van het regionale OVproduct is het aantal bus in- en uitstappers op treinstations. Hoewel uit de data niet
is op te maken welk percentage hiervan overstapt op de trein en of de
decentralisatie hier een positief effect op heeft gehad, kan een stijging van het
aantal bus in – en uitstappers op treinstations duiden op een verbeterde
aantrekkelijkheid van het regionale OV product.

Tabel 4-4 Ontwikkeling aantal in- en uitstappers bus op treinstations
In- en uitstappers bus
Werkdag
Zaterdag
Zondag

Nulmeting
16.863
5.684
4.246

Eenmeting
26.026
10.028
7.511

Bron: rapport nulmeting en Arriva

Kijkend naar bovenstaande tabel dan valt op dat het aantal in- en uitstappers van
de bus is toegenomen tussen nul- en eenmeting (zie bijlage 2 voor een uitsplitsing
van de reizigers naar station). Vooral op de grote knopen Heerlen, Sittard en
Roermond lijkt dit het geval. Maar ook op de stoptreinstations Nuth, Beek en Echt is
groei waarneembaar. Hierbij is onbekend of dit nieuwe of (deels) bestaande
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reizigers zijn, die door gewijzigde reisroutes mogelijk nu vaker op treinstations uit- of
overstappen.
4.4.3

Voor- en natransport

Een derde indicator die iets zegt over de mate waarin het regionaal OV-product al
dan niet is verbeterd, is het gebruik van voor- en natransport. Uit de OVklantenbarometer is een lichte stijging (3%) te zien is van het aantal mensen dat
met de bus naar het station gekomen is (Roermond-Maastricht Randwyck: van 10%
naar 13% en Sittard-Kerkrade Centrum: van 9% naar 12% in 2018). Voor het
natransport geldt dat voor Roermond-Maastricht Randwyck er vaker op de bus
overgestapt wordt (van 12% naar 18%). Op de lijn Sittard-Kerkrade Centrum is er
echter sprake van een afname (16% naar 12%). Mogelijke verklaring hiervoor is dat
meer reizigers overstappen op een andere trein, omdat de Heuvellandlijn met de
komst van de nieuwe concessie is doorgeknipt in Heerlen, waardoor reizigers uit de
richting Kerkrade hier moeten overstappen. Een algemeen effect van
decentralisatie is door dit verschil in ontwikkeling niet waarneembaar. Ter
vergelijking15, uit de cijfers van NS over voor- en natransport op de
stoptreinstations van vier sprinterlijnen16 blijkt dat op deze lijnen voor zowel in het
voortransport als in het natransport in minder dan 10 procent van de gevallen
gebruik gemaakt wordt van het regionale openbaar vervoer (BTM: bus, tram, metro).
De lijnen in Limburg laten dus hogere percentages zien. Kanttekening bij deze
vergelijking is dat dit een andere bron betreft met een andere meetmethode. Ook
hebben de cijfers van NS betrekking op stoptreinstations, terwijl in Limburg ook
intercity stations meegenomen zijn.

Conclusie aanbod openbaar vervoer
Het vervoersaanbod is veranderd op de gedecentraliseerde lijnen in de
onderzoeksperiode. Onderstaande conclusies trekken wij over de mate waarin de
decentralisatie een bijdrage heeft geleverd aan deze ontwikkelingen.
Aantoonbaar effect van decentralisatie: verminderd aantal zitplaatsen
Het aantal zitplaatsen dat wordt aangeboden, is sterk gedaald in de
onderzoeksperiode. In de spits is het aanbod tweedeklas zitplaatsen tussen 2015
en 2018 gedaald met 33 procent (Roermond – Maastricht Randwyck) en met 22

15 Er zijn geen landelijke cijfers beschikbaar over het gebruik van voor- en natransport
16 Dit zijn de stoptreinstations op de lijnen Zwolle en Groningen, Zwolle Leeuwarden,
Apeldoorn Enschede en Dordrecht Breda. Bron: Decisio. Twynstra Gudde (2018): Quick scan
mogelijke decentralisatie vier sprinterdiensten
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procent (Sittard – Heerlen). Dit is een effect van de decentralisatie, omdat dit het
gevolg is van de combinatie van kortere treinen en treinstellen met minder
zitplaatsen (een meer metro-achtige setting volgens geïnterviewde reizigers). De
sterke daling wordt daarnaast veroorzaakt doordat NS aan het einde van de looptijd
volgens diverse kernstakeholders met te veel materieel reed op dit traject (in zowel
dal- als spitsuren). Ook de gepercipieerde zitplaatskans17 (zoals gemeten in de OVklantenbarometer) is gedaald in de onderzoeksperiode, maar is met een 8,3 op
beide lijnen nog steeds hoog. Hieruit kan opgemaakt worden dat reizigers beperkt
last lijken te hebben van het verminderd aantal zitplaatsen.
Decentralisatie heeft positief effect gehad op het aanbod van regionaal OV
Door de decentralisatie is er een multimodale concessie is ontstaan. Hierdoor wordt
het regionale OV-netwerk (bussen en stoptreinen) als één geheel benaderd. en is
het mogelijk geworden om te optimaliseren tussen de verschillende modaliteiten.
Verschillende keuzes ten aanzien van de inrichting van het netwerk, zoals
lijnvoering, knopen, aansluitingen et cetera, zijn als gevolg van de decentralisatie
meer vanuit een integraal perspectief gemaakt.
Vastgesteld kan worden dat decentralisatie een positief effect heeft gehad op het
aanbod van het regionale openbaar vervoer. Dit blijkt uit de frequentieverhoging in
avond- en weekenduren op de stoptreindiensten en. de toename van het aantal
aansluitingen tussen buslijnen en stoptreinen. Tegelijkertijd is het aantal
aansluitingen tussen buslijnen en intercity’s afgenomen. In aanmerking dient te
worden genomen dat het aantal aansluitingen van lijnen op zichzelf niet zoveel zegt,
omdat onder andere de frequentie ook van belang is.
Of de decentralisatie een bijdrage heeft geleverd aan het totale gebruik van het
(regionale) openbaar vervoer, hebben wij niet kunnen vaststellen. Het stijgende
aantal in- en uitstappers van bussen op treinstations duidt er wel op dat het aantal
regionale reizigers dat bus en trein combineert is toegenomen. Of dit betekent dat
het gebruik van het openbaar vervoer in zijn totaliteit is toegenomen is valt hier
echter niet uit te concluderen.

17 Vanuit de HRN concessie was er de eis dat er alleen treinen met toiletten mochten rijden,
waardoor NS de kortere variant van het materieel (SGM II) niet kon inzetten.
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Kwaliteit vervoer en afstemming
tussen vervoerders
In dit hoofdstuk gaan we aan de hand van drie kwantitatieve indicatoren in op de
kwaliteit van het aangeboden vervoer. Deze indicatoren zijn de reistijd, treinuitval
en treinpunctualiteit. Ook bespreken we in dit hoofdstuk hoe de operationele
afstemming tussen de verschillende vervoerders verloopt. Dit is een kwalitatieve
beschouwing op basis van gesprekken die gevoerd zijn met de kernstakeholders.

Reistijd
Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de reistijd op de trajecten is op
basis van data van ProRail de ontwikkeling van de gehaalde aansluitingen (treintrein) in beeld gebracht. Daarnaast is gebruik gemaakt van de resultaten van een
afstudeeronderzoek van de TU Delft naar de baten van bus-treinintegratie en zijn
voorbeeldreizen gebruikt.
5.1.1

Gehaalde aansluitingen trein-trein

Wanneer de periode tussen geplande aankomst en vertrek van twee treinen tussen
de 2 en 10 minuten valt, is sprake van een gedefinieerde aansluiting. Op verzoek
van de vervoerders monitort ProRail of deze aansluitingen al dan niet gehaald zijn.
Het percentage gerealiseerde aansluitingen van trein op trein is per station
weergegeven in tabel 5-1 en 5-2. Voor de vergelijking van deze percentages tussen
2015/2016 en 2018 zijn een aantal zaken van belang:
▪

De tijd die tussen aankomst en vertrek van twee aansluitende treinen zit, is de
meest bepalende factor voor het halen van een aansluiting. Hoe meer tijd, hoe
groter de kans dat een aansluiting gehaald wordt. Door verandering van de
dienstregeling zat er bijvoorbeeld in 2016 7 minuten tussen twee aansluitende
treinen en in 2018 4 minuten. Door de aanpassing van de dienstregeling
werden andere aansluitingen relevant dan tijdens de nulmeting.

▪

Ook punctualiteit beïnvloedt het aantal gehaalde overstappen, waarbij een
stijgende punctualiteit een positief effect heeft op het aantal gehaalde
aansluitingen.

▪

Interne aansluitingen van regionale vervoerders (Arriva in dit geval) worden niet
gemonitord.

▪

In hoeverre aansluitingen al dan niet gehaald worden, wordt deels bepaald
door de afstemming tussen vervoerders, maar deels ook door andere factoren,
zoals de verkeersleiding.
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Gezien bovenstaande punten is een volledige één-op-één vergelijking van de
percentages gehaalde aansluitingen niet mogelijk. Toch bieden de cijfers enig
inzicht in de ontwikkeling van de gerealiseerde aansluitingen. In ieder geval voor
station Sittard. Voor de stations Heerlen en Maastricht is dit minder respectievelijk
niet het geval.
Tabel 5-1 Gehaalde aansluitingen station Sittard
Gehaalde aansluitingen station Sittard
Sprinter vanuit Heerlen op Intercity richting Alkmaar
Stoptrein vanuit Heerlen op Intercity richting Enkhuizen
Stoptrein vanuit Heerlen op Intercity richting Alkmaar

2015/2016
98,2%

2018
99,3%
98,8%

Sprinter vanuit Maastricht op Intercity richting Alkmaar
Stoptrein vanuit Maastricht R. op Intercity richting Enkhuizen

95,8%

Intercity vanuit Alkmaar op Sprinter richting Heerlen
Intercity vanuit Alkmaar op stoptrein richting Heerlen
Intercity vanuit Enkhuizen op stoptrein richting Heerlen

87,2%

Intercity vanuit Schiphol op Sprinter richting Maastricht
Intercity vanuit Enkhuizen op stoptrein richting Maastricht R.

83,5%

97,4%

93,1%
85,5%

94,2%

Bron: rapport nulmeting en ProRail

Voor station Sittard geldt dat in 2018 voor de meeste aansluitingen hogere
percentages zijn gerealiseerd (zie tabel 5-1). De grootste verbetering is te zien bij de
aansluiting van de Intercity vanuit het noorden op de stoptrein richting Maastricht
Randwyck. De enige aansluiting die lagere percentages gehaalde aansluitingen
kent betreft de Intercity vanuit Enkhuizen (serie 2900) op de stoptrein richting
Heerlen.
Tabel 5-2 Gehaalde aansluitingen station Heerlen
Gehaalde aansluitingen station Heerlen
Sprinter vanuit Sittard op stoptrein richting Kerkrade
Intercity vanuit Enkhuizen op stoptrein richting Kerkrade
Stoptrein vanuit Kerkrade op Sprinter richting Sittard
Stoptrein vanuit Kerkrade op Intercity richting Enkhuizen

2015/2016
93,6%

2018
95,1%

99,0%
97,9%

Bron: rapport nulmeting en ProRail

Voor station Heerlen is in tabel 5-2 te zien dat het percentage gehaalde
aansluitingen vanuit het noorden richting Kerkrade Centrum verbeterd is, terwijl dit
bij een overstap vanuit Kerkrade Centrum in noordelijke richting verslechterd is. We
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merken op dat het om andersoortige aansluitingen (sprinter-stoptrein en stoptreinIntercity) gaat.
Voor station Maastricht geldt dat bij de nulmeting in 2016 één aansluiting voor de
stoptreindienst Roermond – Maastricht Randwyck relevant was, namelijk met de
sneltrein Maastricht Randwyck - Kerkrade. Omdat dit na de decentralisatie een
aansluiting binnen Arriva betreft, wordt deze sindsdien niet meer gemeten door
ProRail.
5.1.2

Ontwikkeling reistijd

In het kader van een afstudeerscriptie aan de TU Delft heeft Hoekstra (2018)
verschillende analyses gedaan op het OV-netwerk tussen Roermond en Sittard.18
Hierbij zijn onder meer de effecten onderzocht van trein- busintegratie sinds de
komst van Arriva. Hoewel dit slechts een deeltraject is van het gedecentraliseerde
onderzoeksgebied, geeft het enige indicatie van de reistijdontwikkeling. Voor een
goede beoordeling is de ontwikkeling van de reistijden van en naar het gebied ook
van groot belang. Dit valt echter buiten de scope van Hoekstra. In het onderzoek is
met behulp van OV-chipkaart-data de gemiddelde reistijd berekend binnen het
gebied voor alle herkomst-bestemmingsrelaties gemiddeld en voor de gemiddelde
reiziger. Conclusie uit dit onderzoek is dat voor de gemiddelde reiziger de reistijd
(zowel reëel als gewogen) is afgenomen met respectievelijk 1,3% en 2,6%. 19
Hoewel het onderzoek is uitgevoerd voor een beperkt deelgebied, kunnen we hier
uit opmaken dat de reistijd niet merkbaar veranderd is.
Een beeld van de ontwikkeling van de reistijd kan ook verkregen worden uit de
voorbeeldreizen. In de nulmeting zijn negen voorbeeldreizen samengesteld,
waarvan de reistijd indertijd is vastgesteld. Het gaat hierbij om zowel reizen binnen
het gebied, als reizen van en naar het gebied. Ten behoeve van de eenmeting
hebben we opnieuw bekeken wat de reistijd is in dezelfde voorbeeldreizen. Uit deze
voorbeeldreizen komt een gemiddelde reistijdontwikkeling +1%. Zie bijlage 5 voor
nadere details. Dit beeld komt dus niet overeen met de conclusies uit het
onderzoek van Hoekstra (2018). Mogelijke verklaring voor dit verschil is dat
Hoekstra enkel reizen in een deel van het gebied heeft onderzocht, terwijl de
voorbeeldreizen zowel reizen binnen als buiten het gebied betreffen.

18 Gerald Hoekstra (2018), Push Back The Boundaries: The potential of multimodal
concessions to make the modal boundaries in public transport disappear, TU Delft
19 Bij de berekening van de gewogen reistijd zijn overstappen en reistijd met de bus
zwaarder meegewogen.
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Tot slot wordt meer duidelijk over de reistijd uit één van de indicatoren uit de OVklantenbarometer. Hierin is namelijk een item opgenomen over de waardering van
de overstaptijd. De ontwikkeling van de waardering van de overstaptijd voorafgaand
aan de rit verschilt per traject. Voor Roermond-Maastricht Randwyck geldt dat in
2016 24,4% van de reizigers de tijd te krap vond, terwijl dit in 2018 43% was. Voor
Sittard - Kerkrade Centrum is dit percentage redelijk stabiel gebleven (47,1% in
2016 naar 45% in 2018), met de kanttekening dat men de overstaptijd in 2016 al
als krap beoordeelde.
Conclusie
Alle drie de kwantitatieve indicatoren laten een positief beeld zien van verkorte
reistijden. Kanttekening hierbij is dat het onderzoek van Hoekstra slechts een
deeltraject betreft, waardoor wij geen informatie hebben over de
reistijdontwikkeling in het overige gebied. Voor de voorbeeldreizen geldt dat deze
niet representatief zijn voor de gemiddelde reiziger en om die reden alleen
indicatief opgevat kunnen worden. Het aantal gehaalde aansluitingen geeft een
indicatie van de daadwerkelijke reistijd en zegt daarmee meer iets over de operatie.
Ook deze indicator laat in Sittard (meest vergelijkbare station) een positief beeld
zien.
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Treinuitval
In onderstaande grafiek zijn de percentages uitval weergegeven.
Figuur 5-1: Ontwikkeling percentages uitval per traject in 2016 en 2018

Bron: Decisio o.b.v. data rapport nulmeting en ProRail

In de grafiek is weergegeven wat de uitvalpercentages zijn exclusief stakingen en
inclusief stakingen. In 2018 is in totaal 9 dagen gestaakt in het regionale openbaar
vervoer, waardoor stoptreinendiensten op de trajecten Roermond – Maastricht
Randwyck en Sittard – Heerlen zijn opgeheven. Deze stakingsdagen hebben grote
invloed op de uitvalpercentages en daarom zijn ze apart weergegeven.
Als we kijken naar de uitvalpercentages van de gedecentraliseerde
stoptreindiensten (exclusief stakingen), is te zien dat de uitval op het traject
Roermond – Maastricht Randwyck is gestegen van 1,0 procent in 2016 naar 1,1
procent in 2018. Op het traject Sittard – Heerlen is de uitval gedaald van 0,9
procent in 2016 naar 0,6 procent in 2018. Op de intercitytrajecten Maastricht –
Roermond en Heerlen – Roermond is de uitval gestegen van respectievelijk 1,0
procent en 1,9 procent in 2016 naar 1,3 en 2,5 procent in 2018. Voor de
intercitydiensten zijn de percentages inclusief en exclusief stakingen gelijk, omdat
er geen stakingen waren.
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Punctualiteit
In onderstaande grafiek zijn de aankomst- en vertrekpunctualiteit
weergegeven per treinserie.20 De norm die de provincie hanteert is dat op de
stations Roermond, Sittard, Maastricht en Heerlen de aankomstpunctualiteit
minimaal 93,0 procent is.21

Figuur 5-2: ontwikkeling aankomst- en vertrekpunctualiteit, per treinserie

Bron: Decisio o.b.v. data rapport nulmeting en ProRail

In deze cijfers valt het volgende op:
▪

De punctualiteit van de gedecentraliseerde stoptreindiensten is in 2018
verbeterd ten opzichte van 2016. Met name de aankomstpunctualiteit is
verbeterd: van 91,8 respectievelijk 89,9 procent naar 96,2 en 96,1 procent
voor de stoptreindiensten Roermond – Maastricht Randwyck en Sittard –
Heerlen. Deze treindiensten voldoen hiermee aan de door de provincie
gehanteerde normen.

▪

Als we de punctualiteit van de gedecentraliseerde stoptreindiensten vergelijken
met de voormalige Heuvellandlandlijn, Maaslijn en landelijk regionale lijnen
zien we dat de gedecentraliseerde stoptreindiensten in 2018 een hogere

20 De punctualiteit is zowel in de nulmeting als in de eenmeting gemeten op de grote
(Intercity)stations. De definitie van ProRail voor een punctuele trein is dat deze bij aankomst
minder dan 3 minuten vertraging heeft.
21 Bron: Provincie Limburg Deel A –E: Programma van Eisen Concessie Openbaar Vervoer
Limburg dec. 2016 - dec. 2031 onderdeel D.3.19
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aankomst- en vertrekpunctualiteit hadden dan de voormalige Heuvellandlijn en
de Maaslijn. In vergelijking met het gemiddelde van de landelijke regionale
spoordiensten kenden de twee Limburgse diensten een hogere
aankomstpunctualiteit en een lagere vertrekpunctualiteit. De positieve
ontwikkelingen in punctualiteit die te zien zijn bij Roermond – Maastricht
Randwyck en Sittard – Heerlen, zijn (in minder sterke mate) ook te zien bij de
landelijke regionale diensten. Bij de Heuvellandlijn en de Maaslijn is juist een
tegenovergesteld beeld te zien: daar is de punctualiteit in 2018 lager dan in
2016.
▪

De ontwikkeling van de punctualiteit van de Intercity’s Maastricht – Roermond
en Heerlen – Roermond is wisselend. Voor Maastricht – Roermond zijn zowel
de aankomst- als de vertrekpunctualiteit verbeterd tussen 2016 en 2018. Voor
Heerlen – Roermond is de aankomstpunctualiteit verslechterd. Deze was
echter relatief hoog in 2016 en is in 2018 nog steeds relatief hoog. De
vertrekpunctualiteit is wel verbeterd.

▪

Voor de Intercity Maastricht – Roermond geldt dat de punctualiteit zowel in
2016 als in 2018 redelijk vergelijkbaar was met het HRN. Ook de positieve
ontwikkeling van beide is van dezelfde ordegrootte. De aankomstpunctualiteit
van de Intercity Heerlen – Roermond was zowel in 2016 als 2018 hoger dan
het HRN, net als de vertrekpunctualiteit in 2018.

Kwalitatieve ervaringen samenloop
De samenloop van twee spoorbedrijven voor personenvervoer op hetzelfde traject
brengt verschillende consequenties met zich met voor de operatie. Vervoerders
moeten zaken met elkaar afstemmen en in sommige situaties ook samenwerken.
Om een beeld te krijgen hoe de vervoerders de afstemming en samenwerking
ervaren en over wat voor soort zaken het gaat, zijn gesprekken gevoerd met Arriva
en NS. Ook met ProRail en de provincie is gesproken over hoe zij de operationele
afstemming met de beide vervoerders zien. Op basis van deze gesprekken geven
we in deze paragraaf een beschrijving van de ervaringen van de stakeholders. 22 We
verdelen de ervaringen in drie onderwerpen/categorieën:
1. Overgang van de concessie
2. Planvorming en tactische afstemming (zoals samenstellen van de
dienstregeling)
3. Operatie (zowel de reguliere uitvoering van de dienstregeling als
calamiteiten/bijzondere situaties waarbij afgeweken moet worden van de
dienstregeling).
22 Zie bijlage 5 voor een overzicht van de gesprekspartners.
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Ad 1 Overgang van de concessie
Bij de overgang van de concessie is afstemming geweest tussen de oude en de
nieuwe vervoerder om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. NS heeft
bijvoorbeeld historische reizigersgegevens aan Arriva verstrekt. ProRail heeft bij de
start van de dienstregeling ook overleg gevoerd met NS en vormde de verbindende
schakel tussen Arriva en NS in de opstartfase van Arriva. Er is geen rijdend
personeel en geen materieel overgegaan van NS naar Arriva. Wel zijn treinstellen en
personeel van Veolia overgenomen. Bij verschillende stakeholders heerst het gevoel
dat de periode tussen gunning van de concessie en start van de operatie (te) kort
geweest is. Er was weinig tijd voor werving en opleiding van personeel. Het nieuwe
materieel werd pas enkele dagen voor de start van de nieuwe concessie toegelaten,
waardoor geen proefbedrijf gereden kon worden. Ondanks de korte
implementatietijd is de start van de concessie relatief goed verlopen voor reizigers
en personeel. Naast de gebruikelijke ‘kinderziektes’ zijn geen specifieke problemen
geweest.
In de wijze waarop de overgang van de concessie heeft plaatsgevonden en is
ervaren door de stakeholders speelt onderlinge afstemming en samenwerking een
beperkte rol. Wanneer er wel sprake is van overname van personeel en/of
materieel, is dit meer van belang.
Ad 2 Planvorming en tactische afstemming
De (afstemming over de) planning van de dienstregeling wordt door de betrokkenen
ervaren als een proces dat soepel verloopt. Dat er geen capaciteitsconflicten zijn,
speelt hierbij een rol. De vervoersplanners van NS en Arriva stemmen onderling en
met ProRail goed af over capaciteitsaanvragen. Dit gebeurt informeel in de fase
voorafgaande aan de capaciteitsaanvraag (de basisurenpatroonfase). Voor de
capaciteitsverdeling na de capaciteitsaanvragen bestaan duidelijke richtlijnen en
kaders in de Netverklaring.
In de eerste maanden van de concessie was er een verbeterteam waarin Arriva en
ProRail afstemden. Hierin is een aantal specifieke issues in de opstartfase
opgepakt, zoals aanpassing van de dienstregeling, triggering (instelling groen licht
en rijweg) en gebruik van de perrons. Na deze eerste periode is er een
periodiek concessie-overleg ingesteld tussen Arriva en de provincie (ProRail is hier
een aantal keer in het laatste deel bij aangesloten) en een periodiek
concessieteam-overleg tussen Arriva en ProRail. Er is geen specifiek overleg waar
ook NS deelt van uitmaakt. Wel ontmoeten de partijen elkaar aan de OV- en
spoortafels.
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Voor specifieke zaken, zoals wanneer de dienstregeling aangepast moet worden of
wanneer extra capaciteit moet worden ingezet bij evenementen of werkzaamheden,
zoeken de partijen elkaar op. Het lukt over het algemeen goed om hierover
afspraken te maken. NS benadrukt hierbij wel dat zij bij grote evenementen moet
inspringen. Zo reed NS tijdens PinkPop extra treinen op het Arriva-traject HeerlenLandgraaf doordat Arriva onvoldoende materieel- en personeelscapaciteit heeft om
alle reizigers te verwerken. Tussen de vervoerders bestaat onderling wel enige
wrevel over de situatie met betrekking tot de opstelcapaciteit. Het kan dan gaan
over het claimen hiervan, maar ook over benodigde aanpassingen bij het wijzigen
van rangeerplannen.
Ad 3 Operatie
De (benodigde) afstemming en samenwerking in de uitvoering van de
dienstregeling komt het meeste tot uiting bij bijzonderheden/calamiteiten. Ook over
de gevolgen van de samenloop voor reizigers zijn ervaringen gedeeld.
In de situatie dat de dienstregeling niet volgens plan uitgevoerd kan worden,
bijvoorbeeld bij verstoringen, is afstemming en samenwerking nodig. Deze verloopt
over het algemeen goed, in de zin dat de consequenties voor reizigers tot een
minimum beperkt worden. Dit lijkt echter mede te komen doordat de vervoerders
zich soepel opstellen, ook waar zij dat formeel niet hoeven te doen.
Servicemedewerkers van NS regelen bijvoorbeeld vervangend vervoer wanneer
Arriva-reizigers gestrand zijn omdat zij de laatste aansluitende trein hebben gemist.
Of het toelaten van reizigers in vervangend vervoer van de ene vervoerder met een
vervoersbewijs van de andere vervoer. Dit zijn voorbeelden van situaties die in de
praktijk vaak wel goed gaan, maar waarover geen formele afspraken bestaan.
Een voorbeeld van operationele zaken waar wel formele afspraken over bestaan,
maar die in de praktijk complex liggen, is de dienstverlening naar reizigers.
Reizigers realiseren zich niet altijd (voldoende) dat zij met twee vervoerders te
maken hebben. Dat leidt bijvoorbeeld tot situaties waarbij reizigers zich tot de
verkeerde vervoerder wenden met vragen, klachten, verzoeken etc. Ervan
uitgaande dat de medewerkers van de vervoerders de reizigers graag van dienst
willen zijn, kan het in de praktijk toch voorkomen dat zij de reizigers niet in alle
gevallen kunnen helpen. Er zijn geen concrete afspraken over het aantal
servicemedewerkers op de stations, waardoor freerider-gedrag op de loer ligt. NS
zet meer servicemedewerkers op stations in dan Arriva, maar dat neemt niet weg
dat de samenwerking tussen de servicemedewerkers van beide vervoerders
doorgaans goed is. Vanuit het perspectief van de reiziger lijkt het voornaamste
aandachtspunt in deze categorie het feit dat ze bij de verkeerde vervoerder
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inchecken. Het gevolg is dat reizigers ondanks goede intenties beboet (kunnen)
worden. Het wachten op elkaar van treinen bij vertragingen, is iets wat vastgelegd is
tussen ProRail en vervoerders in formele afspraken voor de regio; hier zijn
verschillende scenario’s voor. Uit de gesprekken met stakeholders blijken geen
aandachtspunten op dit aspect.
Tot slot zijn er nog aandachtspunten in de operatie waarover tot op heden nog geen
afspraken zijn gemaakt. Een voorbeeld is wanneer NS-medewerkers van Veiligheid
& Service iemand op het perron betrappen die niet ingecheckt is. Wanneer deze
persoon in een Arriva-trein springt om te vluchten, mogen de NS-medewerkers niet
ingrijpen. Aan deze juridische drempel wordt gewerkt, maar er is nog geen
oplossing.

Conclusies kwaliteit vervoer en kwalitatieve
ervaringen samenwerking
In dit hoofdstuk hebben we indicatoren bekeken die gerelateerd zijn aan de
kwaliteit van de aangeboden vervoersdiensten: reistijd, treinuitval en punctualiteit.
We constateren dat door de vele veranderingen in het bus- en treinnetwerk in
Limburg, een directe vergelijking tussen de nul- en eenmeting op deze indicatoren
niet goed mogelijk is. Wel kunnen we er concluderen dat de veranderingen beperkt
lijken. Dit geldt in ieder geval voor de reistijd en punctualiteit. De ontwikkeling van
de treinuitval is niet eenduidig: voor Roermond – Maastricht Randwyck is de uitval
met 0,1 procentpunt toegenomen en voor Sittard – Heerlen is deze 0,3 procentpunt
afgenomen. Ook voor deze indicator concluderen we daarom dat de veranderingen
beperkt lijken.
Uit de gesprekken met de stakeholders komt het beeld naar voren dat samenloop
goed mogelijk blijkt op de betrokken trajecten, maar dat dit wel de nodige
afspraken vergt. Dit brengt transactiekosten met zich mee: het kost meer tijd om af
te stemmen. Hoeveel tijd dit precies is, is ons niet bekend. Verder geldt dat de
redelijk probleemloze samenloop mede komt doordat er beperkte mogelijkheden
zijn om een ander treinproduct aan te bieden dan voor de decentralisatie, waardoor
Arriva een vergelijkbaar treinproduct biedt dan NS. . Er is weliswaar sprake van een
frequentieverhoging, maar alleen in de avonduren en stations overslaan is (vanuit
de concessievoorwaarden) niet mogelijk. Voldoende capaciteit is een noodzakelijke
randvoorwaarde. Dit is in Limburg het geval waardoor mogelijke negatieve effecten
van samenloop zich niet manifesteren. Als er bijvoorbeeld minder opstelcapaciteit
zou zijn, zou het lastiger zijn om beide vervoerders voldoende opstelruimte te
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bieden. Ondanks de goede afspraken zijn er enkele operationele aandachtspunten,
zoals de personeelsinzet op stations en de omgang met gestrande reizigers.
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Tariefstructuur
Om een oordeel te kunnen geven over een mogelijk effect van de decentralisatie op
de prijs van openbaar vervoer is gekeken naar de tariefhoogte en -structuur.
Er zijn meer elementen die de prijs bepalen, te weten het opstaptarief, het
kilometertarief, het type product en het type reis (met of zonder overstap).
Onderstaand worden de voornaamste veranderingen op deze elementen sinds de
decentralisatie besproken.

Treinreizen op saldo
De provincie heeft een tarievenkader voorgeschreven dat Arriva bij aanvang van de
concessie nog niet kon introduceren. Daarom zijn de eerste maanden de NStarieven gehanteerd. Vanaf 20 aug 2017 voldoet Arriva aan het tarievenkader van
de Provincie Limburg. Arriva hanteert sindsdien andere treintarieven in Limburg dan
NS, dat werkt met het HRN tariefsysteem. Voornaamste verschil is dat NS een
minimumtarief hanteert en Arriva een opstaptarief. Bij NS is het minimumtarief €
2,30 (2018). Het minimumtarief is het opstaptarief plus acht tariefeenheden (circa
acht kilometer). Voor dit bedrag kan dus acht tariefeenheden met de trein gereisd
worden, waarna bij langere reizen het kilometertarief ingaat. Bij Arriva betaalt de
reiziger een opstaptarief (€ 0,90 in 2018), en daarna per gereden tariefeenheid,
zonder minimum. Bij beide vervoerders is het kilometertarief degressief. Voor Arriva
was dit tarief € 0,187 per kilometer in 2018. Andere regionale treinvervoerders,
zoals Keolis, hanteren een vergelijkbare systematiek als Arriva. Het kilometertarief
van Arriva is geen gevolg van de decentralisatie, maar een keuze van Arriva binnen
de tarievenkaders die de provincie heeft aangegeven. Of het goedkoper of duurder
is geworden sinds de decentralisatie hangt dus in sterke mate af van de lengte van
de reis.
Wanneer op saldo wordt gereden is Arriva duurder dan NS bij reizen langer dan acht
kilometer. Voor reizen onder de acht kilometer, is het voor de reizigers ten opzichte
van 2016 goedkoper geworden (toen het minimumtarief nog gold op de
gedecentraliseerde lijnen). Als een treinreiziger de mogelijkheid heeft om voor de
langere afstanden met NS te reizen is de reiziger goedkoper uit dan wanneer hij het
traject aflegt in de stoptrein. Dit wordt in de enquête gehouden onder niet-reguliere
OV-reizigers als verwarrend en nadelig ervaren.
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Beeld op basis van voorbeeldreizen
Het beeld van de tariefontwikkeling uit de voorbeeldreizen (tarieven van bus en trein) is
dat zowel het reizen op saldo als op abonnement duurder is geworden op nagenoeg alle
trajecten tussen 2016 en 201923. Voor de acht voorbeeldreizen is het reizen op saldo
gemiddeld 4,8% duurder geworden en reizen met een abonnement 7,4% duurder. Hierbij
geldt wel de kanttekening dat de reiziger afziet van vervoerderkeus daar waar die bestaat.
Zonder deze restrictie is de tariefstijging groter, Wanneer dit vergeleken wordt met de
algehele OV-tariefontwikkeling op basis van CBS cijfers dan valt op dat de tarieven van de
voorbeeldreizen minder hard zijn gestegen dan de prijzen van de algehele OV-sector. Deze
zijn in dezelfde periode namelijk met 8,4% gestegen (2016-2019). Algemene
kanttekening bij de voorbeeldreizen is dat deze niet representatief zijn en het om die
reden niet mogelijk is generieke conclusies aan te verbinden.

Tarieven bij overstap bus-trein
Naast dat de hoogte van het opstap- en kilometertarief en daarmee de lengte van
de rit een bepalende factor is die tot prijsverschillen tussen NS en Arriva leidt, kan
een eventueel prijsverschil ook veroorzaakt worden door een overstap van bus op
trein of andersom. Sinds de decentralisatie hoeft een reiziger namelijk niet langer
twee keer het opstaptarief te betalen bij een overstap van bus naar een Arriva-trein
en vice verca, maar één keer (indien de overstap binnen 35 minuten plaatsvindt).
Voor de decentralisatie betaalden reizigers bij een overstap van een NS-trein naar
een Veolia bus (en vice versa) bij beide vervoerders het opstaptarief. Onderstaand
tekstvlak geeft een indicatie van de tariefontwikkeling tussen 2016 en 2017 bij een
overstap op bus en trein. Kanttekening hierbij is dat het hier een vergelijking van de
tariefontwikkeling tussen 2016 en 2017 betreft en dit afwijkt van de
onderzoeksperiode. Ook bevat het onderzoek enkel korte reizen (tussen Roermond
en Sittard) waardoor de resultaten niet representatief zijn voor de algemene
tariefontwikkeling in gehele gebied (gezien het verschil tussen opstap- en
kilometertarieven tussen NS en Arriva).
Tariefontwikkeling bij overstap
Gerard Hoekstra24 heeft in het kader van een afstudeerscriptie verschillende analyses
gedaan op het OV-netwerk tussen Roermond en Sittard, onder meer om te kijken naar de
23 Deze stijging wordt gedeeltelijk (2,8%) veroorzaakt door de verhoging van het lage btwtarief van 6% naar 9% die in januari 2019 is ingegaan.
24 Gerald Hoekstra (2018), Push Back The Boundaries: The potential of multimodal
concessions to make the modal boundaries in public transport disappear, TU Delft
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baten van trein-busintegratie. Het onderzoek maakt een vergelijking tussen 2016 (voor de
decentralisatie) en 2017 (na de decentralisatie). De gemiddelde reistijd is berekend
binnen het gebied voor alle herkomst en bestemmingsparen gemiddeld en voor de
gemiddelde reiziger (wat een gewogen gemiddelde is van het aantal herkomst en
bestemmingsparen). Dit is gedaan op basis van OV-chipkaartdata. Op basis hiervan zijn
gemiddelde tarieven berekend voor de kortste route. Uit onderstaande tabel blijkt dat de
tarieven voor beide populaties gedaald zijn. Kanttekening bij deze conclusie is dat het
onderzoek van Hoekstra slechts een deeltraject betreft, waardoor wij geen informatie
hebben over de tariefontwikkeling in het overige gebied.
Algemene conclusie uit het onderzoek, die voor het gehele onderzoeksgebied van de
eenmeting geldt, is dat multimodaal reizen qua tarief aantrekkelijker is geworden door de
eenmalige betaling van het opstaptarief. Ook een korte rit met alleen de trein is
voordeliger geworden. Het break-evenpoint daarvoor ligt ongeveer op acht
tariefeenheden/kilometer. Een langere treinrit is daardoor wel duurder, maar belangrijk
daarbij is op te merken dat voor intercity nog steeds het degressieve NS-tarief geldt.

Gemiddelde HB
Gemiddelde reizigers

NS/Veolia

Arriva

Verschil

€ 3,56

€ 3,23

-9,30%

€ 2,82

€ 2,67

-5,30%

Abonnementen en geldigheid vervoersbewijs
Beide vervoerders bieden abonnementen aan. Nu er twee vervoerder actief zijn op
dit traject moeten reizigers hierin een keuze maken. Er bestaan abonnementen die
alleen geldig zijn met de voor het trajectdeel aangegeven vervoerder. En er is een
vrije-vervoerder-keuze abonnement, wat gezien kan worden als een NS/Arriva
abonnement. In het geval van het vrije-vervoerder-keuze abonnement kan met alle
vervoerders op de route meegereden worden. Deze abonnementen kosten
hetzelfde als abonnementen die alleen bij Arriva geldig zijn en zijn duurder dan voor
de decentralisatie. De combinatiekorting (40 procent over het goedkoopste
abonnement) die geboden wordt door Arriva is alleen mogelijk bij een afname van
zowel een bus- als treinabonnement van Arriva. Dit zorgt ervoor dat de combinatie
van een trein- en busabonnement dat alleen bij Arriva geldig is, goedkoper is dan
een vrije-vervoerder-keuze treinabonnement gecombineerd met een
busabonnement.
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Compensatie prijsverhogingen abonnementen
Bij de start van de decentralisatie bestond er nog geen combinatieabonnement. Er
kwamen bij Rover dan ook veel klachten binnen over tarieven. Door de andere opbouw
van het openbaar vervoer waren reizigers die voorheen een langere afstand met de bus
aflegden, nu vaak aangewezen op een combinatie van regionale bus en trein. Dit viel in
bepaalde gevallen prijzig uit. Abonnementhouders die voorheen bij Veolia een integraal
sterabonnement voor bus en trein hadden, waren hierdoor bijvoorbeeld slechter af.
Hadden zij voorheen slechts één abonnement nodig voor een reis per bus en trein in ZuidLimburg, in 2017 moesten zij voor de bus en de trein aparte abonnementen kopen. Dit
betekende voor abonnementhouders een prijsverhoging van enkele tientjes tot meer dan
100 euro per maand. Arriva heeft eind 2017 een compensatieregeling getroffen met de
reizigers van wie het abonnement flink duurder waren geworden. De structurele oplossing
is het combinatieabonnement dat Arriva sinds 2019 bij een gecombineerd bus- en trein
jaarabonnement van Arriva 40% korting over het goedkoopste abonnement aanbiedt.

Conclusies tariefstructuur
Of een reiziger duurder of goedkoper uit is, is niet in algemene zin vast te stellen en
verschilt per reiziger. Wat wel geconcludeerd kan worden is:
▪

Multimodaal reizen bij een overstap van bus op Arriva trein is qua tarief
aantrekkelijker geworden door de eenmalige betaling van het instaptarief.

▪

Reizen op saldo per trein: voor reizen onder de acht kilometer (korte afstanden)
is de reiziger goedkoper uit ten opzichte van 2016. Voor afstanden langer dan
acht kilometer is de stoptrein van Arriva duurder dan de intercity van NS.

▪

De tariefstructuur van Arriva is het resultaat van beleidskeuzes van de
provincie.
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Financiële doelen
Om iets te kunnen zeggen over of de financiële aspecten van de decentralisatie zijn
in het monitoringskader onderstaande indicatoren opgenomen.
▪

Personeelsinzet

▪

Exploitatiekosten

▪

Opbrengstverdeling

▪

Transactie- en transitiekosten (kwalitatief beeld)

Opmerkingen vooraf
Beperkt aantal indicatoren onderzocht
Om een goed beeld te schetsen van de mate waarin de financiële doelen behaald
worden (is er sprake van een efficiëntere benutting van middelen?) zijn idealiter,
naast de indicatoren die zijn opgenomen in het monitoringskader, ook data nodig
over de ontwikkeling van:
▪

De verhouding tussen de exploitatiebijdrage en reizigersopbrengsten

▪

Kosten per ritkilometer en reizigerskilometer

Deze data zijn echter niet beschikbaar voor beide onderzoeksperioden. Eveneens
zijn niet door alle vervoerders data beschikbaar gesteld over de opbrengstverdeling
in de eenmeting. Wel is via interviews met kernstakeholders een kwalitatief beeld
verkregen van de transactiekosten en administratieve lasten.
Exploitatiekosten en opbrengstverdeling
Over de indicatoren exploitatiekosten en opbrengstverdeling zijn voor dit onderzoek
niet door alle vervoerders data ter beschikking gesteld. Om deze reden zijn deze
indicatoren niet in de eenmeting zijn opgenomen.
Personeelsinzet
Belangrijk aandachtspunt bij de exploitatiekosten is dat de cijfers over
personeelsinzet gevoelig zijn voor interpretatie. Bij de toekenning van indirect
personeel geldt dat er mogelijk definitieverschillen tussen NS en Arriva bestaan
(wat reken je wel en niet toe aan een treinserie qua indirect personeel) 25. Dit
beperkt de vergelijkbaarheid van de gegevens. Wat eveneens de vergelijkbaarheid
bemoeilijkt, is dat Arriva personeel, niet toegewezen is aan een bepaalde treinserie,
terwijl NS personeel dit wel is. Onderstaande cijfers van Arriva zijn een
25 Voor NS geldt dat het aantal indirecte werknemers is bepaald op grond van de regels uit
de Wet personenvervoer 2000 (WP2000).
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gecombineerd aantal fte voor het gebied Limburg-Zuid. Hierin is naast de twee
gedecentraliseerde lijnen ook de lijn Maastricht Randwyck – Heerlen opgenomen,
terwijl deze lijn in de nulmeting niet is meegenomen.

Exploitatiekosten
Om een indicatie te krijgen van de efficiëntie waarmee de stoptreindiensten worden
uitgevoerd, is gekeken naar de relatie tussen personeelsinzet en aantal treinritten.
Onderstaande figuren geven de gezamenlijke personeelsinzet weer van de trajecten
die in de figuur zijn genoemd.

Tabel 7-1 Personeelsinzet , ontwikkeling tussen nul- en eenmeting

Maastricht-Randwyck-Roermond
Treinseries

Sittard-Heerlen (nulmeting)
Sittard-Kerkrade-C (eenmeting)

Nulmeting

Eenmeting

6800

32400

6900

32500
32000/32100

Maastricht-Randwyck- Heerlen
Functiegroep

Nulmeting

Eenmeting

Machinisten

46,3

4226

Treinpersoneel

35,2

14

17

9

98,5

65

Indirect
personeel
Totaal

Bron: rapport nulmeting en Arriva

Omdat in de eenmeting het aantal treinpersoneel en indirect personeel gebaseerd
is op drie lijnen en in de nulmeting op twee, is een correctie toegepast, gebaseerd
op de veronderstelling dat het Arriva-personeel evenredig verdeeld is over de drie
lijnen. Hieruit volgt de onderstaande indicatieve personeelsinzet van Arriva op de
twee gedecentraliseerde lijnen: 57 fte in totaal, waarvan 42 fte machinisten, 9 fte
treinpersoneel en 6 fte indirect personeel. Op basis van deze indicatieve correctie
kan een aantal conclusies getrokken worden:
▪

Arriva heeft minder treinpersoneel dan NS op de twee gedecentraliseerde
lijnen: 9 fte ten opzichte van 35,2. Oorzaak hiervan is dat Arriva met vliegende

26 Het aantal machinisten uit de eenmeting heeft alleen betrekking op de twee
gedecentraliseerde lijnen, terwijl de cijfers over het treinpersoneel en indirect personeel uit
de eenmeting ook de lijn Maastricht Randwyck – Heerlen bevat.
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brigades werkt en alleen een machinist op de trein heeft, terwijl NS op alle
treinen een meermansbediening heeft met zowel een machinist als een
conducteur.
De hoeveelheid indirect personeel is verminderd tussen nul- en eenmeting.

▪

Zoals bovenstaand benoemd is het echter wel de vraag of exact dezelfde
definitie gehanteerd is.
Het aantal machinisten is verminderd tussen nul- en eenmeting (van 46,3 naar

▪

42 fte).

Transactie- en transitiekosten
Om iets te kunnen zeggen over de financiële aspecten van een decentralisatie is
het nodig om naar de transactie- en transitiekosten te kijken. Hierbij is het van
belang de transactiekosten goed af te bakenen. In deze paragraaf kijken wij niet
naar de kosten die het gevolg zijn van het aanbestedingsproces (zie kader), maar
enkel naar de transactiekosten die het gevolg zijn van decentralisatie en
samenloop, en de transitiekosten die het gevolg zijn van het ‘losmaken’ van de
lijnen van het HRN. Tot slot zetten wij deze transactie- en transitiekosten af tegen
de mogelijke voordelen van decentralisatie, te weten een verbetering van de
operationele efficiency.
Transactiekosten openbaar aanbesteden
In de literatuur worden drie fasen onderscheiden in aanbestedingsprocedures die tot
transactiekosten leiden:
▪

Contactfase
Transactiekosten voor de contactfase zijn bijvoorbeeld kosten gemaakt voor de
aanbesteding, voorselectie van leveranciers, opstellen van procedures en
gunningscriteria en opstellen van aanbestedingsdocumenten.

▪

Contractfase
Kosten in de contractfase zijn van toepassing op de kosten van de gunning en de
afrekening van de transactie. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het
opstellen van overeenkomsten (kosten betaald aan advocaten, accountants en
notarissen en de tijd besteed door de opdrachtgever en vervoerder voor deze
activiteiten).

▪

Uitvoeringsfase
Kosten in verband met de uitvoering van het contract omvatten kosten voor het
toezicht op transacties, prestatiemeting, beoordelen van overeenstemming met de
overeenkomst, identificeren en oplossen meningsverschillen, heronderhandelingen
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en aanpassing van de overeenkomst, handhaving en toepassing van sancties, het
toekennen van bonussen en boetes, etc.
Bovenstaande kostenposten zijn substantieel. Uit het onderzoek van Mouwen (2016)
blijkt dat in grote concessies (waar de concessie van Limburg onder valt), het relatieve
aandeel van de ex ante transactiekosten van aanbestedende overheden (contactfase en
contractfase) 4 tot 10 procent van de subsidiebesparingen bedraagt. Deze kosten laten
wij echter buiten beschouwing omdat het in dit onderzoek niet gaat om de effecten van
openbaar aanbesteden, maar om de effecten van decentralisatie. Daarbij geldt dat in
Limburg het busnetwerk aanbesteed diende te worden, ongeacht de keuze voor het al dan
niet decentraliseren van de twee stoptreindiensten. Hierdoor hoefde niet een aparte
aanbestedingsprocedure opgezet te worden voor de decentralisatie, maar konden de twee
lijnen aan de aanbesteding toegevoegd worden. In Limburg kunnen de transactiekosten
voor bovenstaande drie fasen dus slechts gedeeltelijk toegeschreven worden aan de
decentralisatie.

Transactiekosten
Decentralisatie en in het geval van Limburg, ook samenloop, maakt de dagelijkse
operatie complexer. Het leidt tot meer afstemmingsvraagstukken; hoe verdeel je
capaciteit, hoe verdeel je de opbrengsten en hoe ga je om met verstoringen?
Hierover zijn in Limburg goede afspraken gemaakt tussen de vervoerders en
ProRail, maar deze afspraken brengen ook transactiekosten met zich mee. Om een
beeld te krijgen van de omvang van deze kosten kan gekeken worden naar het
aantal fte dat bij de vervoerders en ProRail bezig is met de afstemming tussen
vervoerders. NS zegt hierover dat er bij hen twee afdelingen zijn (één binnen NS
Reizigers en één binnen NS Stations) die zich bezig houden met de afstemming met
andere vervoerders. Dit heeft echter betrekking op de landelijke afstemming tussen
NS, ProRail en de regionale vervoerders. Kijkend naar Limburg, dan zijn de
marginale transactiekosten van de decentralisatie en de samenloop beperkt. Dit
komt doordat de concessie al eerder aanbesteed was en er enkel twee lijnen aan
toe gevoegd zijn. Hierdoor kon aangesloten worden op bestaande operationele
afspraken en overlegstructuren tussen de provincie, ProRail en de vervoerders. Dit
sluit aan bij het oordeel van Arriva en de provincie die de additionele afspraken
rondom samenloop en de dagelijkse operatie van deze twee lijnen beperkt vinden.
NS daarentegen schat de additionele kosten hoger in.
Transitiekosten
In een decentralisatie worden lijnen losgemaakt van het HRN en aan een regionale
concessie toegevoegd. Dit proces brengt eenmalige transitiekosten met zich mee.
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Zo worden in aanloop naar een decentralisatie (diverse) onderzoeken uitgevoerd in
opdracht van het ministerie. Deze onderzoeken brengen kosten met zich mee. Ook
ontstaat er bij de opstart van de nieuwe concessie die wordt uitgevoerd door een
nieuwe vervoerder een tijdelijk verlies van operationele efficiëntie die het gevolg is
van een verlies aan kennis en ervaring. Doordat de nieuwe vervoerder niet, of in
mindere mate, over de lokale kennis beschikt en de OV-autoriteit haar ervaring
dient op te bouwen. In Limburg speelde dit in mindere mate, omdat twee
spoordiensten (Maaslijn en voormalige Heuvellandlijn) al tot het concessiegebied
behoorden, waardoor er lokale kennis van het spoor aanwezig was. Dit laat onverlet
dat er in Limburg een aantal issues zijn die in de eerste drie maanden van de
nieuwe dienstregeling van 2017 zijn opgepakt. Zo bleek de tijd die nodig was om te
keren op het traject Heerlen-Maastricht Randwyck te krap. Ook bleek dat in de
nieuwe dienstregeling van 2017 de trein op een ander perron dan voorheen
binnenkwam in Sittard, waardoor het langer lopen was om over te stappen op de IC.
Bovenstaande kinderziektes27 zijn tijdelijk van aard, maar brengen wel kosten met
zich mee. Dit zijn transactiekosten voor vervoerders en ProRail, maar ook voor
reizigers, in de vorm van tijdelijk ongemak.
Ook levert NS diverse diensten aan Arriva waar een normale prijs in rekening
gebracht wordt (personeelsruimten, assistentieverlening gehandicapten,
reisinformatie). Het opstellen en beheren van de contracten leidt echter wel tot
hogere kosten, dan wanneer er één vervoerder is.

Conclusie financiële doelen
Voor een volledige beschouwing van dit onderwerp dienen de transactie- en
transitiekosten afgezet te worden tegen de voordelen van decentralisatie. In het
geval van Limburg is er sprake van een andere productformule waardoor er minder
personeel wordt ingezet op de twee gedecentraliseerde lijnen dan voorheen
(paragraaf 8.2). Ook is er sprake van verminderde materieelinzet (paragraaf 5.2).
Tegelijkertijd spelen bovengenoemde operationele transactie- en transitiekosten,
die wij enkel kwalitatief kunnen duiden. Doordat in Limburg een deel van het
openbaar vervoer al eerder was aanbesteed en in een regionale concessie was
opgenomen, zijn de transitie- en transactiekosten van de decentralisatie van deze
twee lijnen marginaal en grotendeels eenmalig. Belangrijke opmerking hierbij is dat
in een regio waar voor het eerst gedecentraliseerd wordt, de transactie- en

27 Deze kosten zijn niet sec toe te schrijven aan een decentralisatie omdat zij zich bij elke
wisseling van vervoerder voor kunnen doen en/of introductie van een nieuwe dienstregeling.
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transactiekosten wél aanzienlijk zijn, omdat in dat geval ook de
aanbestedingskosten in ogenschouw genomen moeten worden.
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Sociale veiligheid
Om een oordeel te vellen over de ontwikkeling van de sociale veiligheid, kijken wij
naar het aantal geregistreerde incidenten bij vervoerders. Voor het registreren van
incidenten maken zij gebruik van de ABC-methodiek.
▪

A-incidenten: binnen het strafrecht verboden en aangiftewaardig.

▪

B-incidenten: overtredingen van de WP2000, incidenten zoals het lastigvallen
van personeel.

▪

C-incidenten: overtredingen van de huisregels van de vervoerder, incidenten
zoals voeten op de bank.

Tabel 8-1: ABC incidenten eenmeting, 2018 (stoptreinen)
Type incident

A

B

C

Roermond - Maastricht R

1

32

20

Sittard - Kerkrade

2

20

13

Heuvellandlijn

3

28

16

10

60

28

1

11

21

17

151

98

Maaslijn
Zuid-Limburg algemeen
Totaal
Bron: Arriva.

Tabel 8-2: ABC-incidenten nulmeting (stoptreinen, intercity’s en stations)
Type incident

A

B

C

Roermond - Sittard

55

106

46

Sittard - Maastricht

194

144

62

58

115

42

4

12

0

12

29

0

334

406

150

Sittard - Heerlen
Heuvellandlijn
Maaslijn
Totaal
Bron: rapport nulmeting.

Opvallend is dat het aantal geregistreerde ABC-incidenten in de nulmeting vele
malen hoger is dan in de eenmeting. Een aannemelijke verklaring hiervoor is dat de
nulmeting alle treinen betrof (ook intercity’s) en ook de incidenten op stations die
niet aan treinseries worden toegewezen. De eenmeting heeft alleen betrekking op
de treinen van Arriva. De gegevens zijn hierdoor beperkt vergelijkbaar. Om deze
reden kan niet geconcludeerd worden dat het aantal incidenten ook daadwerkelijk
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is afgenomen. Een andere reden waarom dit niet geconcludeerd kan worden is dat
het aantal geregistreerde incidenten afhangt van de hoeveelheid controle in de
trein en op het perron. In tegenstelling tot Arriva is er bij NS in iedere trein een
conducteur, die bij halteringen ook uitstapt en gebeurtenissen (incidenten) op het
perron en in de trein meekrijgt. Het is aannemelijk dat de verminderde controle bij
Arriva eveneens een belangrijke verklaring is voor de afname van het aantal
geregistreerde incidenten.
Uit de OV-klantenbarometer volgt een subjectief oordeel over sociale veiligheid.
Hieruit blijkt dat de rit even veilig wordt ervaren als voor de decentralisatie. Op het
traject Heerlen-Sittard voelde men zich echter wel minder veilig op de halte/perron
waar men in- of uitstapte in vergelijking met de situatie in 2016. De waardering
daalde in de onderzoeksperiode van een 7,5 (2016) naar een 7,2 (2018). Op het
traject Roermond-Maastricht was deze ontwikkeling min of meer stabiel; van een
7,6 (2016) naar een 7,5 (2018).
Om een indicatie te geven van hoe de verkeersveiligheid zich heeft ontwikkeld op de
decentraliseerde stoptreindiensten is naar het aantal stoptonend-seinpassages (STSpassages) gekeken28. In 2016 is er drie keer door een rood sein gereden op de twee
stoptreindiensten en in 2018 is dit vijf keer gebeurd29.

Conclusie sociale veiligheid
Het aantal geregistreerde meldingen is afgenomen in de onderzoeksperiode. Op
basis van enkel deze gegevens kan echter niet geconcludeerd worden dat het
aantal incidenten ook daadwerkelijk is afgenomen. Hierover hebben wij geen
gegevens tot onze beschikking.
Kijken we naar het subjectieve beeld van veiligheid dan is dit redelijk stabiel.
Volgens reizigers is de veiligheid tijdens de rit niet veranderd en is de veiligheid op
de perrons alleen in Sittard-Kerkrade licht gedaald. Het aantal stoptonend-sein
passages, wat een indicatie geeft voor de fysieke verkeersveiligheid, is daarentegen
wel gestegen in de onderzoeksperiode.

28 Voor een volledig beeld van de ontwikkeling van de fysieke veiligheid dient naar meer
indicatoren gekeken te worden. Dit valt echter buiten de scope van het monitoringskader.
29 Inspectie leefomgeving en Transport (ILT)
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Bijlage 1: Onderzoeksopzet enquêtes
Klantoordeel OV-reiziger
Het oordeel van de reizigers is net als in de nulmeting gemeten met behulp van de
OV Klantenbarometer30. Dit is het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek voor het
stads- en streekvervoer, uitgevoerd in opdracht van CROW waaraan alle regionale
vervoerders meedoen. Omdat in de nulmeting ook een meting is gehouden op een
spoordienst van NS, kan nu een goede vergelijking tussen de nul- en eenmeting
plaatsvinden.
Aanpassingen vragenlijst OV-klantenbarometer
De vragenlijst die in 2018 is gebruikt, verschilt op een aantal aspecten van de
vragenlijst van eerdere jaren. Door deze wijzigingen is het mogelijk dat de
resultaten verschillen tussen de oude en nieuwe vragenlijst. Om dit te onderzoeken
is een schaduwonderzoek uitgevoerd met de oude en nieuwe vragenlijst waarmee
inzichtelijk wordt gemaakt of het op een andere manier stellen van vragen en het
toevoegen van vragen invloed heeft op de resultaten. Er is geen significant verschil
in scores voor het totaaloordeel voor treinreizigers. Onderwerpen waarbij wel een
significant verschil is aangetroffen zijn:
▪

Informatie algemeen (- 0,32)

▪

Punctualiteit (+ 0,26)

▪

Frequentie (- 0,26)

▪

Veiligheid rit (+ 0,29)

▪

Klantvriendelijkheid (+ 0,21)

▪

Rijstijl (+ 0,28)

▪

Informatie bij vertragingen (- 0,52)

In het rapport is voor bovenstaande verschillen gecorrigeerd.
Onderzoeksopzet enquête niet reguliere OV- reizigers
Om het oordeel van niet reguliere OV-reizigers in beeld te brengen, is in de
nulmeting gebruik gemaakt van het klantenpanel van Maastricht Bereikbaar. Aan
de deelnemers van het panel, forenzen van grote werkgevers31 is een set met
vragen voorgelegd waarbij is gevraagd naar de reisafstand, modaliteitskeuze van
werknemers bij woon-werkverkeer en redenen hiervoor. In de eenmeting is
30 Vragenlijst: https://www.ovklantenbarometer.nl/publicaties/Vragenlijst%20OV-

KLB%202018%20-%201%20Standaard.PDF
31 De werkgevers zijn: APG (voormalig ABP), Maastricht Universitair Medisch Centrum,
Gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht, Zuyderland Medisch Centrum, Hogeschool
Zuyd, Dolmans Landscaping Group, en Koninklijke MOSA B.V
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eveneens een enquête onder niet reguliere OV-reizigers gehouden. De aanpak
verschilt echter. Er is een nieuwe enquête opgesteld en onder een bredere
doelgroep uitgezet. Waar in de nulmeting enkel forenzen van grote werkgevers zijn
bevraagd, zijn nu ook andere doelgroepen bevraagd (werkenden die geen forens
zijn, studenten en ouderen/gepensioneerden) die ten tijde van de nulmeting
(nagenoeg) geen gebruik maakten van de twee stoptreindiensten (de niet reguliere
OV-reizigers) en nu wel. Ook omgekeerd, mensen die tijdens de nulmeting wel
gebruik maakten van de stoptreindiensten en nu niet meer zijn in het onderzoek
meegenomen. Doel van deze enquête is om inzicht te geven in de vraag of de niet
reguliere OV-reiziger het OV op deze twee trajecten anders is gaan beoordelen. Op
deze manier kan een mogelijke verklaring worden gevonden voor een eventuele
groei of afname van het aantal reizigers en de relatie met de decentralisatie.
Onderzoeksbureau Flycatcher heeft dit onderzoek uitgevoerd. Flycatcher heeft hiervoor
gebruik gemaakt van zijn panels (combinatie van een Maastricht panel en het landelijke
Flycatcher panel). Uit dit samengestelde panel is een zo goed mogelijke representatieve
mix van Limburgers gekozen: een vergelijking met CBS statistieken laat zien dat het panel
redelijk overeenkomt met de bevolkingssamenstelling in Midden- en Zuid-Limburg qua
geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Jongeren onder de 25 jaar zijn echter iets
ondervertegenwoordigd. Hoogopgeleiden zijn iets oververtegenwoordigd in het panel,
terwijl middenopgeleiden ondervertegenwoordigd zijn. De onderzoekers verwachten dat
dit geen significant effect heeft op de resultaten. Na toepassing van een
selectieonderzoek (maakt men gebruik, nu of in het verleden van het OV op deze
trajecten) is de doelgroep verder afgebakend. Er hebben in totaal 635 Limburgers uit de
regio Midden en Zuid deelgenomen aan dit onderzoek.
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Bijlage 2: Tabellen
In- en uitstappers
Tabel 0-1 in - en uitstappers nulmeting
Werkdag

Zaterdag

Zondag
Gemiddelde dag

Roermond –
Maastricht R

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Maastricht

2.270

2.333

1.413

1.361

1.029

1.123

1.970

2.021

Sittard

2.461

2.552

1.098

1.281

890

946

2.042

2.141

Roermond
Overige
stations
Sittard –
Heerlen

1.219

1.120

765

674

520

504

1.054

968

4.489

4.434

2.114

2.073

1.430

1.296

3.713

3.648

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Heerlen

612

936

243

453

179

312

497

778

Sittard
Overige
stations
Heuvellandlijn

1.111

786

585

405

434

361

939

671

908

909

459

429

390

331

770

758

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Heerlen

2.666

2.718

927

953

581

629

2.120

2.167

Maastricht

2.972

2.877

1.364

1.294

909

940

2.448

2.374

Meerssen

710

666

326

307

240

226

588

552

Valkenburg
Overige
stations

786

804

631

630

474

399

719

721

3.059

2.898

1.240

1.183

888

843

2.489

2.359

Maaslijn

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Nm Heyendaal

2.021

2.580

307

276

226

390

1.520

1.938

Nijmegen

4.474

3.624

2.021

1.758

1.403

1.893

3.685

3.110

Roermond

2.434

2.409

1.103

1.123

1.006

955

2.040

2.018

Venlo
Overige
stations

2.051

2.039

767

808

666

559

1.670

1.652

8.623

8.485

2.914

2.977

2.585

1.984

6.945

6.769

Bron: nulmeting MuConsult en Significant.. Gemiddelde dag: (werkdag*5+zaterdag+zondag) gedeeld
door 7
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Tabel 0-2: in- en uitstappers eenmeting
Werkdag

Zaterdag

Zondag
Gemiddelde dag

Roermond –
Maastricht R

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Maastricht

2.165

2.544

1.500

1.583

1.251

1.631

1.939

2.276

Sittard

2.551

2.754

1.287

1.328

961

1.111

2.143

2.316

Roermond
Overige
stations
Sittard –
Kerkrade

1.200

1.006

794

669

565

506

1.051

886

4.653

4.784

2.479

2.149

1.544

1.521

3.898

3.941

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Heerlen

1.385

1.839

569

699

439

502

1.133

1.485

Sittard
Overige
stations
Heuvellandlijn

1.378

1.002

572

484

423

490

1.126

855

2.245

2.166

1.056

991

887

732

1.881

1.793

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Heerlen

2.310

2.235

898

888

672

664

1.874

1.818

Maastricht

2.791

2.834

1.554

1.617

1.181

1.247

2.384

2.433

Meerssen

635

592

386

348

319

284

554

513

Valkenburg
Overige
stations

790

794

808

801

624

557

769

761

1.774

1.852

856

777

680

640

1.487

1.525

Maaslijn

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Instap

Uitstap

Nm Heyendaal

2.554

3.201

450

374

278

526

1.928

2.415

Nijmegen

4.675

4.024

2.352

2.277

1.709

2.327

3.919

3.532

Roermond

2.161

2.285

1.234

1.393

1.173

1.182

1.887

2.000

Venlo
Overige
stations

2.010

1.982

892

952

756

664

1.671

1.647

9.053

8.960

3.633

3.536

3.271

2.471

7.453

7.258

Bron: Arriva
Gemiddelde dag: (werkdag*5+zaterdag+zondag) gedeeld door 7
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Tabel 0-3: Verschil absoluut (en percentage) in- en uitstappers
Werkdag

Zaterdag

Zondag
Gemiddelde dag

Roermond –
Maastricht R

Instap Uitstap Instap Uitstap Instap Uitstap Instap Uitstap
-105
211
87
222
222
508
-31
255
Maastricht
(-5%)
(9%)
(6%) (16%) (22%) (45%)
(-2%) (13%)
90
202
189
47
71
165
101
175
Sittard
(4%)
(8%) (17%)
(4%)
(8%) (17%)
(5%)
(8%)
-19
-114
29
-5
45
2
-3
-82
Roermond
(-2%) (-10%)
(4%)
(-1%)
(9%)
(0%)
(0%)
(-8%)
164
350
365
76
114
225
186
293
Overige stations
(4%)
(8%) (17%)
(4%)
(8%) (17%)
(5%)
(8%)
Sittard –
Kerkrade
Instap Uitstap Instap Uitstap Instap Uitstap Instap Uitstap
773
903
326
246
260
190
636
707
Heerlen
(126%) (96%) (134%) (54%) (145%) (61%) (128%) (91%)
267
216
-13
79
-11
129
187
184
Sittard
(24%) (27%)
(-2%) (20%)
(-3%) (36%) (20%) (27%)
1337
1257
597
562
497
401 1111
1035
Overige stations (147%) (138%) (130%) (131%) (127%) (121%) (144%) (137%)
Heuvellandlijn
Heerlen
Maastricht
Meerssen
Valkenburg
Overige stations
Maaslijn
Nm Heyendaal
Nijmegen
Roermond
Venlo
Overige stations

Instap Uitstap
-356
-483
(-13%) (-18%)
-181
-43
(-6%)
(-1%)
-75
-74
(-11%) (-11%)
4
-10
(1%)
(-1%)
-1285 -1046
(-42%) (-36%)

Instap Uitstap
-29
-65
(-3%)
(-7%)
190
323
(14%) (25%)
60
41
(18%) (13%)
177
171
(28%) (27%)
-384
-406
(-31%) (-34%)

Instap Uitstap
91
35
(16%)
(6%)
272
307
(30%) (33%)
79
58
(33%) (26%)
150
158
(32%) (40%)
-208
-203
(-23%) (-24%)

Instap Uitstap
-245
-349
(-12%) (-16%)
-63
59
(-3%)
(2%)
-34
-39
(-6%)
(-7%)
50
40
(7%)
(6%)
-1002
-834
(-40%) (-35%)

Instap Uitstap
533
621
(26%) (24%)
201
400
(4%) (11%)
-273
-124
(-11%)
(-5%)
-41
-57
(-2%)
(-3%)
430
475
(5%)
(6%)

Instap Uitstap
143
98
(47%) (36%)
331
519
(16%) (30%)
131
270
(12%) (24%)
125
144
(16%) (18%)
719
559
(25%) (19%)

Instap Uitstap
52
136
(23%) (35%)
306
434
(22%) (23%)
167
227
(17%) (24%)
90
105
(14%) (19%)
686
487
(27%) (25%)

Instap Uitstap
409
477
(27%) (25%)
235
422
(6%) (14%)
-152
-18
(-7%)
(-1%)
1
-5
(0%)
(0%)
508
489
(7%)
(7%)
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Aantal klachten
Tabel 0-4: aantal klachten nulmeting
Bron
OV-loket
NS
NS
NS
NS
Veolia
Veolia
Geschillencommissie

Periode
aug 2015 t/m
26 juli 2016
aug 2015 t/m
juli 2016
aug 2015 t/m
juli 2016
aug 2015 t/m
juli 2016
aug 2015 t/m
juli 2016
aug 2015 t/m
juli 2016
aug 2015 t/m
juli 2016

Treinserie

Aantal
klachten

alle

Meest voorkomende categorie
Capaciteit (7) en aansluiting /
43 vertraging (7)

800

268 Houding & gedrag personeel (72)

3500
6800
6900
Heuvellandlijn
Maaslijn
alle

94 Houding & gedrag personeel (33)
Houding & gedrag personeel (13),
41 Punctualiteit (10)
Punctualiteit (10), Houding & gedrag
29 personeel (8)
357 OV-chipkaart (110)
OV-chipkaart(113), aansluiting
488 vervoersdiensten (105)
2 Ticket en GVB

Bron: nulmeting MuConsult en Significant. Geen bewerking.

Tabel 0-5: aantal klachten eenmeting
Bron

Periode

NS

2018

NS

2018

NS

2018
juli 2017 t/m
dec 2018
juli 2017 t/m
dec 2018
juli 2017 t/m
dec 2018
juli 2017 t/m
dec 2018
juli 2017 t/m
dec 2018

Arriva
Arriva
Arriva
Arriva
Arriva

Aantal
Treinserie klachten Meest voorkomende categorie
Faciliteiten & service in de trein (32),
800
116 Houding & gedrag personeel (30)
Houding & gedrag personeel (17),
2900
56 Faciliteiten & service in de trein (16)
Faciliteiten & service in de trein (18),
3900
58 Houding & gedrag personeel (17)
Dienstuitvoering; Niet geweest/gereden
32400
205 (29)
32500
Heuvellandlijn
Maaslijn
Algemeen

149 Dienstregeling; Aansluiting (32)
Dienstuitvoering; Niet geweest/gereden
205 (43)
Dienstuitvoering; Niet geweest/gereden
646 (129)
Dienstuitvoering; Niet geweest/gereden
833 (94)

Bron: NS en Arriva. Geen bewerking
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Aantal zitplaatsen
Tabel 0-6: aantal zitplaatsen per periode nulmeting
Werkdag

Zaterdag
Dal
2e klas

Zondag

Spits
1e klas

Spits
2e klas

Dal
1e klas

Roermond Maastricht R

672

3.472

1.958

10.118

2.419

12.499

1.382

7.142

Sittard Kerkrade

576

2.976

1.764

9.114

1.296

6.696

1.296

6.696

1e klas

2e klas

1e klas

2e klas

Bron: nulmeting MuConsult en Significant. Geen bewerking.

Tabel 0-7: aantal zitplaatsen per periode eenmeting
Werkdag

Roermond Maastricht R

2017

Roermond Maastricht R

2018

Sittard Kerkrade

2017

Sittard Kerkrade

2018

Zaterdag

Spits
1e klas

Spits
2e klas

Dal
1e klas

Dal
2e klas

384

2.169

888

7.055

900

384

2.336

780

4.745

256

2.004

1.008

304

2.328

1.024

1e klas

Zondag
2e klas

1e klas

2e klas

5.475

852

5.183

900

5.475

852

5.183

8.322

1.232

8.316

1.168

8.229

8.871

1.232

8.316

1.168

8.229

Bron: Arriva. Geen bewerking.

Busaansluitingen
Tabel 0-8: aantal aansluitingen bus en trein, nulmeting
Station

Buslijnen die aansluiten op Stoptrein Buslijnen die aansluiten op de IC

Heerlen

13

14

Maastricht

10

18

Roermond

11

20

Sittard

13

36

Stoptreinstations (11)

19

n.v.t.

Eindtotaal

66

88

Bron: Veolia. Periode: juli 2015 t/m juni 2016
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Tabel 0-9: aantal aansluitingen bus en trein, eenmeting
Station

Buslijnen die aansluiten op de
stoptrein

Heerlen
Maastricht
Roermond
Sittard
Stoptreinstations
(11)
Eindtotaal

15
14
11
13

Buslijnen die aansluiten op
IC
15
14
11
13

29

0

82

53

Bron: Arriva. Periode juli 2017 t/m dec 2018

Tabel 0-8: In- uitstappers bus, nulmeting
Busstation
Heerlen, Busstation
Maastricht, Station
Roermond, Station
Sittard, Busstation
Beek, Station
Bunde, Station
Echt, Station
Geleen Oost, Stationsplein
Maastricht, Station Randwyck
Nuth, Station
Schinnen, Station
Susteren, Station
Eindtotaal

Werkdag
Zaterdag
Zondag
5.125
1.542
992
5.548
2.434
2.105
2.978
984
623
2.639
601
447
260
52
29
54
23
16
129
22
20
15
7
4
81
11
4
2
1
0
3
2
2
29
5
3
16.863
5.684
4.246

Bron: Veolia. Periode: juli 2015 t/m juni 2016

Tabel 0-11: In- uitstappers bus, eenmeting
Busstation
Heerlen, Busstation
Maastricht, Station
Roermond, Station
Sittard, Busstation
Beek, Station
Bunde, Station
Echt, Station
Geleen Oost, Stationsplein
Maastricht, Station Randwyck
Nuth, Station
Schinnen, Station
Susteren, Station
Eindtotaal

Werkdag
Zaterdag
Zondag
8.496
2.849
1968
8.070
4.139
3.541
4.510
1671
1071
3.859
1110
786
493
90
49
43
16
8
250
53
40
14
9
5
160
41
27
92
33
18
6
5
0
33
12
0
26.026
10.028
7.511

Bron: Arriva. Periode juli 2017 t/m dec 2018
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Bijlage 3: Monitoringskader
Onderdeel 1: een tevreden reiziger

1.1

Nulmeting
Methode

Indicator

Definitie

Aantal reizigers per
trein

Totaal aantal
instappers,
onderscheiden naar
lijn/treindienst.

Op basis van check-ins
en check-outs,
gecorrigeerd met
instappers/
uitstappers die reizen
op een vervoerbewijs
waarmee in- en
uitchecken niet nodig
is/niet mogelijk is.

Bron

NS (geheel 2015)

Eenmeting
Roermond - Maastricht Roermond
Sittard – Heerlen
Maastricht
Sittard - Heerlen
Stoptreinen
Intercity
Arriva
2018

NS
2018

Benchmarkingsdata eenmeting
Landelijke/provinciale/lokale
trends en ontwikkelingen
▪
Vergelijkbare decentrale
Stoptreindiensten Limburg
▪
Vergelijkbare decentrale
stoptreindiensten elders NL
Landelijke en provinciale trend:
aandelen reizigers per trein, bus,
auto 2016-2018
Bron: CBS statline + CROW
▪

Lokale ontwikkelingen
▪
Sociaal/economisch:
woningbouw, inwoneraantal
etc.
Bron: gesprekken + CBS
▪
Reizigersontwikkeling bus
trajecten Roermond-Maastricht
en Sittard-Heerlen. Bron: Arriva
2018 Reizigersontwikkeling
autoverkeer rondom
Roermond-Maastricht en
Sittard-Heerlen. Bron: NDW
databank, mobiliteitsscan.nl
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1.2

1.3

1.4

Vervoerprestatie
(reiz.km) per
trein per dag

Totaal aantal door
reizigers afgelegde
kilometers per
tijdseenheid per lijn/
treindienst.

In-/uitstappers per
station, naar spits,
dag, avond,
weekend

Zie 1.1, met
uitsplitsing naar
station en
tijdstip

Klanttevredenheid

Waardering
(rapportcijfer) van een
set kwaliteitsaspecten
van het aangeboden
treinvervoer.

NS (geheel 2015)

Arriva
2018

NS
2018

Veolia (juli 2015-juni
2016?)

NS (geheel 2015)

Arriva
2018

Veolia (juli 2015-juni
2016?)

OV klantenbarometer

CROW

CROW
2018

NS
2018

Landelijke en provinciale trend:
Reizigerskilometer per trein, bus,
auto 2016-2018
Bron: CBS statline + CROW
Lokale ontwikkeling
Gelijk aan benchmarkingsdata 1.1
Lokale ontwikkelingen
Woningbouw, inwoneraantal,
stations ontwikkelingen
(verbouwing) etc. Bron: gesprekken
+ CBS
Maasland- en Heuvellandlijn
Bron: CROW 2018
3 decentrale stoptreinen elders NL
Bron: CROW 2016-2018
Landelijke trend
▪
Ontwikkeling KTV regionaal
treinvervoer
Bron: CROW 2016-2018
▪
Ontwikkeling KTV HRN
stoptreindiensten
Bron: NS 2016-2018
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1.5

1.6

Klachten

Imago OV

Aantal ingediende
klachten bij
vervoerders en OVloket, onderscheiden
naar lijn/treinserie en
onderwerp

Algemeen oordeel
(rapportcijfer) van
de kwaliteit van het
aangeboden
treinvervoer.

Het op basis van de
klachtenadministratie
van vervoerders
en andere
betrokkenen het
aantal ingediende
klachten per
lijn/treindienst,
onderscheiden naar
onderwerp
Conform OVKlantenbarometer

Onderdeel 1: een tevreden reiziger
NS (aug 2015 t/m
Arriva
juli 2016)
2018

Maasland- en Heuvellandlijn
Bron: Arriva 2018

Veolia: (juli 2015juni 2016?)
OV-loket (aug 2015
t/m juli 2016)
Geschillencommissie
OV
(aug 2015 t/m juli
2016
CROW

CROW
2018

Maasland- en Heuvellandlijn
Bron: CROW 2018
3 decentrale stoptreinen elders NL
Bron: CROW 2016-2018
Landelijke trend
Ontwikkeling Imago OV regionaal
treinvervoer
Bron: CROW 2016-2018
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Onderdeel 2: Aanbod OV
Nulmeting
Indicator

Definitie

Methode

Bron

Eenmeting
Roermond - Maastricht
Sittard – Heerlen

Roermond Maastricht
Sittard - Heerlen

Stoptreinen

Intercity

2.1

Zitplaatskans

Klantoordeel kans op
zitplaats

Conform OVKlantenbarometer

CROW

CROW
2018

2.2

Reismogelijkheden

Frequentie per
reisrichting

De
reismogelijkheden
voor alle nationale
treinseries in de
Provincie, in het
aantal ritten per
tijdvak.

Gepubliceerde
dienstregelingen

Arriva
Dienstregeling 2018

NS
Dienstregeling 2018

2.3

Overstapmogelijkheden
stoptrein / IC

Alle relevante
overstapmogelijkheden
(aantal aansluitingen

Gepubliceerde
dienstregeling

Arriva
Dienstregeling 2018

NS
Dienstregeling 2018

Benchmarkingsdata eenmeting
▪
Landelijke/provinciale en
lokale trends en
ontwikkelingen
▪
Vergelijkbare decentrale
Stoptreindiensten Limburg
▪
Vergelijkbare decentrale
stoptreindiensten elders in NL
Maasland- en Heuvellandlijn
Bron: CROW 2018
3 decentrale stoptreinen elders NL
Bron: CROW 2016-2018
Landelijke trend
Ontwikkeling zitplaatskans
regionaal treinvervoer
CROW 2016-2018
Maasland- en Heuvellandlijn
Dienstregeling 2018
Arriva.

Maasland- en Heuvellandlijn
Dienstregeling 2018
Arriva.
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Onderdeel 2: Aanbod OV
en overstaptijd) voor
de knooppunten
Maastricht, Sittard,
Heerlen en Roermond
Aantal aansluitingen
van buslijnen op de
trein op IC stations en
stoptreinstations

2.4

Overstapmogelijkheden
trein/ bus

2.5

Eerste/laatste rit

Tijdstip eerste / laatste
rit

Omvang aanbod

Aantal zitplaatsen per
lijn en periode

Bewerking:
optelling naar
station en treintype

Zitplaatsen per
periode (werkdag
(ochtendspits,
avondspits
en dal), zaterdag
en zondag),

Gepubliceerde
dienstregeling

Arriva
Dienstregeling 2018

Gepubliceerde
dienstregeling

Arriva
Dienstregeling 2018

NS
Dienstregeling 2018

NS (geheel
2015?)

Arriva
2018

NS
2018

Maasland- en Heuvellandlijn
Dienstregeling 2018
Arriva
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Onderdeel 3: Samenwerking tussen vervoerders
Eenmeting

Nulmeting
Indicator

Definitie

Methode

Bron

Benchmarkingsdata
eenmeting

Roermond Maastricht
Sittard – Heerlen

Roermond
Maastricht
Sittard - Heerlen

Stoptreinen

Intercity

3.1

Punctualiteit

Aankomst- en
vertrekpunctualiteit trein per
knooppunt en treinserie

Gebaseerd op meetgegevens

ProRail (januari
2015 t/m dec
2015)

ProRail
2018

ProRail
2018

3.2

Treinuitval

Percentage uitgevallen treinen
per treinserie
(aantal uitgevallen / aantal
gepland)

Gebaseerd op meetgegevens

ProRail (januari
2015 t/m dec
2015)

Percentage
treinuitval
ProRail 2018

ProRail
2018

Ontwikkeling
oorzaken
verstoringen
(materieel, infra,
overig)
ProRail 2016-2018

Landelijke/provinciale en
lokale trends en
ontwikkelingen
▪
Vergelijkbare decentrale
Stoptreindiensten
Limburg
Maasland- en Heuvellandlijn
ProRail 2018
Landelijke trend
▪
Ontwikkeling punctualiteit
regionaal treinvervoer
ProRail 2016-2018
▪
Ontwikkeling punctualiteit
HRN
NS 2016-2018
Maasland- en Heuvellandlijn
ProRail 2018
Landelijke trend
▪
Ontwikkeling treinuitval
regionaal treinvervoer
ProRail 2016-2018
▪
Ontwikkeling oorzaken
verstoringen (materieel,
infra, overig)
ProRail 2016-2018
▪
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Onderdeel 3: Samenwerking tussen vervoerders
3.3

Aansluitingen

Gerealiseerde aansluitingen
trein-trein

Percentage treinen dat niet
vertraagd is t.o.v. de
benodigde overstaptijd

ProRail (14 dec
2014-12 dec
2015)

ProRail
2018

ProRail
2018

3.4

Reistijd

Geplande reistijden

Uitwerking op basis van 9
voorbeeldreizen

Publieke data

Publieke data

Publieke data

3.5

Reisgemak

▪

Aantal cico-palen

▪

NS

▪

NS en Arriva
2018

▪
▪

Aantal verkoopautomaten
Tevredenheidpalen/verkoop

Inventarisatie aantal
cico-palen per station /
perron en in-/uitgang
▪
Inventarisatie aantal
verkoopautomaten per
station /perron en in/uitgang
▪
Tevredenheid klanten
over
plaats/aantal/wachttijd
Op basis van gesprekken met
stakeholders
▪ Conform OVKlantenbarometer
▪
Kwalitatieve check op
mogelijkheden /
ervaringen

▪

NS

▪

NS, Arriva
2018

▪

Enquête

▪

Interviews
trein

3.6

Capaciteitsverdeling

3.7

Informatievoorziening

Aantal conflicten
capaciteitsaanvraag
▪
Waardering reizigers
▪ Afspraken omroep

▪

Gesprekken
▪

NS/CROW

Gesprekken NS,
Arriva, ProRail
▪
CROW

▪

Gesprekken

▪

Maasland- en Heuvellandlijn
ProRail 2018
Landelijke trend
Ontwikkeling gerealiseerde
aansluitingen regionaal
treinvervoer
ProRail 2016-2018

Landelijke trend
Aantal cicopalen en
verkooppunten stations. Bron:
gesprek NS

Gesprekken

67
EENMETING MONITOR GEDECENTRALISEERDE STOPTREINDIENSTEN LIMBURG

Onderdeel 4: Tariefstructuur
Eenmeting

Nulmeting
Indicator

4.1

4.2

Tariefhoogte en
-structuur

Bruikbaarheid tarief

Definitie

Methode

Bron

Gemiddelde
kilometerprijzen trein
en bus bij reizen op
saldo, abonnement en
gunstigste
aanbieding

Uitwerken
tariefstructuur van
verschillende
vervoerders en
opnemen als
onderdeel van de reis
van de reiziger.

DOVA, NS en
Veolia

Aantal kaartsoorten/formules dat
over concessiegrens
heen geldt

Aantal kaartsoorten / formules dat in (een
deel van) een
aangrenzende
concessie geldig is

Veolia

Benchmarkingsdata eenmeting

Roermond - Maastricht
Sittard – Heerlen

Roermond Maastricht
Sittard - Heerlen

Stoptreinen

Intercity

Arriva
Opstap en km tarief
2018

Arriva
Tarieven voordeel
abonnementen- en
dalkaarten zowel busals trein- abonnementen
voor Limburg , 2018

Landelijke/provinciale en
lokale trends en
ontwikkelingen
▪
Vergelijkbare decentrale
Stoptreindiensten Limburg
▪
Vergelijkbare decentrale
stoptreindiensten elders in NL
Maasland- en Heuvellandlijn
Arriva 2018
▪

Landelijke trend
▪
Opstap en km tarief bus
concessie noord, midden, zuid
Limburg
Arriva 2016- 2018
▪
Opstap en km tarief landelijk
spoor
NS 2016 – 2018
Maasland- en Heuvellandlijn
Abonnementstarieven
Arriva 2018
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4.3

Verkrijgbaarheid

Aantal verkooppunten
onderscheiden naar
voorverkoop,
loket, automaat

Onderdeel 4: Tariefstructuur
Verkrijgbaarheid
NS (2016)
Wordt al uitgevraagd
vervoerbewijzen op de
onder 3.5
stations onderscheiden
naar IC- en
stoptreinstation.
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Onderdeel 5: Financiële doelen
Nulmeting
Indicator

5.1

5.2

5.3
5.4

Definitie

Vervoeropbrengst

Vervoeropbrengst,
onderscheiden
naar kaartgroepen

Opbrengstverdeling

Proces en inhoud
afspraken
opbrengstverdeling

Exploitatiekosten

Kosten ten behoeve
van exploitatie
treindiensten.
Opgave inzet direct
en indirect
personeel

Personeelsinzet

Methode

Te onderscheiden
kaartgroepen:
reizen op saldo
(ROS),
SOV,
abonnementen
vol/reductie, overig
Tevredenheid
vervoerder over het
verloop van
gesprekken en
met inhoudelijk
resultaat.
Te onderscheiden
naar traject en type
(IC/stoptrein).
Inzet direct en
indirect personeel
t.b.v. exploitatie
van de
stoptreindiensten
in Limburg.

Eenmeting
Roermond - Maastricht
Sittard – Heerlen

Roermond Maastricht
Sittard - Heerlen

Stoptreinen

Intercity

NS, Veolia

Arriva (procentuele
verdeling naar
kaartroep)
2018

NS (procentuele
verdeling naar
kaartroep)
2018

NS, Veolia

Arriva
o.b.v. gesprekken

NS
o.b.v. gesprekken

NS, Veolia

Arriva
o.b.v. gesprekken

NS
o.b.v. gesprekken

NS, Veolia

Niet uitvragen
eenmeting, zie
onderbouwing memo

Bron

Benchmarkingsdata eenmeting
▪
Landelijke/provinciale en
lokale trends en
ontwikkelingen
▪
Vergelijkbare decentrale
Stoptreindiensten Limburg
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Onderdeel 6: Sociale veiligheid
Nulmeting
Indicator

Sociale veiligheid

Definitie

Aantal
geregistreerde
incidenten

Methode

Registratie
vervoerder

Bron

NS, Veolia

Eenmeting
Roermond - Maastricht
Sittard – Heerlen

Roermond Maastricht
Sittard - Heerlen

Stoptreinen

Intercity

Arriva
2018

Benchmarkingsdata eenmeting
▪
Landelijke/provinciale en
lokale trends en
ontwikkelingen
▪
Vergelijkbare decentrale
Stoptreindiensten Limburg
▪
Vergelijkbare decentrale
stoptreindiensten elders in NL
Lokale correctie voor ontwikkeling
aantal reizigers.
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Bijlage 4: Voorbeeldreizen
Om te bepalen hoe de ontwikkelingen op de diverse indicatoren uitwerken in de
praktijk zijn 9 voorbeeldreizen samengesteld die de systeemkenmerken van het OV
zoals deze door de reizigers worden ervaren omschrijven.
De voorbeeldreizen zijn tijdens de nulmeting opgesteld. Omdat er verschillende

▪

route-keuzes mogelijk zijn is de voorkeur gegeven aan een verplaatsing per trein
tenzij de reistijd hierdoor onacceptabel oploopt. Tijdens de reconstructie van deze
reizen tijdens de eenmeting werd duidelijk dat de routekeuze ook van invloed is op
de kosten van een reis. Zo kan een bepaalde route sneller zijn dan voorheen, maar
ook duurder. Wanneer wij hier tegenaan liepen is ervoor gekozen om de route
zoveel mogelijk vergelijkbaar te houden met de nulmeting. Soms werkt dit in het
voordeel van de kosten, en soms voor de reistijd. Deze kanttekening maakt wel
dat de kosten- en reistijdontwikkeling met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd
dient te worden.
De voorbeeldreizen uit de eenmeting zijn gebaseerd op routemogelijkheden en

▪

reiskosten uit 2019. Er heeft geen inflatiecorrectie plaatsgevonden.
Voorbeeldreis 2 (Hulsberg Centrum- Aachen) is uit de vergelijking gehaald omdat

▪

de introductie van de internationale verbinding (drielandentrein) op dit traject los
staat van de decentralisatie van de twee lijnen, maar wel van grote invloed is op de
kosten en reistijd.
Samenvattingstabel
Nr. Moment

Van

Naar

1

Zondag

Geleen Oost

3

Werkdag

Weert

4

Zondag

Nuth

5

Werkdag

Eindhoven

6

Werkdag Koningsbosch

7

Werkdag

8

Werkdag
Werkdag9
avond

Prijs
Prijs saldo
abonnement (%
Reistijd
(%
verandering) (verandering
verandering)
in minuten)
Maastricht
5,3%
0,0%
-8
Vrijthof
Maastricht
4,1%
9,4%
3
Randwyck
Designer Outlet
11,2%
7,5%
1
Roermond
Hoensbroek
11,5%
1,7%
3
Markt
2,1%
5,6%
5
Maastricht UMC+

Swalmen

Sittard
Zuyderland
Ziekenhuis
Chemelot

Eindhoven

Voerendaal

Bleijerheide
(Kerkrade)

5,2%

-6,2%

5

16,2%

14,8%

-6

2,7%

5,9%

3

7,3%

4,8%

1
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Grafische weekgave voorbeeldreizen
Onderstaand is voor de 8 voorbeeldreizen de ontwikkeling zowel de nulmeting (linker figuur) als de eenmeting (rechter figuur) weergegeven.

Reis 1: Geleen oost - Maastricht Vrijthof
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Reis 3: Weert – Maastricht Randwyck

Reis 4: Nuth - Designer Outlet Roermond
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Reis 5: Eindhoven - Hoensbroek Markt

Reis 6: Koningsbosch -Maastricht UMC+
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Reis 7: Bleijerheide (Kerkrade) - Sittard Zuyderland Ziekenhuis

Reis 8: Swalmen – Chemelot
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Reis 9: Eindhoven – Voerendaal
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Bijlage 5: Gesprekspartners en reactie
kernstakeholders

Reactie op rapport
Arriva, NS en ProRail is de mogelijkheid geboden een reactie toe te voegen aan dit
rapport. Arriva heeft hiervan gebruik gemaakt.
Reactie Arriva Nederland
Op de eerste plaats willen wij onze complimenten maken voor de zorgvuldige wijze
waarop dit rapport tot stand gekomen is.
Het verheugt ons in hoge mate dat de aanvankelijke vrees voor samenloop tussen
Intercity en regionale treindiensten ongegrond is geweest. Het rapport is hier duidelijk
over. Tevens komt helder naar voren dat het voorzieningenniveau voor de reizigers
verbeterd is tegen lagere exploitatiekosten. In goede samenwerking met NS hebben we
alle belangrijke plaatsen in Limburg onderling en met Eindhoven en de Randstad 4
keer per uur met elkaar verbonden.
Exact dat was wat FMN in het nieuwe Spoorplan van 2012 het Nederlandse openbaar
vervoer beloofd heeft. Door decentralisatie kan geld beschikbaar komen om de
ambitieuze plannen voor het openbaar vervoer uit het OV Toekomstbeeld dichter bij te
brengen. De genoemde kleine aandachtspunten zijn oplosbaar. Terecht neemt het
rapport geen standpunt over verdere decentralisatie. Het was ook geen onderdeel van
de opdracht. Bij doordachte keuzes zijn de genoemde eventuele hoge transactiekosten
zeker te vermijden. Koppel decentralisatie aan het nieuw gunnen van concessies zoals
ook in Limburg gebeurd is. Transactiekosten wegen echter nooit op tegen lagere
exploitatiekosten, die de volle concessieperiode verzilverd worden.
Arriva Nederland.
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1 Inleiding

.

Achtergrond
In samenspraak met ProRail heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (in het
vervolg aangeduid als het ministerie) besloten om een evaluatie uit te laten voeren van de
sturing op basis van de Beheerconcessie
.–
.. Deze evaluatie maakt onderdeel uit van
de bredere midterm review (MTR) op de uitvoering van deze concessie door ProRail die voor
dit jaar gepland staat. Gezien de geplande omvorming van ProRail tot een zelfstandig
bestuursorgaan (zbo) is besloten om dit onderdeel van de MTR in de tijd naar voren te halen.
Hierdoor is het voor het ministerie mogelijk om de uitkomsten mee te nemen in de nadere
uitwerking van de toekomstige sturingsrelatie met ProRail.

.

Doelstelling
De evaluatie heeft tot doel om de ervaringen met de opzet, het bestaan en de werking van de
sturing op basis van de beheerconcessie inzichtelijk te maken. Het betreft hier de ervaringen
van het ministerie en ProRail, als ook die van stakeholders, waarbij het gaat om reizigers- en
goederenvervoerders, decentrale overheden en consumentenorganisaties.
Andersson Elffers Felix (AEF) en Movares zijn gevraagd om de evaluatie te begeleiden door
meerdere evaluatiebijeenkomsten te faciliteren. De voorliggende rapportage bevat een
overzicht van de uitkomsten hiervan. De rapportage maakt onderdeel uit van de totale MTR
op de beheerconcessie, waarvan de resultaten aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

.

Aanpak
De evaluatie is uitgevoerd in vier stappen (zie onderstaande figuur):
- In de eerste stap hebben we op basis van deskresearch en oriënterende gesprekken een
startnotitie voor de evaluatie opgesteld. Deze notitie bestond uit een beschrijving van de
achtergrond en inhoud van de beheerconcessie, en een overzicht van de onderwerpen die
in de evaluatie aan bod dienen te komen. De notitie is ter voorbereiding toegestuurd aan
alle deelnemers aan de evaluatiebijeenkomsten.
- In de tweede stap hebben we de evaluatiebijeenkomsten voorbereid, begeleid en
uitgewerkt. In totaal hebben circa 30 personen aan de bijeenkomsten deelgenomen. Het
gaat hierbij om vertegenwoordigers van het ministerie, ProRail, reizigersvervoerders,
goederenvervoerders, decentrale overheden en consumentenorganisaties. We hebben
per bijeenkomst een verslag opgesteld, dat alle deelnemers ter accordering is voorgelegd.
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-

In de derde stap hebben we op basis van de uitkomsten van de evaluatiebijeenkomsten
een synthese van de bevindingen gemaakt. Deze hebben we ter bespreking voorgelegd
aan het ministerie en ProRail.
In de vierde stap hebben we op basis van de synthese de voorliggende rapportage
opgesteld. Deze rapportage hebben we in conceptvorm eveneens met beide organisaties
besproken.

1

2
Opstellen van
startnotitie o.b.v.
documentenstudie en
verkennende
gesprekken

3
Organiseren van
evaluatiebijeenkomsten

4
Maken van
synthese van
bevindingen

Opstellen van
rapportage

De bevindingen van de evaluatie volgen één op één de uitkomsten van de bijeenkomsten die
gehouden zijn. Dit betekent dat AEF en Movares hier geen eigen interpretatie en duiding aan
gegeven hebben.

.

Leeswijzer
We starten deze rapportage in hoofdstuk twee met een beknopte schets van de achtergrond
en de inhoud van de beheerconcessie van ProRail. Daarna gaan we in hoofdstuk drie in op de
uitkomsten van de evaluatiebijeenkomsten met het ministerie, ProRail en stakeholders. In
hoofdstuk vier presenteren we de conclusies die op basis hiervan getrokken zijn.
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2 Beheerconcessie ProRail

.

Doelstellingen
De beheerconcessie is voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een instrument
om de beleidsdoelen vanuit zijn rol van concessieverlener te realiseren. Deze doelen en de
hieruit volgende opgaven zijn vastgelegd in de Lange Termijn Spooragenda (LTSa). In februari
presenteerde het Rijk met het eerste deel van de LTSa zijn visie op het spoorvervoer en
bijbehorende ambities en doelen tot
!. In het tweede deel van de LTSa, dat in maart
'
verscheen, zijn de belangrijkste toekomstige opgaven en gemaakte keuzes uiteengezet. In
een uitvoeringsagenda zijn alle acties en afspraken opgenomen die door het Rijk, decentrale
overheden en sector dienen te worden uitgevoerd. Hiermee schetst het Rijk de noodzakelijke
randvoorwaarden en de aanpak om de prestaties van het spoor te verbeteren.
Voor wat betreft het personenvervoer is de LTSa erop gericht om de kwaliteit van het spoor te
verbeteren voor de reiziger. Hierbij staat de reis van ‘deur tot deur’ centraal. De verbetering
moet samengaan met de randvoorwaarde dat het spoor betrouwbaar en veilig is, zowel in
spits- als daluren, van winter tot herfst en overal in Nederland.
Voor het goederenvervoer is de LTSa erop gericht om de achterlandverbindingen voor
verladers te versterken. Om het economisch belang van het goederenvervoer per spoor te
blijven borgen en de toekomstige groei van dit vervoer op te vangen, is een flexibele en
betrouwbare inrichting van het spoor nodig met een focus op de belangrijkste internationale
goederenvervoercorridors, een betere benutting van de treinpaden en een maximaal gebruik
van de Betuweroute.

.

Sturingsarrangement
Voor de realisatie van de doelstellingen van de LTSa is een sturingsarrangement ontwikkeld
dat gericht is op een intensieve aansturing van ProRail en op een adequate en constructieve
samenwerking met verschillende partijen in de spoorsector.
Door middel van de beheerconcessie stuurt het ministerie als concessieverlener op de
prestatiegebieden van ProRail. Dit gebeurt via een set concrete prestatie-indicatoren en
daarnaast programma’s en maatregelen. Om flexibiliteit te bieden en zekerheid te behouden,
kunnen de prestatie-indicatoren op vooraf afgesproken momenten worden herzien. Ook
kunnen lopende programma’s worden beëindigd en nieuwe programma’s worden gestart.
Hierbij stuurt het Rijk op voortdurende verbetering, zonder het stuur over te nemen.
Als basis van het sturingsarrangement is een aantal uitgangspunten geformuleerd:
- een stevige regierol van de concessieverlener
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het gelijk richten en sturen van ProRail en de vervoerder op het hoofdrailnet
het stimuleren van en verplichten tot samenwerking en overleg.

We werken deze uitgangspunten hieronder nader uit.
Regierol van concessieverlener
Om verbetering van de prestaties van het beheer te realiseren, is regie als ook flexibiliteit
nodig. De beleidsprioriteitenbrief van het ministerie is een belangrijk instrument om hierin te
voorzien. Hiermee kan afhankelijk van de omstandigheden nader invulling worden gegeven
aan richting en invulling van de sturing. Om de flexibiliteit te borgen, bestaat de mogelijkheid
om de ambities zoals geformuleerd in de LTSa aan te passen. Hiertoe wordt in het beheer
gewerkt met een beheerplancyclus. Via de jaarlijkse cyclus van de beleidsprioriteitenbrief en
het beheerplan kan de opgave zoals die in de beheerconcessie is vastgelegd, nader worden
geconcretiseerd. Aanvullend is het mogelijk om op basis van tussentijdse audits, evaluaties en
benchmarks, en ook een integrale midterm review wijzigingen in de concessie zelf door te
voeren1.
Gelijk richten en sturen van ProRail en vervoerder op hoofdrailnet
Gezien de grote samenhang tussen het beheer en het gebruik van infrastructuur, is het
noodzakelijk om ProRail en de spoorvervoerder op het hoofdrailnet waar mogelijk op
dezelfde doelen te richten. Het ministerie doet dit door in de concessies voor het beheer en
het vervoer gelijkluidende prestatiegebieden te definiëren en door het formuleren van
gezamenlijke indicatoren en programma’s. Dit geeft ProRail en de vervoerder een impuls om
gezamenlijk op te trekken.
Stimuleren van en verplichten tot samenwerking en overleg
Om de kwaliteit van het spoorproduct te optimaliseren en vanwege de samenhang tussen de
kwaliteit van de infrastructuur en het vervoer, zijn in de beheerconcessie voor ProRail diverse
samenwerkingsbepalingen opgenomen. Deze bepalingen betreffen de samenwerking met
alle personenvervoerders, de goederensector, de consumentenorganisaties, de decentrale
overheden en de havenbedrijven. Daarnaast is ProRail verplicht om deel te nemen aan de
landsdelige en landelijke OV & Spoortafels, en aan de goederentafel.
Vanuit deze drie uitgangspunten richt de sturing zich op:
- transparantie
- prestaties
- programma’s en maatregelen
- sanctionering.
Onderstaand zijn deze elementen nader beschreven.
Transparantie
De basis van de sturing is transparantie over de geleverde prestaties. ProRail is gehouden om
op diverse onderdelen de voor de concessieverlener relevante informatie over haar presteren
te verschaffen aan de concessieverlener. Daarnaast maakt ProRail aan de concessieverlener,
de decentrale overheden, de reizigers en andere bij het spoor betrokken partijen informatie-

1

In een Europese Verordening zijn bepalingen opgenomen voor de implementatie van de
Europese spoorgoederencorridors. Omdat deze bepalingen een rechtstreekse werking
hebben in Nederland en voor ProRail verplichtingen met zich meebrengen, zijn deze niet
opgenomen in de beheerconcessie.
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en prestatie-indicatoren gemakkelijk toegankelijk via een online dashboard, voor zover
mogelijk gelet op wettelijke kaders en bedrijfsvertrouwelijkheid.
Prestaties
Gericht op de transparantie over de geleverde prestaties bevat de concessie een gerichte set
prestatie- en informatie-indicatoren, die ervoor zorgen dat de prestaties van ProRail zijn
gericht op het realiseren van de doelen van de Lange Termijn Spooragenda. Daarbij wordt een
onderscheid gemaakt naar sturing gericht op het garanderen van een basisprestatieniveau
(via bodemwaarden) en sturing gericht op het verbeteren van het prestatieniveau (via
streefwaarden). De indicatoren kunnen via de beleidsprioriteitenbrief en via de jaarlijkse
beheerplancyclus worden herzien om aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen. Bij de
prestatiesturing hoort beoordeling van de afgesproken waarden. In het geval deze niet
gehaald worden, kan een sanctie volgen.
Omdat voor de verschillende bij het spoor betrokken partijen een gemiddeld goede prestatie
niet voldoet, wordt sturing op landelijk gemiddelde prestaties uitgebreid met sturing door
middel van een aantal specifieke prestatie-indicatoren. Met deze specifieke indicatoren kan
de concessieverlener sturen op afwijkingen van de gemiddelden (negatieve uitschieters).
Programma’s en maatregelen
De concessieverlener stelt met de sturing de realisatie van de doelen van de LTSa centraal. De
concessie richt zich primair op de door ProRail te leveren prestaties. De concessie bevat een
set van (verbeter)programma’s en maatregelen die zijn gericht op prestatieverbetering, en de
realisatie van de doelen van de LTSa. Door middel van programmasturing kan expliciet
gestuurd worden op het oplossen van concrete problemen in het spoorsysteem. De
programma’s en maatregelen zijn onderdeel van de jaarlijkse cyclus, waardoor jaarlijks in het
beheerplan concreet wordt gemaakt aan welke stappen en resultaten ProRail zich verbindt.
Voor een aantal programma’s is een intensieve samenwerking met andere partijen
noodzakelijk. In het jaarlijkse beheerplan geeft ProRail aan op welke wijze invulling is gegeven
aan deze samenwerking en aan de bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling. Zolang de
prestaties van ProRail niet achterblijven, richt de sturing van de concessieverlener zich niet op
de manier waarop ProRail deze prestaties bereikt, met uitzondering van de bovengenoemde
programma’s en maatregelen. Indien de prestaties van ProRail achterblijven of indien er een
acute noodzaak is, kan de concessieverlener bepalen dat ProRail, binnen redelijke (financiële)
kaders, een aanvullend verbeterprogramma moet uitvoeren. Hiervoor stelt ProRail een plan
van aanpak op en legt dat aan de concessieverlener voor ter goedkeuring.
Sanctionering
Op het niet halen van een in het beheerplan jaarlijks vastgestelde bodemwaarde volgt een
direct opeisbare geldsom, met mogelijk een hersteltermijn. De jaarlijkse maximale geldsom
van deze direct opeisbare geldsom is € ,K. miljoen. De in te vorderen geldsom wordt bij het
herhaaldelijk niet halen van een bodemwaarde verhoogd. Daarnaast wordt de geldsom door
de concessieverlener directer ingezet ten behoeve van de reiziger, in lijn met de doelen van de
LTSa. De concessieverlener zal daarover met de consumentenorganisaties het gesprek
voeren. Daarnaast geldt voor de uitvoering van de overige verplichtingen het algemeen
toepasbare instrument van de last onder bestuursdwang dan wel de last onder dwangsom.
De hoogte hiervan wordt niet nader ingevuld, zodat de concessieverlener per situatie kan
bepalen wat een juiste prikkel tot herstel geeft.
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Beheerplancyclus
De jaarlijkse beheerplancyclus voor het spoor start met een beleidsprioriteitenbrief van de
concessieverlener, waarin nadere prioriteiten en aandachtspunten worden beschreven.
ProRail verwerkt deze in een beheerplan. Hierin verbindt ProRail zich aan de jaarlijks te
realiseren resultaten om de kwaliteit van het spoorvervoer te verbeteren. Naast de concrete
prestaties gaat het hier ook om de programma’s en maatregelen die moeten bijdragen aan
prestatieverbetering. Bij het opstellen van het beheerplan consulteert ProRail diverse bij het
spoor betrokken partijen.
ProRail legt een ontwerpbeheerplan voor aan de concessieverlener. De concessieverlener kan
hierbij een aanwijzing geven. Deze aanwijzing neemt ProRail mee in het opstellen van het
definitieve beheerplan. Dit beheerplan wordt tegelijk met een subsidieaanvraag bij de
concessieverlener ingediend. Deze moet instemmen met het beheerplan en kan aan deze
instemming voorwaarden verbinden.
Met een halfjaarlijkse en jaarlijkse rapportage legt ProRail aan de concessieverlener achteraf
verantwoording af over de voortgang van prestaties.
Het concessiebeheer is geregeld middels een beheerprotocol dat concessieverlener en
ProRail gezamenlijk opstellen.
De beheerplancyclus wordt na één jaar geëvalueerd.

.

Financiering
Het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur wordt uit drie bronnen gefinancierd:
- gebruiksvergoeding
- subsidies
- bijdragen van derden.
De gebruiksvergoeding wordt gereguleerd op grond van de Spoorwegwet. De subsidiëring van
de uitvoering van de concessietaken vindt primair plaats op grond van paragraaf ' van het
Besluit infrastructuurfonds. De ontvangen gebruiksvergoeding wordt jaarlijks in mindering
gebracht op deze subsidie.
Aanvullend kan ProRail op grond van paragraaf van het Besluit infrastructuurfonds
subsidies aanvragen voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur. Aangezien het
beheerplan als onderbouwing dient voor de subsidie op grond van paragraaf ' van het Besluit
Infrastructuurfonds, wordt met de rapportage over de stand van zaken van de uitvoering van
het beheerplan ook gerapporteerd over het gebruik van de subsidie. Over de besteding van de
op grond van paragraaf verkregen subsidies zal ProRail overeenkomstig de in de
subsidiebeschikking opgenomen informatieverplichtingen dienen te rapporteren. Via het
beheerplan en bijbehorende rapportages die volgen uit deze concessie, wordt geborgd dat
een samenhangend beeld ontstaat van de uitvoering van de concessieactiviteiten.
Tot slot kan ProRail inkomsten verwerven uit activiteiten die de organisatie uitvoert voor
derden, zoals gemeente, provincies en vervoerders
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3 Bevindingen evaluatie

.

Bijdrage beheerconcessie aan beleidsdoelstellingen
Bijdrage van beheerconcessie aan beleidsdoelstellingen
Het beeld uit de evaluatie is dat ProRail de afgelopen jaren haar prestaties op de
hoofdspoorweginfrastructuur aanzienlijk heeft verbeterd. Als onderdeel van de brede sturing
in de landelijke spoorsector heeft de beheerconcessie hier een belangrijke bijdrage aan
geleverd. Door de inzet van dit brede sturingsarrangement is ook een bijdrage geleverd aan
het verbeteren van de werkrelaties tussen ProRail en andere partijen in de spoorsector. De
geïsoleerde bijdrage van de beheerconcessie aan de bereikte resultaten is lastig te bepalen.
Deze bijdrage is niet los te zien van de overige onderdelen van de sturingsrelaties binnen de
spoorsector.
De stakeholders onderschrijven in grote lijnen een positieve werking van de beheerconcessie,
maar vinden wel dat de beheerconcessie aan ProRail niet de juiste prikkels biedt voor het
beheer van de infrastructuur die buiten het hoofdrailnet valt. De goederenvervoerders zijn
ontevreden over de prestaties van ProRail. Deze ontevredenheid gaat verder dan alleen de
beheerconcessie en betreft de algehele inspanningen van zowel ProRail als het ministerie
gericht op het goederenvervoer per spoor.
Beleidsrijke invulling van beheerconcessie
Het ministerie heeft bij het opstellen van de beheerconcessie gekozen voor een beleidsrijke
invulling. Dit houdt in dat de beleidsdoelstellingen uit de LTSa hierin expliciet beschreven
worden en dat met concessie actief gestuurd wordt op het bereiken van deze doelstellingen.
ProRail onderschrijft de beleidsdoelstellingen van de LTSa en vindt het logisch dat het
ministerie stuurt op de realisatie hiervan. Tegelijk vindt ProRail het juridisch niet passend om
de beleidsdoelstellingen in de beheerconcessie op te nemen.
ProRail geeft aan dat de beleidsrijke invulling van de concessie beperkingen oplegt aan de
mogelijkheid om tussentijds bij te sturen. Het is niet goed mogelijk om beleidswijzigingen
gedurende de looptijd van de concessie in de sturing te verwerken. Het ministerie acht het,
onder meer met de jaarlijkse beleidsprioriteitenbrief, wel degelijk mogelijk wijzigingen in de
sturing mee te nemen, al zijn de bandbreedtes hiervoor wel beperkt.
Wijze van sturing op basis van beheerconcessie
De beheerconcessie bevat zowel inspannings- als resultaatsverplichtingen. ProRail geeft aan
met beide uit de voeten te kunnen. Bij de inspanningsverplichtingen bestaat wel de behoefte
om voldoende flexibiliteit te hebben om te kunnen bijsturen als de omstandigheden daar om
vragen en eerder gemaakte afspraken aan te passen, bijvoorbeeld door aanpassingen te doen
(na overleg) in een gezamenlijk overeengekomen programma-aanpak. Dit betekent dat er,
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anders dan voor de resultaatsverplichtingen, niet per definitie een sanctie staat op het niet
nakomen van de formeel gemaakte afspraken.
Gerelateerd aan het bovenstaande bevat de beheerconcessie bepalingen die zich richten op
sturing op zowel middelen / formatie (input), activiteiten / processen (throughput) als
prestaties / producten (output). ProRail en het ministerie zijn het erover eens dat de sturing
zoveel mogelijk gericht zou moeten zijn op de levering van prestaties / producten. Dit biedt
ProRail de meeste ruimte om de benodigde activiteiten naar het eigen professionele inzicht
uit te voeren. In specifieke gevallen kan het ministerie sturen op middelen/ formatie dan wel
activiteiten / processen. Dit is een terugvaloptie voor het geval de sturing op prestaties /
producten niet volstaat of niet mogelijk is.

.
. .

Werking sturingsinstrumenten
Werking transparantie
Werking dashboard
De transparantie van ProRail over de prestaties is door implementatie van de afspraken uit de
beheerconcessie verbeterd. Dit is vooral het gevolg van de introductie van een dashboard.
Door het werken met dit dashboard is ProRail de bron van informatie over de prestaties op
het spoor, hetgeen helpt in de positionering van de organisatie. De transparantie via het
dashboard helpt het ministerie om zijn rol als concessieverlener en tegelijk ook als
systeemverantwoordelijke beter in te vullen, onder meer doordat belanghebbenden beter
inzicht krijgen in de prestaties van ProRail. In het geval er in de toekomst te veel prestatieindicatoren aan het dashboard worden toegevoegd, ziet ProRail het risico dat de kans op
‘zijsturing’ toeneemt.
Werking klachtenloket
In lijn met de bepalingen van de beheerconcessie werkt ProRail momenteel met een
klachtenloket. Feitelijk is sprake van meerdere klachtenloketten (een per doelgroep). Ook
deze zijn erop gericht de transparantie te verbeteren. In de ogen van het ministerie en ProRail
functioneren ze naar behoren. Er zijn geen signalen van stakeholders die in tegengestelde
richting wijzen.
Definitie transparantie
In de ogen van ProRail is in de beheerconcessie niet concreet genoeg beschreven wat de
transparantie van ProRail – anders dan het dashboard - precies zou moeten inhouden. Dit
maakt dat onduidelijk is, welke informatie met wie gedeeld zou moeten worden en – omdat
dit een inspanningsverplichting betreft - in welke situatie de transparantie voldoende is.
Informatie over ‘werken voor derden’
Een aandachtspunt in de transparantie is de projectmanagementinformatie die ProRail deelt
met decentrale overheden gerelateerd aan het ‘werken voor derden’. In het vervolg van de
rapportage komt dit punt nader aan bod.

. .

Werking prestatie-indicatoren
Sturing aan de hand van prestatie-indicatoren
De sturing op basis van prestatie-indicatoren is effectief. Deze sturing helpt om de aandacht
in de sturingsrelatie tussen ProRail en het ministerie te vestigen op de onderwerpen die
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belangrijk zijn. Dit geldt voor zowel de eigen prestatie-indicatoren van ProRail (die deels
dezelfde zijn als die voor de vervoerders) als de gezamenlijke prestatie-indicatoren met NS.
Deze laatste ‘dwingen’ ProRail tot samenwerking en maken de organisatie hiervan afhankelijk
voor het halen van de prestatienormen.
ProRail en ook andere stakeholders zijn van mening dat het voor langere tijd vastleggen van
de prestatie-indicatoren (inclusief prestatienormen) in de beheerconcessie ertoe leidt dat de
mogelijkheden om tussentijds aanpassingen door te voeren, te beperkt zijn. Zij pleiten voor
een systematiek die meer ruimte biedt om aanpassingen te doen gedurende de looptijd van
de beheerconcessie.
Een aanvullend punt van aandacht is het frame dat de sturing aan de hand van prestatieindicatoren oproept. Dit frame is dat prestaties altijd beter moeten. De vraag is of dit een
realistische verwachting is. Soms volstaat het bestendigen van een bestaande situatie om de
prestaties op een ander prestatie-indicator of binnen een ander prestatiegebied te
verbeteren. Prestaties kunnen namelijk een bepaalde afhankelijkheid van elkaar hebben. Ook
is het denkbaar dat de prestaties op delen van de infrastructuur tijdelijk afnemen om
daarmee ruimte te bieden aan activiteiten die de lange termijn aantrekkelijkheid van het
spoor vergroten.
Samenstelling van set van prestatie-indicatoren
In de huidige set van prestatie-indicatoren ligt de nadruk naar het oordeel van het ministerie
en ProRail sterk op het onderwerp betrouwbaarheid. Dit is gezien de situatie die bestond ten
tijde van het opstellen van de beheerconcessie logisch. Er zijn nu bijvoorbeeld geen prestatieindicatoren die gericht zijn op de capaciteit van het spoorvervoer. Verder zou de aandacht
meer uit kunnen gaan naar onderwerpen als duurzaamheid, geluid en externe veiligheid. Er is
behoefte aan een gebalanceerde set van prestatie-indicatoren, die een goede reflectie zijn
van de prestatiegebieden.
Aanvullend kan de potentie van het werken met prestatie-indicatoren waarbij ketenpartners
van elkaar afhankelijk zijn om prestaties te verbeteren, beter worden benut. Zo wordt de
zitplaatskans van NS bijvoorbeeld beïnvloed door de prestaties van ProRail. Een prestatieindicator die hierop ziet, geeft prikkels om de samenwerking tussen NS en ProRail verder te
intensiveren. Voor ProRail is een belangrijke voorwaarde bij ketengerichte prestatieindicatoren, dat beide partijen sturen op een gezamenlijke indicator.
In bredere zin is de behoefte om de complete set aan prestatie-indicatoren in relatie tot de
prestatiegebieden van de beheerconcessie te evalueren op basis van de ervaringen in de
afgelopen jaren en de actuele situatie in de spoorsector.
Focus op hoofdrailnet
De reizigersvervoerders niet zijnde NS en decentrale overheden zijn van mening dat het
werken met gelijkgerichte prestatie-indicatoren in de beheerconcessie en vervoerconcessie
van NS tot gevolg heeft dat de aandacht van ProRail te veel uitgaat naar NS en daarmee naar
het hoofdrailnet in plaats van naar de gehele hoofdspoorweginfrastructuur.
Relatie met vervoerconcessies van decentrale overheden
De afspraken en normen die in de beheerconcessie zijn vastgelegd, wijken op punten af van
wat decentrale overheden met hun vervoerders in regionale concessies zijn overeengekomen.
Hierdoor is in sommige gevallen sprake van ongelijke doelstellingen voor de regionale
vervoerder en ProRail. In de ogen van regionale vervoerders stimuleert deze ongelijkheid
ProRail onvoldoende in het leveren van de door regionale vervoerconcessies gewenste
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prestaties. ProRail merkt op dat dergelijke regionale concessie-afspraken worden vastgelegd,
zonder dat ProRail daarbij een formele partij is en deelt de opvatting dat het, waar mogelijk,
goed is om te werken met dezelfde afspraken en prestatie-indicatoren.
Differentiatie in prestatienormen
Regionale reizigersvervoerders en consumentenorganisaties hebben behoefte aan meer
differentiatie in de normen die voor de prestatie-indicatoren gelden, onder andere door nader
onderscheid te maken tussen enerzijds intercity's en anderzijds sprinters en regionale
treinen. De operationele verschillen in de uitvoering van deze categorieën van treindiensten
rechtvaardigen een onderscheid in de bodem- en streefwaarden.

. .

Werking programma’s en maatregelen
Effectiviteit programma’s
Het werken met programma’s is in de sturingsrelatie tussen het ministerie en ProRail een
effectief instrument. De programma’s zijn functioneel, in de zin dat deze leiden tot een focus
op specifieke opgaven en binnen deze opgaven op concrete verbeteringen in prestaties. Ook
bieden de programma’s de gelegenheid om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en
deze te incorporeren in de sturingsrelatie tussen het ministerie en ProRail.
Sturing op programma’s
Een aandachtspunt in het werken met programma’s vindt ProRail de mogelijkheid van
dubbele sturingslijnen. Er is soms sprake van een samenloop van sturing vanuit de lijn- als de
programmaorganisatie. Het gevolg hiervan is een onduidelijke verdeling van rollen en
verantwoordelijkheden.
Selectie van programma’s in beheerconcessie
ProRail geeft verder aan dat het in de huidige praktijk niet altijd duidelijk is, in welke gevallen
een programma onder de beheerconcessie wordt gebracht. De organisatie heeft het beeld dat
deze keuze soms samenhangt met het besluit om een programma op te nemen in de
vervoerconcessie van NS, omdat er in de relatie met NS geen andere sturingsinstrumenten
bestaan. Dit terwijl de bij het programma behorende aanpassingen aan de infrastructuur
vanuit het MIRT gefinancierd zijn (bijvoorbeeld Beter en Meer, STS-verbeter programma). De
keuze om het programma in dat geval ook als gezamenlijk programma op te nemen in de
beheerconcessie, vindt ProRail niet gelukkig.
Gebruik term ‘programma’
Tot slot is het belangrijk om in de communicatie steeds alert te zijn op het gebruik van de
term programma, omdat deze term kan slaan op zowel een opgave in het kader van het MIRT
als een opgave onder de beheerconcessie.

. .

Werking sanctionering
De sanctionering zoals opgenomen in de beheerconcessie is effectief, door de dreigende
werking die hiervan uitgaat. Deze werking is vooral een gevolg van de negatieve publiciteit
(naming & shaming) bij het niet halen van de prestaties. Het feit dat er ook boetes worden
opgelegd als de prestaties achterblijven, speelt hierbij geen rol, omdat het ministerie indirect
de boetes draagt via de subsidie aan ProRail. Het beeld van het ministerie en ProRail is dat de
sanctionering ook zonder boetes voldoende zal werken.
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Werking beheerplancyclus
Jaarlijks doorlopen van cyclus
Het jaarlijks doorlopen van de beheerplancyclus brengt voor- en nadelen met zich mee.
Enerzijds maakt deze frequentie het mogelijk om op korte termijn bij te sturen, bijvoorbeeld
door nieuwe beleidsprioriteiten te integreren. De intentie van het ministerie is overigens om
deze prioriteiten jaarlijks niet teveel te wijzigen en een consistente beleidslijn aan te houden.
Anderzijds speelt dat aanpassingen in het beheer de nodige tijd vergen en veelal niet binnen
de termijn van één beheerplan te realiseren zijn. Hierdoor verliest de participatie voor alle
betrokkenen aan waarde. In het verlengde hiervan kan een meerjarig beheerplan (inclusief
meerjarig budget met jaarlijkse bijstellingen) meer continuïteit in het beheer brengen. Per
saldo zijn ProRail en ook het ministerie van mening dat er voldoende reden is om de jaarlijkse
frequentie te heroverwegen.
Consultatie op beheerplan
Het jaarlijkse consultatieproces van het beheerplan vergt op basis van de voorschriften die
zijn opgenomen in de beheerconcessie dusdanige inspanningen dat de kosten en baten in de
ogen van ProRail niet in evenwicht zijn. De consultatie kost zowel ProRail als de stakeholders
die bevraagd worden relatief veel inzet en tijd en levert in verhouding onvoldoende op. Het
gaat hierbij om meer partijen dan alleen de gerechtigden zoals genoemd in de Spoorwegwet.
Ook dient de consultatie plaats te vinden op meer onderwerpen dan in de wet genoemd
staan. De opmerkingen die belanghebbenden maken hebben daardoor niet alleen betrekking
op de inhoud van het beheerplan, maar ook op de bredere beleidskaders die door het
ministerie zijn opgesteld. ProRail kan met dit type opmerkingen voor de afronding van het
beheerplan niet goed uit de voeten. Tot slot maakt de timing van de consultatie het niet
mogelijk nog ingrijpende aanpassingen te doen in het beheerplan.

.
. .

Werking samenwerkingsbepalingen
Werking bepalingen samenwerking tussen ministerie en ProRail2
Kwaliteit samenwerkingsrelatie
De samenwerking tussen ProRail en het ministerie is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd.
Tegelijk zijn er in deze samenwerking op specifieke punten nog verbeteringen mogelijk. Zo
worden de informele afspraken in onderlinge contacten niet altijd geformaliseerd, waardoor
de status hiervan onduidelijk is. Daarnaast is het mandaat van gezamenlijke overleggen niet
altijd helder. In gevallen waarin dit wel duidelijk is, wordt hier niet in alle gevallen binnen
geacteerd. Tot slot is er gezien de sterke onderlinge relatie behoefte om het overleg over het
MIRT en de BOV-reeksen beter met elkaar te verbinden.
Informatievoorziening
Het ministerie heeft behoefte aan een betere informatieverstrekking vanuit ProRail. Door
actiever op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen die spelen, wordt het
gemakkelijker om gezamenlijk naar buiten te treden.

2

De opmerkingen in deze en ook de volgende paragraaf hebben niet alleen betrekking op
de beheerconcessie, maar gelden in een breder perspectief.
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Rol beheerprotocol
In de samenwerking tussen het ministerie en ProRail dient opnieuw gekeken te worden naar
de functie van het beheerprotocol, aangezien hier op voorhand wel een belangrijke rol werd
toebedeeld, maar dit protocol nu niet intensief gebruikt wordt.

. .

Werking bepalingen samenwerking met stakeholders
Kwaliteit samenwerkingsrelaties
Het ministerie en ProRail onderkennen beide het belang van afstemming met de
stakeholders. In hun ogen is deze afstemming de afgelopen jaren ook verbeterd, al is wel
sprake van een aantal aandachtspunten. Ook de stakeholders hebben het beeld dat de
samenwerking verbeterd is. Een uitzondering hierop vormen de goederenvervoerders. Deze
voelen zich door zowel het ministerie als ProRail weinig serieus genomen en hebben grote
moeite van de huidige manier van samenwerken.
Werk voor derden
Een heikel punt in de samenwerking met decentrale overheden en in mindere mate ook
regionale vervoerders zijn de bepalingen in de beheerconcessie over de omgang met werk
voor derden. Evenals ProRail geven alle stakeholders aan dat deze bepalingen in de praktijk
niet werkbaar zijn. Een belangrijke reden is dat de kosten en risico’s van de activiteiten
volledig voor rekening van de decentrale overheden komen. Door hun positie vinden de
decentrale overheden dat zij niet in staat zijn om deze kosten en risico's te beïnvloeden dan
wel te beheersen.
Effect van schaarste aan capaciteit
De relatie met verschillende groepen van stakeholders wordt steeds meer beïnvloed doordat
de schaarste aan spoorcapaciteit toeneemt. Deze schaarste dwingt ProRail en daarachter ook
het ministerie om meer keuzes te maken. Stakeholders hebben behoefte aan meer helderheid
over wie welke keuzes maakt. Het is nu met andere woorden onduidelijk wie verantwoordelijk
is voor de systeemintegratie en daarmee voor het nemen van besluiten die vragen om
integrale afwegingen. Tegelijk maakt de toenemende schaarste het belangrijker om de
verwachtingen van stakeholders te managen, zodat zij weten waar ze aan toe zijn. Het zal
steeds moeilijker zijn om de combinatie van hun behoeften in te vullen.
Relatie met Spoorwegwet
ProRail geeft aan dat de beheerconcessie op een aantal onderwerpen aanvullende
bepalingen bevat ten opzichte van de Spoorwegwet (o.a. ten aanzien van samenwerking). De
organisatie is van mening dat deze bepalingen in de beheerconcessie overbodig zijn en in
sommige gevallen ook te veel beperkingen opleggen aan de professionaliteit van ProRail om
eigen keuzes te maken. Het ministerie stelt dat aanvullende bepalingen soms nodig zijn om
accenten te leggen en focus aan te brengen. In deze gevallen laat de Spoorwegwet vanuit
beleidsoptiek te veel ruimte.
Ook biedt een aantal bepalingen in de beheerconcessie in de ogen van ProRail aan
stakeholders de mogelijkheid om de samenwerking onnodig te juridiseren. De organisatie
pleit ervoor om de beheerconcessie hierop aan te passen en deze in lijn te brengen met de
bepalingen in de Spoorwegwet.
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.A Verhouding met financiële sturing
Vertrekpunt beheerconcessie
In de beheerconcessie ontbreekt het aan een expliciete relatie tussen gevraagde prestaties en
beschikbare middelen. Het uitgangspunt voor de beheerconcessie is, dat ProRail de prestaties
zoals die met het ministerie worden afgesproken, kan leveren binnen de bekende financiële
kaders. Bij de start van de beheerconcessie is niet bewust gezocht naar een balans in de
relatie tussen de prestaties die van ProRail gevraagd werden en de subsidiebedragen die
beschikbaar waren om deze prestaties te realiseren. Dit kwam onder meer doordat de toen
beschikbare middelen niet volledig werden uitgeput. Hierdoor ontbreekt het volgens ProRail
aan een overeengekomen vertrekpunt om de financiële effecten van wijzigingen in de
gevraagde prestaties of de gevolgen van wijzigingen in de financiële kaders op de gevraagde
prestaties aan te relateren.
Sturing op relatie tussen gewenste prestaties en beschikbare budgetten
Het ministerie en ProRail slagen er steeds beter in om in het onderlinge gesprek een relatie te
leggen tussen de gevraagde prestaties en de daarvoor beschikbare budgetten. Dit gesprek is
nodig omdat door de verbeterde financiële sturing door ProRail en de groei van het
spoorvervoer de spanning tussen het beschikbare en benodigde budget toeneemt. Het vraagt
een intensievere dialoog om hiermee om te gaan. Vooral het afgelopen jaar is hierin een flinke
stap voorwaarts gemaakt. Het ontbreekt nog wel aan rekenregels die het mogelijk maken om
prestaties en benodigde middelen aan elkaar te relateren. Een reden hiervoor is dat het lastig
is om deze relatie te leggen, vooral daar waar het gaat om de effecten van een aanpassing in
het budget op de prestatie-indicatoren.
Er is inmiddels een aanvullende set aan financiële spelregels voor het ministerie en ProRail
beschikbaar, die beter aansluit op de huidige financiële situatie. Deze set moet een handvat
bieden om het gesprek over de prestaties en beschikbare middelen beter te kunnen voeren.
Het doel is om hier in de toekomstige afspraken tussen het ministerie en ProRail naar te
verwijzen, zodat geborgd wordt dat deze spelregels ook gehanteerd worden.

GI !

16

4 Conclusies

De evaluatie laat zien dat de sturing op basis van de beheerconcessie effectief geweest is, in
de zin dat deze als onderdeel van de totale sturing in de spoorsector een positieve bijdrage
heeft geleverd aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in de LTSa.
Tevens maakt de evaluatie inzichtelijk dat er op specifieke punten ruimte is voor verbetering.
De belangrijkste bevindingen uit de evaluatie die deze conclusie onderbouwen, zijn:
- De sturing aan de hand van prestatie-indicatoren heeft bijgedragen aan het verbeteren
van de prestaties van ProRail, waarbij de set van indicatoren nu toe is aan evaluatie.
Aandachtspunten hierbij zijn om voor meer prestatiegebieden prestatie-indicatoren te
introduceren en meer te gaan werken met ketengerichte prestatie-indicatoren.
- Het werken met programma’s heeft geholpen om de prestaties op specifieke gebieden te
verbeteren, maar de wijze van selectie van programma’s die onderdeel vormen van
beheerconcessie (en de jaarlijkse beheerplannen) verdient verduidelijking.
- De transparantie over de prestaties van ProRail is verbeterd, vooral als gevolg van de
introductie van een dashboard.
- De sanctionering op het niet halen van prestaties is functioneel door de dreiging van
negatieve publiciteit, maar niet door de boetes die opgelegd worden.
- In de relatie tussen het ministerie en ProRail is het gelukt om de te leveren prestaties en
de beschikbare budgetten beter op elkaar af te stemmen, al blijft hierin werk te doen.
- De beheerplancyclus is toe aan een herijking, waarbij vooral de jaarlijkse frequentie van
de cyclus toe is aan een heroverweging.
- De samenwerking tussen het ministerie en ProRail is de afgelopen jaren sterk verbeterd,
tegelijk bestaan hierin nog belangrijke aandachtspunten.
- De samenwerking tussen ProRail en stakeholders is eveneens beter geworden, behalve
die met goederenvervoerders, die ontevreden zijn met de huidige gang van zaken.
- In de relatie tussen ProRail en decentrale overheden speelt een aantal vraagstukken,
waarbij vooral de spelregels rond ‘werk voor derden’ een issue vormen.
Op basis van deze conclusies dient zich een aantal onderwerpen aan die van belang zijn voor
de toekomstige sturingsrelatie:
- het evalueren van de huidige set van prestatie-indicatoren
- het in de sturing verder versterken van de relatie tussen prestaties en financiën
- het heroverwegen van de frequentie en planning van de beheerplancyclus
- het verbeteren van de samenwerking tussen ProRail en goederenvervoerders
- het heroverwegen van de bepalingen rond de uitvoering van ‘werk voor derden’
Deze verbeterpunten kunnen meegenomen worden in het ontwikkelen van een nieuwe visie
op de aansturing van ProRail. Hierbij is het van belang dat de conclusies gerelateerd worden
aan de ontwikkelingen die momenteel in de spoorsector plaatsvinden. De grootste uitdaging
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is om de afspraken tussen het ministerie en ProRail zodanig in te richten, dat op een adequate
manier kan worden omgegaan met de (oplopende) spanning als gevolg van de combinatie
van de hoge verwachtingen over de prestaties van het spoorvoer, het effect van het
toenemend gebruik van de infrastructuur op de kwaliteit hiervan en de druk op de budgetten
die voor beheer en onderhoud beschikbaar zijn.
Deze spanning maakt het essentieel dat gezamenlijk nagedacht wordt over de prestaties die
ProRail binnen de beschikbare financiële kaders kan leveren. Na het bepalen hiervan, is het
van belang om deze helder met de buitenwereld te communiceren, zodat de verwachtingen
goed gemanaged worden.
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Met deze brief geeft ProRail u een reactie op het rapport met betrekking tot de midterm review
op de beheerconcessie zoals deze is uitgevoerd door AEF.
ProRail ziet dit rapport als een bevestiging van en compliment voor het feit dat de prestaties in
de eerste helft van de concessie sterk verbeterd zijn, zowel dankzij het harde werk van de
werknemers van ProRail als de samenwerking met alle andere partijen in de spoorsector en
andere stakeholders.
ProRail herkent zich in de door AEF gegeven aanbeveling om samen met IenW op zoek te
gaan naar de balans tussen de huidige opgaven en de toekomstige netwerk- en
capaciteitsontwikkelingen. ProRail ziet en onderschrijft het feit dat de verwachte groei in het
reizigers- en goederenvervoer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. In het beheerplan voor
2020 en 2021 wordt al uitgebreid ingegaan op de manier waarop ProRail omgaat met het
inspelen op deze toekomstige ontwikkelingen, hetgeen ook een beleidsprioriteit is voor deze
periode. ProRail draagt daarmee bij aan de mobiliteits-, bereikbaarheids- en duurzaamheidsambities van Nederland.
Daarnaast blijft de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de infrastructuur de aandacht
behouden, zeker ook gezien de groeiende vervoersvraag die druk zal leggen op onze reeds
intensief benutte infrastructuur. Op dit moment zijn de beschikbaarheid en betrouwbaarheid op
een hoger niveau dan ooit, maar eerder genoemde groei en de werkzaamheden om die groei te
faciliteren, maken het niet vanzelfsprekend dat we dat niveau zonder extra maatregelen en
investeringen vast kunnen houden. In het beheerplan voor 2020 en 2021 vindt u onder de
noemer ‘ProRail Verbetert – Betrouwbare mobiliteit’ meer informatie over de manier waarop we
aan de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het spoor werken.
Zoals u kunt lezen in het beheerplan 2020 – 2021 is goederenvervoer een van de
beleidsprioriteiten die het ministerie ons voor de periode 2020 – 2021 heeft meegegeven. De
aanbeveling samen met het ministerie en de sector verder te werken aan verbetering van het
goederenproduct neemt ProRail dan ook ter harte. ProRail heeft reeds een aantal maatregelen
getroffen en knelpunten opgelost. Tegelijkertijd wil ProRail de opgelopen achterstand in de
kwaliteit, bijvoorbeeld op de Havenspoorlijn, inlopen door middel van het uitvoeren van het
maatregelenpakket goederenvervoer en het uitvoeren van reeds afgesproken investeringen.
Daarnaast zal in het kader van het maatregelenpakket goederenvervoer in kaart worden
gebracht welke verdere investeringen nog nodig zijn om de ambities van de
goederenvervoerders en -verladers zo goed mogelijk te kunnen faciliteren.
Ook in het kader van assetmanagement onderschrijft ProRail de aanbeveling van AEF om meer
inzicht in de technische en functionele status van de infrastructuur beter in beeld te krijgen.
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ProRail zet, onder andere door middel van innovatieve methoden zoals de reizigerstrein als
meettrein, stappen om meer inzicht te krijgen in de technische en functionele status van de
infrastructuur. Door deze meetdata te combineren met reeds beschikbare data en te ontsluiten
via dashboarding is ProRail straks nog beter in staat om te anticiperen op toekomstige
opgaven. Over deze en andere innovaties leest u meer in de paragraaf ‘innovaties voor
groeiende mobiliteitsvraag’ in het beheerplan voor 2020 en 2021.
Door middel van onder meer het herinrichten van onze organisatie gebaseerd op Samenspel
voor meer treinen verwacht ProRail een volgende stap te gaan zetten in de door AEF
aanbevolen verdere professionalisering van de organisatie. Hierdoor zal ProRail in staat zijn om
de verwachte groei richting 2030 zo goed mogelijk te faciliteren. Over Samenspel voor meer
treinen leest u meer in het beheerplan voor 2020 en 2021. Ook de samenwerking met de
vervoerders in het MLT zorgt voor verdere professionalisering
Ten slotte streeft ProRail ernaar om, gegeven de kaders die IenW ons meegeeft, de
samenwerking met decentrale overheden te verbeteren. Hierbij is er aandacht voor het
verbeteren van de transparantie van complexe projecten, zodat de uitdagingen in deze
projecten voor decentrale overheden beter te overzien zijn. Hierbij zoekt ProRail actief de
verbinding met de betrokken partijen en verwacht daarbij ook veel van de samenwerking tussen
het ministerie en decentrale overheden, verwoord in het nieuwe afsprakenkader werken voor
derden ProRail.
ProRail vertrouwt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ziet de komende
meerjarenperiode met vertrouwen tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de Raad van Bestuur
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Hoofdrapportage
Internationale Benchmark 2019
ProRail / NS

18 maart 2020
VP20170004-334961794-6

Uitgelichte bevindingen
•

ProRail en NS hebben in 2019 een internationale benchmark uitgevoerd met Europese collega bedrijven. In deze benchmark is
de ontwikkeling van de prestaties in de periode 2014-2018 onderzocht.

•

NS en ProRail presteren ruim boven het gemiddelde bij het aanbieden van een aantrekkelijk product, een kwalitatief goed
spoorsysteem en de capaciteit van dit spoorsysteem.

•

De punctualiteit voor zowel reizigers- als goederenvervoer is gestegen, terwijl het Nederlandse spoorwegnet het drukst bereden
net is van de vergelijkingsgroep. De intensiteit van het verkeer op het spoorwegnet is nog verder toegenomen. Het percentage
uitgevallen treinen op het Nederlandse spoor is gemiddeld ten opzichte van de vergelijkingsgroep en hangt samen met drukte
op het spoor en keuzes in de be- en bijsturing.

•

NS rijdt met relatief nieuw, volledig elektrisch en energiezuinig materieel; de meeste andere vervoerders rijden met ouder en
gedeeltelijk Diesel materieel. Het inkopen van duurzaam opgewekte energie heeft er voor gezorgd dat de CO2 uitstoot van NS
het laagst (0) is van de vergelijkingsgroep.

•

Het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het product (prestaties, service, trein- en stationsomgeving) heeft er voor gezorgd
dat de klanttevredenheid sterk is gestegen naar een niveau dat 9% boven het gemiddelde van de vergelijkingsgroep ligt.

•

ProRail realiseert een hoog niveau van veiligheid op het spoor, betrouwbare infrastructuur en lage uitgaven ten opzichte van de
vergelijkingsgroep. Het verbeteren van veiligheid op en rond spoorwegovergangen blijft hoge prioriteit houden.

•

De benutting van infrastructuur, materieel en stations zijn het hoogst van de vergelijkingsgroep. Dit vertaalt zich in een hoge
productiviteit en relatief lage kosten op sectorniveau.

•

In Nederland zijn de tarieven voor de reizigers iets boven het gemiddelde van de vergelijkingsgroep. De nettooverheidsbijdrage aan het reizigersvervoer op het hoofdrailnet is één van de laagste van de vergelijkingsgroep. Overall
combineert het Nederlandse spoorsysteem een hoge mate van effectiviteit met een hoge efficiency.
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Inleiding
• Voor u ligt de hoofdrapportage van de Internationale Benchmark van NS en ProRail. Deze rapportage bevat de meest belangrijke analyses
uit de onderliggende benchmark rapporten van NS en ProRail, die gelijktijdig beschikbaar zijn gekomen. Dit benchmark onderzoek is
uitgevoerd in het kader van de beheer- en vervoersconcessies van ProRail en NS. De concessies verplichten NS en ProRail om elke drie
jaar een benchmark uit te voeren met vergelijkbare vervoerders en spoorinfrastructuurmanagers, om zo de prestaties te monitoren en
verder te verbeteren.
• Deze benchmark is uitgevoerd in 2019 en beslaat de periode 2014-2018. De vergelijkingsgroepen zijn zoveel mogelijk gelijk gehouden aan
die van de vorige benchmark uit 2016. Daardoor wordt de continuïteit en kwaliteit van de vergelijkingen geborgd. Alle analyses zijn gemaakt
op basis van beschikbaarheid van goed vergelijkbare data. Waar van toepassing zijn data vergelijkbaar gemaakt, een beschrijving van de
methodologie is te vinden in de onderliggende rapporten van ProRail en NS.
• In verband met de vertrouwelijkheid van een groot deel van de data, zijn de vergelijkingen geanonimiseerd. Vergelijkingen van ProRail
hanteren een vaste volgorde voor de vergelijkingspartners (A t/m E). Vergelijkingen van NS hanteren een rangschikking die per vergelijking
verschilt (Op1 – Op6) en maken gebruik van een index. Hierbij is 100 het gemiddelde van de vergelijkingsgroep in 2018 of in het meest
recente jaar waarin alle data beschikbaar is.
• De audit van de vorige benchmark door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft geleid tot deze gezamenlijke ProRail/NS
samenvatting en verdieping in de onderliggende rapporten van NS en ProRail. In deze rapporten is verder aangegeven hoe overige
aanbevelingen zijn verwerkt. Ook deze hoofdrapportage en de onderliggende rapporten zijn getoetst door het KiM.
• Bij de vergelijkingen van NS omvat deze benchmark het vervoer op het hoofdrailnet. Vervoer op regionale lijnen valt voor NS buiten de
vergelijking. Het vervoer op het hoofdrailnet omvat vanaf 2015 ook het vervoer op de HSL, voor zover dit door NS wordt verzorgd (dus
inclusief IC Direct en IC Brussel, maar exclusief Thalys en Eurostar). NS heeft verdiepend onderzoek gedaan naar uitval van treinen en de
ontwikkeling van klantoordelen, zoals aangegeven in de uitgangspunten voor de benchmark door het Ministerie van IenW.
• Voor de analyses en vergelijkingen van ProRail geldt dat al het vervoer over het Nederlandse spoor in scope is: het betreft dus prestaties
op zowel het Hoofdrailnet (HRN) als de regionale lijnen. Ook de prestaties van het goederenvervoer zijn in scope. Voor de
Hogesnelheidslijn (HSL) geldt dat wel de prestaties, maar niet de uitgaven in scope zijn van het onderzoek.
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Deelnemers aan de benchmark – verschillende karakteristieken per land maakt één-op-één
vergelijking van prestaties lastig
•

Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste geografische en spoor-specifieke kenmerken van de deelnemende
vergelijkingspartners1. Het overzicht maakt duidelijk dat landen sterk van elkaar verschillen. Deze verschillen hebben tevens invloed op
de prestaties van de infrabeheerders en vervoerder.

Infrastructuur beheerder

ProRail

Trafikverket

Banedanmark

SNCF
Réseau

Network
Rail

SBB

-

Vervoerder(s)

NS

-

DSB

-

GA, WMT2

SBB

NMBS

Net lengte (km) – Totaal

3.075

10.906

3.476

29.640

16.837

5.690

3.592

Net lengte (km) – IM peer

3.075

9.708

1.896

27.594

15.804

3.090

3.568

Spoorkm (maintrack) – IM peer

5.370

11.812

3.076

48.386

31.091

6.239

5.379

33.893

410.335

42.434

549.970

241.910

39.997

30.278

17,28

10,2

5,9

67,8

65,8

8,4

11.72

Bevolkingsdichtheid (# per km1)

502

24

132

114

266

204

387

Spoornetlengte per 1000 km2
land

90,7

37,6

81,9

53,9

69,6

142,3

118,6

Inwoners per km spoornetlengte

5620

935

1697

2287

3908

1476

3263

578

33

146

170

288

464

347

1.134

1.328

1.048

1.377

1.059

2.212

896

Oppervlakte – land (km2)1
Population (mln)1

Rail
ratio’s

Reizigerskm (trein) per km2
Reizigerskm (trein) per inwoner

•

In de meeste landen in de vergelijkingsgroep wordt de railinfrastructuur beheerd door meer dan één infrabeheerder. Dit is onder meer te
zien aan het verschil tussen de netwerklengte van het land en de netwerklengte dat door de deelnemende inframanager beheerd wordt.

1
2

Source: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
GA = Greater Anglia; WMT = West Midland Trains

Alle reizigerskm cijfers zijn national (Eurostat / KiM), behalve bij SBB en NMBS;
daar zijn de cijfers van de betreffende vervoerders gebruikt.
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Het vervoer over het Nederlandse spoor is bovengemiddeld sterk gegroeid in 2015-2018
1

Bron: ProRail

2

Bron: NS

Grafiek 1 toont de combinatie van groei van het aantal treinkilometers en het
aantal tonkilometers (reizigers en goederen) over het Nederlands spoor
• Het aantal treinkilometers in NL is met 5% gegroeid in de periode 2015 –
2018. De groei van het aantal tonkilometers bedroeg ook 5% in dezelfde
periode. Tonkilometers betreft de som van reizigers- en goederenvervoer.
• De groei of krimp van het aantal trein- en tonkilometers is afhankelijk van
veel factoren: de aanleg van nieuwe infrastructuur leidt bijvoorbeeld tot
meer treinverkeer. Maar ook wijzigingen in de dienstregeling,
mobiliteitsbeleid (bijv. wel of geen tolheffing voor autoverkeer), stakingen
van spoorwegpersoneel, storingen aan infrastructuur in buurlanden en
weersinvloeden hebben invloed op het hoeveelheid treinverkeer van de
landen in de vergelijkingsgroep.
• In Nederland verwachten we de komende jaren een verdere continuering
van de groei. Dit geldt voor zowel reizigers- als goederenvervoer per
spoor.
Grafiek 2 toont de relatie tussen de groei van het aantal reizigerskilometers
(vraag) en zitplaatskilometers (aanbod) op het Hoofdrailnet (HRN) over 20152018
• NS toont een bovengemiddelde groei van zowel vraag als aanbod. Bij
andere vervoerders was de groei beperkter. Waar de vraag sterker groeide
dan het aanbod (Op4) leidde dit tot overvolle treinen.
• De groei van het aantal reizigers is o.a. afhankelijk van:
• Kwaliteit van de dienstverlening; snelheid, gemak, betrouwbaarheid
• Macro ontwikkelingen; demografie, economische groei, olieprijzen
• Mobiliteitsbeleid, beprijzing en financiering, weg/spoor infrastructuur
• Vergelijkingspartners noemen een aantal factoren die de mogelijkheid om
op de groei in te spelen bepalen of beperken: hoeveelheid materieel,
infrastructuur (paden, perronlengten, opstelcapaciteit), financiële
randvoorwaarden.
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Het Nederlandse spoor is het drukst bereden van alle landen in de vergelijkingsgroep
1

2

Bron: ProRail

Bron: NS (2018)

Grafiek 1 toont de benutting van het spoor: het aantal treinkilometers per
spoorkilometer per dag, onderverdeeld naar reizigers- en
goederenvervoer.
• Het Nederlandse spoor wordt efficiënt benut: het kent het hoogste
aantal treinkilometers per spoorkilometer van de vergelijkingsgroep.
Er reden in 2018 op een dag gemiddeld 78 reizigerstreinen en 6
goederentreinen op iedere kilometer spoor.
• De hoeveelheid treinkilometers per spoorkilometer wordt beïnvloed
door twee drivers: het aantal rijdende treinen en de hoeveelheid
spoor in het land. Zo is de gemiddelde spoorbenutting in de
vergelijkingsgroep beïnvloed door de ingebruikname van nieuwe
infrastructuur en het afstoten van infrastructuur door de
spoorbeheerder. In NL heeft o.a. de verbeterde dienstregeling geleid
tot meer treinen over het spoor.
• Om de toekomstige groei van vervoer per spoor in NL te kunnen
blijven faciliteren zal de benutting naar verwachting verder toenemen.
Grafiek 2 toont het aantal reizigers per trein en het aantal reizigers per
station.
• NS vervoert meer dan twee maal zoveel reizigers per trein dan het
gemiddelde van de vergelijkingsgroep.
• Gecombineerd met de hoge benutting van het spoor en stations
zorgt dit voor een bovengemiddeld efficiënt gebruik van de
investeringen die ten behoeve van het spoorwegsysteem gedaan
zijn.
• NS bedient een relatief beperkt aantal stations ten opzichte van de
vergelijkingsgroep. Dit zorgt voor relatief korte reistijden voor de
reizigers, efficiënt vervoer en intensief gebruikte stations. Andere
vervoerders, met meer regionale treindiensten, hebben meer
stations met kleinere aantallen reizigers en een lagere gemiddelde
snelheid.
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Nederlands spoor: hoge punctualiteit, weinig verstoringen ondanks de hoge benutting
1

Bron: ProRail

2

Grafiek 1 toont de ontwikkeling van treinpunctualiteit uitgezet tegen de
benutting van het spoor.
• De treinpunctualiteit in Nederland is ondanks de hogere benutting
gestegen in de periode 2015 en 2018, de sterkste stijging op één na
binnen de vergelijkingsgroep.
• De betere prestaties in Nederland steunen op een aantal investeringen:
• Nieuwe landelijke dienstregeling in 2017 met beter ontwerp proces.
• Verbeteren van betrouwbaarheid van infrastructuur en materieel op
de A2 corridor vanuit het programma Beter en Meer.
• Nieuwe infrastructuurprojecten gefinancierd door het Rijk: DSSU
(Utrecht), eerste fase OV SAAL (Schiphol-Lelystad), Programma
Hoogfrequent Spoor (PHS).
• Verbeteringen in het be- en bijsturen van de treindienst.
• De samenwerking tussen ProRail, NS en andere vervoerders is bij veel
projecten een belangrijke succesfactor geweest.
Grafiek 2 toont de ontwikkeling van treinpunctualiteit en uitval van treinen.
• Operator 2 in grafiek 2 heeft ook aanzienlijk geïnvesteerd in
infrastructuur en een nieuwe dienstregeling, resulterend in een betere
punctualiteit.
• Het percentage uitgevallen treinen is bij alle partijen toegenomen,
waarbij de stijging in Nederland relatief beperkt is gebleven.
• Sturen op reizigerspunctualiteit kan, vooral bij schaarse infrastructuur,
leiden tot een hoger aantal opgeheven (minder drukke) treinen terwijl er
wel meer reizigers (uit drukkere treinen) op tijd aankomen.

Bron: NS (2018)

ProRail NS International Benchmark 2019

7

De Nederlandse reizigers waarderen de prestaties van NS en ProRail steeds hoger.
Goederenvervoer is gegroeid in treinkilometers en punctualiteit
1

Bron: NS

2

Grafiek 1 toont de ontwikkeling van het algemeen klantoordeel van reizigers
uitgezet tegen de reizigerspunctualiteit.
• De klanttevredenheid is bij NS sterker gestegen dan bij alle andere
vergelijkingspartners. Ook de reizigerspunctualiteit, een belangrijke factor
voor tevredenheid, stijgt sterk.
• Ten opzichte van andere vergelijkingspartners hebben NS en ProRail in de
afgelopen periode veel geïnvesteerd in:
• Nieuwe betrouwbare dienstregeling met hogere frequenties (Beter &
Meer)
• Minder verstoringen aan infrastructuur en materieel (Beter & Meer)
• Probleemloze instroom van nieuw materieel, uitstroom van oud materieel
• Modernisering van grote stations
• Informatie waarmee reizigers betere keuzes kunnen maken en beter
weten wat zij kunnen verwachten tijdens de reis.
Grafiek 2 geeft inzicht in de prestaties op het gebied van goederenvervoer. De
grafiek toont de relatie tussen groei in treinkilometers en groei in punctualiteit
van goederenvervoer
• Nederland toont op beide assen positieve groei: zowel treinkilometers
goederenvervoer als punctualiteit goederenvervoer zijn toegenomen.
• Punctualiteit goederentreinen groeide met 1,6% t.o.v. 2015, maar is laag in
vergelijking met de andere landen in de vergelijkingsgroep (zie ook pagina
10)
• Het goederenvervoer in NL – gemeten in aantal treinkilometers - toont de
grootste stijging van de vergelijkingsgroep. Het aantal treinkilometers
goederenvervoer groeide in NL met 5,9% t.o.v. 2015.
Data B: 2015 - 2017

Bron: ProRail
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Klanttevredenheid van reizigers en punctualiteit van reizigerstreinen zijn ruim bovengemiddeld
Grafiek 1 toont de ontwikkeling van het algemeen klantoordeel van reizigers.
• De algemene klanttevredenheid ligt bij NS in 2018 ruim 9% boven het
gemiddelde van de vergelijkingsgroep. Tijdens de benchmark periode is de
klanttevredenheid over de meeste aspecten van de dienstverlening bij NS
sterk gestegen.
• Deze verbeteringen kunnen vooral worden toegeschreven aan de
verbeteringen van de treindienst zelf (dienstregeling en betrouwbaarheid) en
de verbetering van de kwaliteit van de diensten daar om heen (b.v.
reisinformatie, persoonlijke service, stations en diensten voor ketenvervoer).
• Vergelijkingspartners noemen vooral een minder betrouwbare dienstregeling,
gebrek aan personeel en overvolle treinen als factoren die het klantoordeel
negatief beïnvloeden.

1

2

Bron: NS

Bron: NS

Grafiek 2 toont de ontwikkeling van de punctualiteit van reizigerstreinen op het
Hoofdrailnet.
• De punctualiteit van de treinen bij NS stijgt en ligt ruim boven het
gemiddelde van de vergelijkingsgroep. Deze verbetering is vooral
gerealiseerd door het verbeteren van het ontwerp van de dienstregeling en
de bijsturing bij verstoringen.
• NS stuurt, net als drie andere vervoerders eerder op reizigerspunctualiteit
dan op treinpunctualiteit. Dit betekent dat er soms keuzes worden gemaakt
waarbij er weliswaar een trein wordt opgeheven, maar waardoor het totaal
aantal reizigers dat op tijd aankomt hoger ligt.
• NS en ProRail hebben een unieke positie ten opzichte van de
vergelijkingspartners, doordat deze op basis van OV chipkaartdata zeer
nauwkeurig op reizigerspunctualiteit sturen.
• Vervoerders noemen als belangrijke factoren voor de punctualiteit:
gelijkgerichte sturing van vervoerders en infrabeheerders, knelpunten in de
dienstregeling, beschikbaarheid van reserves (materieel, personeel),
besluitvorming in de bijsturing.
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Punctualiteit reizigerstreinen (HRN en regionaal) is hoog. Prestaties goederenvervoer kunnen
en moeten beter

Grafiek 1 toont de ontwikkeling van de punctualiteit van reizigerstreinen op het
totale netwerk
• Voor Nederland betreft het de punctualiteit van de reizigerstreinen op zowel
het Hoofdrailnet (HRN) als op de regionale lijnen
• De grafiek toont punctualiteit conform de internationaal gehanteerde PRIMEdefinitie. Deze definitie wijkt af van de definitie die gehanteerd wordt in de
normale rapportages en prestaties-uitingen van ProRail. Zie Appendix II van
onderliggende ProRail rapportage voor gehanteerde definitie.
• ProRail heeft samen met A en C een hoge punctualiteit voor reizigerstreinen.
De punctualiteit is sinds 2015 jaarlijks ook licht gestegen. Andere landen
m.u.v. C - laten juist een daling zien ten opzichte van 2015
• In Nederland is de treinpunctualiteit op de regionale lijnen hoger dan op het
HRN.

1

2

Bron: ProRail

Bron: ProRail

Grafiek 2 toont de ontwikkeling van de punctualiteit van goederentreinen
• De punctualiteit van goederentreinen in Nederland is laag in vergelijking met
de andere landen in de vergelijkingsgroep. De punctualiteit goederentreinen
toont wel een stijgende lijn in NL.
• Hierbij geldt de nuancering dat in NL niet gestuurd wordt op
goederenpunctualiteit. ProRail stuurt in overleg met goederenvervoerders op
transitotijd: de tijdsduur tussen het begin en einde van (het Nederlandse deel
van) een goederentreinrit. Transitotijd wordt niet gemeten bij
vergelijkingspartners en kan dus niet vergeleken worden.
• De prestaties voor goederenvervoer kunnen en moeten beter. De
inspanningen van ProRail richten zich onder andere op voldoende,
kwalitatief goede treinpaden voor goederenvervoer, infrakwaliteit en
terugdringing van storingen, het faciliteren van 740 meter lange treinen en
een aanpak voor geplande en ongeplande infra-onttrekkingen.
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Aantrekkelijk product: CO2-uitstoot naar 0 en sterke daling van klachten reizigers
1

Bron: NS, jaar 2018

2

Bron: NS

Grafiek 1 toont het energieverbruik en de CO2 emissie per reizigerskilometer.
• NS vervoert reizigers ten opzichte van de vergelijkingsgroep zeer
duurzaam. Het energieverbruik per reizigerskilometer is het laagst van de
vergelijkingsgroep. Factoren hierbij zijn:
• efficiënte inzet van materieel
• elektrisch en energiezuinig materieel
• energiezuinig rijden door machinisten (met ondersteunende
informatie).
• De uitstoot van CO2 is bij NS gereduceerd tot 0 door de inkoop van
duurzaam opgewekte energie. Daarmee vormt NS samen met één andere
vervoerder de kopgroep t.a.v. duurzaamheid.
• Door de verschillende ordeningsmodellen is het voor ProRail niet goed
mogelijk om de duurzaamheidsprestaties van de verschillende
infrastructuur beheerders te vergelijken. ProRail bevordert de
duurzaamheid in Nederland vooral door:
• Bevorderen van de “modal shift” door vervoerders te helpen een
aantrekkelijker product te bieden op basis van betere infrastructuur
• Werken aan een emissievrije spoorsector in 2050.
Grafiek 2 toont de ontwikkeling van de aantallen klachten per reiziger
• Het absolute niveau van klachten is afhankelijk van cultuur en het gemak
waarmee klachten in te dienen zijn. Het is daardoor niet goed mogelijk het
absolute niveau van de klachten tussen vervoerders te vergelijken.
• Bij NS is het aantal klachten gedaald, vooral door gewenning van de
reizigers aan het gebruik van de OV chipkaart en betere mogelijkheden
van app.
• Sommige andere vervoerders zien een toename van het aantal klachten
door problemen met het leveren van een betrouwbare en vlotte treindienst
en door overvolle treinen. Een vervoerder ziet een stijging door een
verschuiving naar kaartverkoop via digitale kanalen waarbij nog gewenning
moet optreden.
ProRail NS International Benchmark 2019
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De veiligheid op het Nederlandse spoor blijft hoog
1

Bron: ProRail

2

Grafiek 1 geeft inzicht in het aantal STS passages met gevaarpunt bereikt, en
het aantal ‘significante’ incidenten.
• Hoewel het aantal STS passages is gestegen in 2018, is het aantal
passages met ‘gevaarpunt bereikt’ gedaald t.o.v. 2015. Dit aantal is ook
laag t.o.v. de vergelijkingsgroep. Niet alle STS-passages leveren direct
gevaar op. Veel STS passages vinden plaats op rangeerterreinen. Het
gevaarpunt is dat punt na een STS-passage waar de trein kan botsen
en/of ontsporen. Het bereiken van het gevaarpunt nam in 2018 af tot 26
keer en het risico op treinbotsingen is niet toegenomen.
• Het aantal incidenten per miljoen treinkilometer is minimaal gestegen. In
de zomer van 2018 vond op het goederenemplacement Kijfhoek een
aantal veiligheidsincidenten plaats. Er is een integraal verbeterprogramma
opgericht dat zich inzet voor een veilig Kijfhoek/
• Overwegen blijven vanuit veiligheidsperspectief een punt van zorg (zie H5
van ProRail rapportage voor meer informatie), temeer in relatie tot de
voorziene groei en het hoogfrequente gebruik van het spoor. Begin 2020 is
een nieuwe aanpak overwegen goedgekeurd door ProRail. Een van de
ambities is het drastisch verminderen van het aantal overwegen. In de
periode 2015 – 2018 zijn ca. 100 overwegen opgeheven.
Grafiek 2 geeft de ontwikkeling van het klantoordeel over de sociale veiligheid
in de trein weer.
• Klanttevredenheid over sociale veiligheid is bij NS toegenomen en is
boven het gemiddelde van de vergelijkingsgroep.
• Ontwikkelingen die door NS en andere vervoerders in verband worden
gebracht met sociale veiligheid zijn:
• Sluiten van poortjes op stations
• Nieuw materieel met overzichtelijk interieur en camera systemen
• Nieuwe stations en renovatie en onderhoud van bestaande stations

Bron: NS
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Uitvalpercentage van treinen is gemiddeld en hangt samen met drukte op het spoor en keuzes
in de be- en bijsturing
Figuur 1 toont de factoren die invloed hebben op uitval van treinen:
Regular
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• Kwaliteit van de dienstregeling en uitvoering, dichtheid van het netwerk
• Primaire oorzaken: storingen aan materieel of infrastructuur, of externe oorzaken
• Gevolgen: duur van de verstoring, dichtheid van het netwerk, flexibiliteit van de
infrastructuur.
• Be- en bijsturing: beschikbaarheid van bijsturingsmogelijkheden (alternatieve sporen
en wissels, reservematerieel en personeel), bijsturingscapaciteit, strategie van
bijsturing.

In de vergelijkingsgroep zijn vooral grote verschillen in de strategie van bijsturing
aangetroffen:
• In Nederland, waar treinen korter op elkaar rijden, worden treinen eerder opgeheven.
In deze situatie zijn er minder bijsturingsmogelijkheden, maar hebben reizigers ook
eerder een volgende trein.
• NS en een aantal andere vervoerders kiest eerder voor opheffen om
vervolgvertragingen te voorkomen. Een andere groep vervoerders heft treinen juist zo
min mogelijk op en laat vertraagde treinen zo veel mogelijk doorrijden, mede om drukte
in andere treinen te voorkomen.
• Eén vervoerder investeert sterk in reserves en heeft afsleeplocomotieven en
vervangende treinen met personeel paraat staan om vervolguitval te voorkomen.

Punctuality
Cancellations

1
•
•

•
•
•
Bron: ProRail

Grafiek 1 toont het aantal storingen (infrastructuur en weer) per spoorkilometer i.r.t. uitval
van treinen.
Het aantal infrastructuur storingen per spoorkilometer is één van de weinige uitvalfactoren die kwantitatief te vergelijken is binnen de vergelijkingsgroep.
Het aantal infrastructuur- en weer gerelateerde verstoringen is lager dan het
gemiddelde binnen de vergelijkingsgroep. Veel infrabeheerders uit de
vergelijkingsgroep geven aan dat weersinvloeden (droogte, overstromingen,
blikseminslag) in toenemende mate tot verstoringen aan de infrastructuur leiden.
ProRail en NS laten een specifieke benchmark uitvoeren t.a.v. voorbereiden en
inspelen op extreme weersomstandigheden.
Het percentage uitgevallen treinen in NL ligt rond het gemiddelde van de
vergelijkingsgroep (zie H6 van ProRail rapportage voor meer informatie)
ProRail werkt actief aan nieuwe methoden om storingen te voorspellen en werkt aan
snellere afhandeling van incidenten, technische storingen en ongevallen en van
storingen door het weer, om de impact van storingen zoveel mogelijk te beperken.
ProRail NS International Benchmark 2019
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Lage kosten en hoge klanttevredenheid bij intensief gebruik van infra en materieel
1

Grafiek 1 geeft inzicht in de uitgaven van de spoorinfrastructuur per
treinkilometer, in relatie tot de benutting van het spoor
• ProRail toont – net als A en E - lage uitgaven (onderhouds- en
vernieuwingsuitgaven) per treinkilometer. Ook heeft ProRail de hoogste
benutting van het spoor (treinkilometers per spoorkilometer). De
productiviteit per uitgegeven Euro is dus hoog.
• Net als bij de andere infrabeheerders namen ook bij ProRail de uitgaven
per treinkilometer toe in de periode 2015-2018. Met name de
vernieuwingsuitgaven namen toe. Vernieuwingsuitgaven bij
spoorinfrabeheerders vertonen vaak een ‘golfbeweging’ waarbij de pieken
en dalen afhankelijk zijn van het moment van aanleg en levensduren.

Bron: ProRail; lopend prijspeil

Grafiek 2 toont de klanttevredenheid over zitplaatscapaciteit ten opzichte van
de benutting van zitplaatscapaciteit.
• NS benut het materieel (en de zitplaatsen) boven het gemiddelde van de
vergelijkingsgroep en realiseert daarmee een hoge productiviteit van de
investeringen.
• De klantoordelen over zitplaatscapaciteit zijn bij NS het hoogst van de
vergelijkingsgroep. Dit wijst er op dat de inzet van het materieel goed
aansluit bij het patroon van de vraag.
• Vervoerder 6 heeft te maken met een sterke vraag in de spits en een
tekort aan materieel, resulterend in relatief ontevreden reizigers.

2

Bron: NS (2018)
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Uitgaven en financiering ProRail: uitgaven aan onderhoud en vernieuwing zijn relatief laag en
worden maar gedeeltelijk gedekt door inkomsten uit gebruiksvergoeding
1
Grafiek 1 geeft inzicht in de uitgaven aan de spoorinfrastructuur per
treinkilometer
• ProRail toont van de vergelijkingsgroep de laagste uitgaven (onderhoudsen vernieuwingsuitgaven) per treinkilometer in 2018. Ook E en A hebben
lage uitgaven per treinkilometer.
• Net als bij de andere infrabeheerders namen ook bij ProRail de uitgaven
per treinkilometer toe in de periode 2015-2018. Met name de
vernieuwingsuitgaven namen toe. Vernieuwingsuitgaven bij
spoorinfrabeheerders vertonen vaak een ‘golfbeweging’ waarbij de pieken
en dalen afhankelijk zijn van het moment van aanleg en levensduren.

Bron: ProRail

2

Bron: ProRail

Grafiek 2 toont de Track Access Charges (TAC) per treinkm vs de
Maintenance and Renewal (M+R) uitgaven per treinkilometer
• De blauwe lijn in grafiek 1 geeft het equilibrium van TAC en M+R uitgaven
aan: op deze lijn zijn de opbrengsten uit gebruiksvergoeding (TAC) even
hoog als de uitgaven voor onderhoud en vernieuwing.
• Let op: de TAC opbrengsten dekken meer kosten dan alleen M+R uitgaven
uitgaven. Wel is de verhouding tussen beide vergelijkbaar onder de
aanname dat elke peer dezelfde kostensoorten met TAC dekt. De
afstanden tot de equilibrium lijn is daarmee wel een maatstaaf: hoe groter
de afstand des te kleiner is de dekking van M+R door TAC. Financiering
van uitgaven vindt dan ook via andere geldstromen plaats (bijv. subsidies
door de overheid).
• Alleen bij D zijn opbrengsten uit TAC even hoog als de uitgaven aan
onderhoud en vernieuwing. De overige landen – waaronder ProRail – zitten
onder de streep. Bij deze groep wordt een deel van de uitgaven aan de
spoorweginfrastructuur opgebracht door de opbrengsten uit
gebruiksvergoeding.
ProRail NS International Benchmark 2019
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Kosten en financiering NS: lage operationele kosten, kosten voor reizigers iets bovengemiddeld
1

Bron: NS, lopend prijspeil

2

Grafiek 1 toont een benadering van de operationele kosten voor de vervoerder
exclusief het gebruik van infrastructuur (gebruiksvergoeding) en concessieprijs
• Verschillen in financiële methodieken en scope maken vergelijking tussen
vervoerders lastig. NS financiert haar investeringen grotendeels zelf (waar
een aantal andere vervoerders kapitaalsubsidies ontvangen), heeft relatief
nieuw materieel (dus hogere afschrijvingen) en vervult meer taken dan de
meeste andere vervoerders (b.v. ontwikkeling dienstregeling).
• Deze grafiek geeft een benadering van de kosten die door de vervoerder
zelf beïnvloed kunnen worden.
• De operationele kosten per reizigerskilometer voor de vervoerder (NS)
liggen ruim onder het gemiddelde van de vergelijkingsgroep en zijn relatief
stabiel. Dit duidt op een efficiënte bedrijfsvoering.
• Een aantal andere vervoerders heeft te maken met grotere stijgingen van
de kosten tijdens de benchmark periode. Deze stijgingen hebben vaak te
maken met aanschaf van nieuw materieel en werving / opleiding van nieuw
personeel.
• Bij Op1 is geconstateerd dat er in dit geval wordt gekozen voor een andere
verdeling van investeringen en kosten tussen de vervoerder en de
infrastructuurbeheerder. Het met NS vergelijkbare kostenniveau van Op1
ligt dus iets hoger.

Grafiek 2 toont de ontwikkeling van de gemiddelde tarieven voor reizigers
•
Het prijsniveau voor reizigers bij NS ligt iets boven het gemiddelde
van de vergelijkingsgroep.
•
Prijsniveaus stijgen bij de meeste vervoerders vooral door inflatie en
verhoging van de gebruiksvergoeding voor infrastructuur.

Bron: NS, lopend prijspeil
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Financiering NS: Relatief lage netto-overheidsbijdrage

Overheid
5. Infra financiering

2. Vervoer
subsidies

Infrabeheerder

3. Concessie
vergoeding

Vervoerder
4. Gebruiksvergoeding

1. Vervoer omzet

1

Bron: NS (2018)

Figuur 1 toont de samenhang in de financiering van een spoorsysteem, in deze
benchmark voor NS het hoofdrailnet.
1. De vervoer omzet omvat zowel de directe verkoop aan reizigers als de grote
contracten (waarvan de Studenten OV kaart het belangrijkst is). Deze
contracten bepalen mede de hoogte van de concessieprijs.
2. Veel vervoerders in de benchmark ontvangen subsidies van de overheid. In
Nederland geldt dit vooral voor regionale lijnen die niet in de scope van deze
benchmark vallen.
3. Een klein aantal vervoerders, waaronder NS, betaalt de overheid een
concessievergoeding.
4. Alle vervoerders betalen de infrabeheerder een gebruiksvergoeding
5. Alle infrabeheerders ontvangen financiering voor beheer, instandhouding en
operatie. Deze geldstroom is voor NS buiten scope.
Grafiek 1 toont het saldo van de financiering door de overheid van de vervoerders
(subsidie minus de concessievergoeding en gebruiksvergoeding infrastructuur). Deze
vergoeding is uitgezet tegen de gemiddelde tarieven voor reizigers.
•
Er is een vrij sterk verband vast te stellen tussen het prijsniveau voor reizigers
en de mate van netto overheidsfinanciering; de afweging tussen subsidie en
reizigerstarieven.
•
In het geval van NS is er sprake van een bovengemiddeld prijsniveau voor
reizigers. Het saldo van concessieprijs, subsidies en gebruiksvergoeding
resulteert bij NS in een overheidsbijdrage onder het gemiddelde.
•
Een bovengemiddeld prestatieniveau in combinatie met een ondergemiddeld
kostenniveau van NS en ProRail (voorgaande sheets) duiden op een
spoorsysteem dat goed presteert. Zorgvuldig omgaan met de inrichting en
investeringen van de Nederlandse spoorsector kan er voor zorgen dat deze
koppositie wordt gehandhaafd of zelfs verder wordt uitgebouwd.
ProRail NS International Benchmark 2019
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De vorige benchmark is geaudit door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Met de aanbevelingen uit deze audit is door
ProRail zo goed als mogelijk rekening gehouden in de huidige benchmark.

De vorige benchmark rapportage betrof een integraal rapport dat door NS en ProRail gezamenlijk was opgesteld. Dit kwam de
leesbaarheid van het rapport niet altijd ten goede. Eén van de aanbevelingen van het KiM was dan ook om NS en ProRail ieder een
eigen rapportage te laten maken en één gezamenlijke hoofddocument te maken. Het document dat u nu leest is de rapportage van
ProRail.

•

•

•
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Op de volgende pagina’s worden de belangrijkste bevindingen van deze internationale benchmark vanuit het perspectief van
ProRail gepresenteerd: de management samenvatting. Deel A van de rapportage geeft een uitgebreidere inleiding. In deel B
volgen uitgebreidere analyses en toelichtingen op de prestaties van ProRail ten opzichte van de landen in de vergelijkingsgroep.
Deel C bevat appendices met aanvullende informatie, waaronder de gehanteerde definities van de vergeleken data.
3

In December 2017 hebben ProRail en NS in het kader van hun concessieverplichtingen de benchmark over de periode 2012 – 2015
opgeleverd. De huidige benchmark van ProRail bevat data over de periode 2015 tot en met 2018. De vergelijkingspartners (‘peer
group’) in de huidige benchmark zijn zoveel mogelijk gelijk aan de deelnemers aan de vorige benchmark. Aan deze benchmark
hebben de volgende railinfrastructuurmanagers deelgenomen: ProRail (Nederland), SNCF Réseau (Frankrijk), BaneDanmark
(Denemark), Trafikverket (Zweden), SBB Infra (Zwitserland), NetworkRail (Verenigd Koninkrijk).

•

Toelichting op de indeling van het document

Deze Internationale Benchmark vloeit voort uit de beheerconcessieverplichting van ProRail. De benchmark is bedoeld om de
prestaties van ProRail te vergelijken met die van vergelijkbare spoorinfrastructuurmanagers in het buitenland. Bij dit document hoort
de Hoofdrapportage Internationale Benchmark 2019 die ProRail samen met NS heeft gemaakt. Deze rapportages worden samen
met de resultaten van de Midterm Review van de concessie van ProRail aangeboden aan het ministerie van IenW.

•

Inleiding

Management samenvatting – Inleiding en toelichting

Het aantal treinkilometers in Nederland is in 2018 met 5% gegroeid t.o.v. 2015. Het aantal treinkilometers reizigersvervoer groeide
met 4,9%. Bij het goederenvervoer was dit 5,9%. Het aantal tonkilometers (reizigers en goederen) groeide met 7,3% in dezelfde
periode. Met deze groeicijfers behoort Nederland tot de ‘koplopers’ binnen de vergelijkingsgroep. Uiteraard zijn deze groeicijfers
alleen mogelijk door goede samenwerking met, en prestaties van de vervoerders op het Nederlandse spoor. De groei of daling van
treinverkeer binnen de vergelijkingsgroep wordt onder andere beïnvloed door 1) economische factoren, 2) mobiliteitsbeleid op
nationaal niveau; 3) weersinvloeden en 4) stakingen.

De benutting van spoor in Nederland is in de periode 2015 – 2018 verder gestegen. Dit komt omdat het treinverkeer is toegenomen
terwijl de infrastructuur niet is uitgebreid. Met de huidige benutting rijden in Nederland de meeste treinen per spoorkilometer. Naar
verwachting zal de benutting van het spoor in Nederland in de toekomst verder toenemen. Binnen de vergelijkingsgroep zien we dat
de benuttingsgraad van het spoor wordt beïnvloed door 1) aanleg van nieuwe infrastructuur, 2) groei of afname van treinverkeer, 3)
afstoten van infrastructuur.

•
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De treinpunctualiteit in Nederland is ondanks het reeds hoge niveau verder gestegen in de periode 2015 – 2018. Punctualiteit is
gestegen voor zowel reizigers- als goederentreinen. ProRail heeft een ‘overall’ punctualiteit (reizigers- en goederentreinen samen)
van 94,3% en behoort daarmee tot de groep inframanagers met de hoogste punctualiteit. De treinpunctualiteit hangt af van zaken
als 1) ontwerp van de dienstregeling, 2) beschikbaarheid van infra (bijv. storingen), 3) beschikbaarheid van (reserve) materieel en
treinpersoneel, 4) mate van afstemming van doelstellingen infrabeheerder en vervoerders. Treinuitval is licht gestegen in dezelfde
periode. Andere inframanagers tonen ook een stijging in uitval. Treinuitval wordt in belangrijke mate beïnvloed door 1) be- en
bijsturingsfilosofie in het spoorsysteem en 2) verstoringen veroorzaakt door infrastructuur, vervoerder of derden.

De treinpunctualiteit op het Nederlandse spoor was al hoog en is verder gestegen. Treinuitval is licht gestegen

•

ProRail heeft de hoogste benutting van het spoornetwerk van de vergelijkingsgroep

•

Het vervoer over het Nederlandse spoor is in de periode 2015 – 2018 harder gegroeid dan in de meeste vergelijkingslanden

Management samenvatting – Belangrijkste bevindingen (1/4)
ProRail levert goede prestaties …

De onderhouds- en vernieuwingsuitgaven per spoor- en per treinkilometer zijn met respectievelijk 19,8% en 13,9% gestegen in de
periode 2015 – 2018. De uitgaven per spoorkilometer zijn gemiddeld en tonen een duidelijke stijging, maar de uitgaven per
treinkilometer zijn laag. Bij ProRail is een duidelijke toename van de vernieuwingsuitgaven zichtbaar. Andere landen in de
vergelijkingsgroep laten vooral ook stijgende onderhoudsuitgave zien. Een stijgend uitgaveniveau blijkt bij verschillende landen
samen te hangen met de toekenning van ruimere meerjarige budgetten door de overheid, onder meer om de staat van de
infrastructuur te verbeteren.

ProRail heeft relatief weinig verstoringen aan de infrastructuur. Het aantal storingen per spoorkilometer is tussen 2015 en 2018 licht
gestegen, maar nog steeds laag vergeleken met de vergelijkingsgroep. Binnen de vergelijkingsgroep wordt aangegeven dat de
mate van storingen aan de infrastructuur in sterke mate samenhangt met het budget dat meerjarig beschikbaar is voor onderhoud
aan het spoor.

•
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Het aantal STS-passages met gevaarpunt bereikt is in 2018 verder gedaald t.o.v. 2015 en is in relatief laag in vergelijking met de
landen in de vergelijkingsgroep. Het aantal incidenten waarbij zwaargewonden of doden zijn gevallen is ook relatief laag, maar wel
licht gestegen. Veiligheid blijft een topprioriteit bij ProRail en de andere spoorinfrabeheerders. Er zijn daarom verschillende
samenwerkingsverbanden en programma’s tussen infrabeheerders gericht op het uitwisselen van best practices om de veiligheid op
het spoor te verbeteren.

Veiligheid op en rond het Nederlandse spoor blijft hoog

•

Het aantal verstoringen per treinkilometer is ondanks de intensieve benutting van het spoor laag

•

De onderhouds- en vernieuwingsuitgaven per treinkilometer zijn het laagst van de vergelijkingsgroep

Management samenvatting – belangrijkste bevindingen (2/4)
… en levert deze goede prestaties tegen relatief lage kosten en op een veilige manier

ProRail streeft in samenwerking met het Ministerie van IenW, gemeentes, provincies en burgers naar nul dodelijke slachtoffers en nul verstoringen op en
rondom overwegen (trein- en wegverkeer) om nú en in de toekomst een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit te kunnen realiseren. Hiervoor is een nieuw
actieplan opgesteld. Het aantal overwegen is in de periode 2015 – 2018 al met ca. 100 afgenomen.

•

Ook extreme weersomstandigheden zorgen voor overlast en uitval van treinen. In Nederland zorgt met name hitte voor meer wisselstoringen en
materieeldefecten. ProRail en NS doen een apart internationaal benchmarkonderzoek naar weers- en seizoensinvloeden om te leren van andere
inframanagers en vervoerders over het effect van maatregelen in verschillende landen op de beschikbaarheid van infra en materieel.

•
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De inspanningen van ProRail richten zich onder andere op voldoende, kwalitatief goede treinpaden voor goederenvervoer, infrakwaliteit en terugdringing
van storingen, het faciliteren van 740 meter lange treinen en een aanpak voor geplande en ongeplande infra-onttrekkingen.

•
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Om de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer te verbeteren, is in samenwerking met de sector en het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat een maatregelenpakket opgesteld. Het doel van de maatregelen is het faciliteren van de groei van het spoorgoederenvervoer naar 54-61
miljoen ton in 2030

•

Prestaties goederenvervoer verbeteren in samenwerking met de sector en het Ministerie van IenW

Niet alleen incidenten op spoorwegovergangen leiden tot verstoringen van het treinverkeer. Ook verschillende storingen in de infrastructuur leiden tot
hinder en uitval van treinen. ProRail werkt aan innovaties en nieuwe methodes om storingen te voorspellen en hinder te voorkomen. Via het Programma
Klanthinder richten we maatregelen op 1) Voorkomen (de preventie van storingen), 2) Versnellen (het versnellen van herstel), 3) Verzachten (adequate
bijsturing en snelle opstart van de treindienst na een verstoring.

•

Door verstoringen aan de infra te verminderen kan ProRail de uitval van treinen verder terugdringen

ProRail wil in de toekomst meer en snellere treinen ongehinderd en veilig kunnen laten rijden. De aanwezigheid van overwegen heeft een grote negatieve
invloed op de beschikbaarheid en doorstroming van het spoorvervoer. De aanwezigheid van overwegen is daarnaast een van de belangrijkste bronnen
van (dodelijke) incidenten. Incidenten op het spoor hebben grote impact op de betrokkenen zoals nabestaanden, treinpersoneel, personeel
incidentenbestrijding, omwonenden en medeweggebruikers, publieke opinie, nationale en lokale politiek. Ook veroorzaken deze incidenten verstoringen.

•

Ongevallen op overwegen leiden nog tot teveel gewonden en slachtoffers

Management samenvatting – belangrijkste bevindingen (3/4)
Verbetering van prestaties op specifieke onderwerpen heeft aandacht

Deze samenwerking en kennisuitwisseling is niet alleen gericht op de onderwerpen waarop ProRail zich op basis van deze
benchmark kan verbeteren, maar omvat veel verschillende onderwerpen. Enkele voorbeelden hiervan zijn ERTMS, Automated Train
Operation (ATO), network design & operations, stations, be- en bijsturing van treinverkeer, innovatie, benchmarking en financiering.
Zie appendix IV voor een uitgebreid overzicht van bestaande samenwerkingsverbanden gericht op kennisuitwisseling en
prestatieverbetering door ProRail en de vergelijkingsgroep.

•
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Er zijn veel manieren waarop samenwerking met, en kennisuitwisseling tussen ProRail en andere spoorinframanagers plaatsvindt,
gericht op het verbeteren van de prestaties van de betrokken organisaties, waaronder:
• Bi- en multilaterale allianties en samenwerkingen op specifieke thema’s
• Internationale werkgroepen, al dan niet onder regie van een overkoepelende organisatie

•

International Benchmark_2015-2018_ DEF_20200310

De resultaten van de benchmark zijn een bevestiging van de goede prestaties én de verbeterpunten van ProRail. De benchmark
geeft op zichzelf dus geen directe aanleiding tot het opnemen van contact met andere infrastructuurbeheerders om te bezien hoe
de prestaties van ProRail verbeterd kunnen worden. De benchmark kent ook beperkingen wat betreft de concrete toepassing ervan:
de data zijn namelijk redelijk gedateerd en de analyses zijn op een dermate hoog abstractieniveau dat ze niet direct aanleiding
geven tot verdiepende gesprekken. Dit neemt niet weg dat ProRail al veelvuldig contact heeft met andere infrastructuurbeheerders
om kennis en ervaring te delen om te komen tot prestatieverbeteringen. Zowel op de gebieden waar we goed presteren, als op de
gebieden waar prestatieverbeteringen mogelijk zijn.

•

Management samenvatting – belangrijkste bevindingen (4/4)
Kennisuitwisseling en samenwerkingsverbanden leiden tot inzicht in, en realisatie van verbeterpotentieel

1

De definitie voor punctualiteit wijkt af van de definities die ProRail normaliter hanteert.
Zie appendix II voor de definitie die in deze rapportage is gehanteerd

2

1
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Grafiek 2 toont de groei van treinpunctualiteit goederen (15.29 minuten) 1
i.c.m. groei van het aantal treinkilometers van goederentreinen
• ProRail laat op zowel punctualiteit goederentreinen als treinkilometers
goederentreinen een positieve groei zien.
• Belangrijke nuanceringen bij deze bevinding zijn dat de
goederentreinpunctualiteit in Nederland laag is i.r.t. vergelijkingsgroep (zie
ook pagina 36) en dat ProRail en de goederensector sturen op transitotijd
i.p.v. op punctualiteit. Transitotijd wordt niet gemeten in andere landen en
is dus niet vergelijkbaar.
• Het aantal treinkilometers groeide met 5,9% in de periode 2015 – 2018:
de sterkste groei van de vergelijkingsgroep.
• Net als A en C laat ook de punctualiteit van goederenvervoer in
Nederland positieve groei zien.

Grafiek 1 toont de groei van treinpunctualiteit reizigers (5.29 minuten) 1 i.c.m.
groei van het aantal treinkilometers van reizigerstreinen
• Het aantal treinkilometers van reizigerstreinen groeide in het Nederland
hard: het aantal treinkilometers in 2018 was 5% hoger dan in 2015. Alleen
E toonde meer groei
• In deze periode is ook de punctualiteit van reizigerstreinen gestegen met
0,6%. Dit is de hoogste procentuele stijging van de vergelijkingsgroep.
• Andere landen in de vergelijkingsgroep laten een gemengd beeld zien. C
laat groei zien die in lijn is met die van ProRail. Andere landen hebben
negatieve groei op een van de assen. Belangrijkste oorzaken bij
inframanagers in de vergelijkingsgroep voor dalingen in treinkilometers
en/of punctualiteit: stakingen, staat van de infrastructuur en invloed van
extreme weersomstandigheden.
• Een daling van treinkilometers betekent niet automatisch ook een daling
van reizigerskilometers: in het geval van land D wordt een daling van
treinkilometers (gedeeltelijk) gecompenseerd door hogere
bezettingsgraad van treinen (niet zichtbaar in deze analyse).

Management samenvatting - aantrekkelijk product voor reizigers en verladers
Reizigers- en goederentreinen tonen een positieve groei in zowel punctualiteit als aantal treinkilometers

2

1..
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Grafiek 2 toont de onderhouds- en vernieuwingsuitgaven per
treinkilometer
• De uitgaven aan onderhoud en vernieuwing per treinkilometer
zijn in Nederland het laagst van vergelijkingsgroep: de uitgaven
per treinkilometer bedroegen EUR 4,50. Een stijging van ca.
13% ten opzichte van 2015. Ook A en E kennen lagen uitgaven
per treinkilometer.
• In Nederland zijn vooral de vernieuwingsuitgaven gestegen,
terwijl de onderhoudsuitgaven per treinkilometer zijn gedaald.
Andere landen in de vergelijkingsgroep tonen een min of meer
evenredige stijging van onderhouds- en vernieuwingsuitgaven.

Grafiek 1 toont de benutting van het spoor: het aantal
treinkilometers per spoorkilometer per dag
• Het aantal treinkilometers per spoorkilometer per dag is het
hoogst in Nederland: op een ‘gemiddelde kilometer spoor’
werden in 2018 84 treinkilometers afgelegd. In 2015 waren dit
er afgerond 80.
• 78 van deze 84 treinkilometers in 2018 waren van
reizigerstreinen en 6 waren van goederentreinen. Het aandeel
van het goederenvervoer op het totaal is in Nederland relatief
laag vergeleken met de vergelijkingsgroep. Een belangrijke
verklaring hiervoor is de aanwezigheid van een goede
waterinfrastructuur in Nederland, waarover veel
goederenvervoer plaatsvindt.
• Ook land C kent een hoge benutting van het spoor. De
benutting in C is in 2018 licht gedaald ten opzichte van 2015 als
gevolg van de beschikbaarheid van nieuwe infrastructuur, terwijl
het aantal treinkilometer min of meer gelijk is gebleven.

Management samenvatting – Benutting en kosten
Nederland kent de hoogste benutting van het spoor, met de laagste uitgaven per treinkilometer

10

Grafiek 2 toont het percentage van de treinuitval dat toegerekend kan
worden aan de infrastructuurmanager
• De oorzaak voor treinuitval worden onderverdeeld in drie
categorieën: inframanagers, vervoerder of derden. Niet alle landen
in de vergelijkingsgroep administreren de uitval op deze manier.
• In Nederland is in 2018 ongeveer 25% van de treinuitval
veroorzaakt door ProRail. Uitval als gevolg van weersinvloeden
maken onderdeel uit van dit percentage. In 2015 bedroeg dit
percentage nog 35%
• De treinuitval met oorzaak infrabeheerder is ongeveer gelijk met
die van de vergelijkingsgroep. Land E vertoont een sterke stijging
in 2018 t.o.v. 2017. Extreme weersinvloeden (hitte) zijn een
belangrijke oorzaak van deze stijging.
Data B, C, D niet beschikbaar

2

International Benchmark_2015-2018_ DEF_20200310

Grafiek 1 toont punctualiteit (alle treinen) in combinatie met het
percentage uitval van treinen
• Nederland, A en C hebben allemaal een hoge treinpunctualiteit. In
Nederland en C is de treinpunctualiteit nog verder gestegen
tussen 2015 en 2018. In A is de hoge punctualiteit minimaal
gedaald.
• Het percentage geannuleerde treinen (‘uitval’) is in alle landen van
de vergelijkingsgroep toegenomen in de periode 2015 – 2018. C
heeft de laagste uitval van de vergelijkingsgroep.
• Met name op trajecten met een hoge benutting op (delen van) het
netwerk (veelal rondom steden) neemt treinuitval toe bij
vergelijkingspartners. Om de dienstregeling niet te veel te
verstoren wordt bij verstoringen vaker voor uitval van treinen
gekozen dan voor oplossing van de storing. Het be- en
bijsturingsbeleid hiervoor verschilt per land.

1

Management samenvatting - kwaliteit van het spoorsysteem
Nederland combineert een hoge treinpunctualiteit met gemiddelde uitval van treinen. Percentage van
uitval met oorzaak infrastructuur neemt af

2

1
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Grafiek 2 geeft inzicht in het aantal STS passages met gevaarpunt bereikt, en
het aantal ‘significante’ incidenten.
• Het aantal passages met ‘gevaarpunt bereikt’ in NL is gedaald t.o.v. 2015.
Het gevaarpunt is dat punt na een STS-passage waar de trein kan botsen
en/of ontsporen. Het bereiken van het gevaarpunt nam in 2018 af tot 26
keer en het risico op treinbotsingen is niet toegenomen. Nederland scoort
hiermee goed ten opzichte van de vergelijkingsgroep
• Het aantal incidenten per treinkilometer is licht gestegen. Andere landen
tonen een wisselend beeld in hun ontwikkeling van incidenten. Over het
geheel genomen zijn de verschillen van het aantal incidenten per miljoen
treinkilometers minimaal tussen infrabeheerders onderling.
Data B niet beschikbaar

Grafiek 1 toont het aantal storingen per spoorkilometer in relatie tot de
benutting van het netwerk
•
Het aantal verstoringen bij ProRail is stabiel en relatief laag, terwijl de
infrastructuur intensiever benut wordt.
•
Veel infrabeheerders uit de vergelijkingsgroep geven aan dat
weersinvloeden (droogte, overstromingen, blikseminslag) in toenemende
mate tot verstoringen aan de infrastructuur leiden.
•
ProRail werkt actief aan nieuwe methoden om storingen te voorspellen
en maakt werk van een snellere afhandeling van incidenten, technische
storingen en ongevallen en van storingen door het weer.
•
Preventief alle mogelijke storingen voorkomen is onmogelijk; wat we wel
kunnen is sneller en scherper incidenten afhandelen. Het grote aantal
wissels zorgt voor veel verstoring, terwijl de ruimte voor verdere
verbetering klein is. Door technische verbeteringen is dit type storingen
weliswaar gedaald, maar hier geldt vooral dat verdere verbetering
afhankelijk is van vernieuwing van het spoor
Data A niet beschikbaar

Management samenvatting – verstoringen en veiligheid
Nederland kent relatief weinig storingen op een intensief bereden en veilig netwerk
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De resultaten van de benchmark zijn – met uitzondering van ProRail - geanonimiseerd. Dit is toegezegd aan de deelnemers aan de
benchmark. Er is ook rekening gehouden met de anonimiteit bij het geven van verklaringen en toelichtingen op de analyses. Om de
herleidbaarheid van de analyses naar de individuele deelnemers te voorkomen is gezocht naar een balans tussen verklaringen en
anonimiteit. Zie Appendix III voor meer informatie over het proces ten aanzien van de totstandkoming van deze benchmark.

Er is sprake van een ‘time-lag’ tussen het moment van verschijnen van deze benchmark en de actualiteit van de gepresenteerde
data. In dit geval ontbreekt er een (ruim) jaar: data over het jaar 2019 waren niet beschikbaar bij veel vergelijkingspartners en
konden daarom niet geanalyseerd worden. De actuele prestaties van ProRail zijn altijd te volgen via http://prestaties.prorail.nl.

ProRail maakt onderdeel uit van het Platform of Railinfrastructure Managers in Europe (PRIME), een samenwerkingsverband
tussen railinfrabeheerders en de Europese Commissie1. PRIME publiceert jaarlijks een internationale benchmark rapport. Deze
rapporten zijn te downloaden via https://webgate.ec.europa.eu/multisite/primeinfrastructure/content/subgroups_en. De definities die
ProRail hanteert voor deze Internationale Benchmark komen daar waar mogelijk overeen met de definities die PRIME hanteert. Zie
Appendix II voor meer informatie.

•

•

•
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Deze benchmark is – net als de vorige benchmark – getoetst door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Bij het opstellen
van deze benchmark is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de aanbevelingen van het KiM bij de vorige benchmark. Meer
informatie daarover in appendix I.

•
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Deze Internationale Benchmark vloeit voort uit de beheerconcessieverplichtingen van ProRail. De benchmark is bedoeld om de
ontwikkeling van de prestaties van ProRail te vergelijken met die van vergelijkbare spoorinfrastructuurmanagers in het buitenland,
en uiteraard om daar lering uit trekken.

•

1 https://webgate.ec.europa.eu/multisite/primeinfrastructure/about-prime/description_en

Dit is de derde versie van de Internationale Benchmark die ProRail oplevert. Eerdere versies van de benchmark zijn gepubliceerd in
2011 (periode 2006 – 2009) en in 2017 (periode 2011 – 2015). De huidige benchmark bevat data over de periode 2015 tot en met
2018. De vergelijkingspartners (‘peer group’) in de huidige benchmark zijn zoveel mogelijk gelijk aan de deelnemers aan de vorige
benchmark.

•

1. Aanleiding en doelstelling van de internationale benchmark
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Op advies van KiM is gepoogd om landen / regio’s aan de vergelijkingsgroep toe te voegen waarvan de kenmerken zoveel mogelijk
overeenkomen met die van Nederland. Dit betrof de regio Nordrhein-Westfalen in Duitsland en het eiland Kyushu in Japan. De
spoorinfrabeheerders in beide regio’s zijn benaderd voor deelname aan deze benchmark, maar doen om verschillende redenen niet
mee aan dit onderzoek. Voor een eventuele volgende benchmark zullen beide opnieuw benaderd worden.

•
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De geografische-, demografische- en rail specifieke kenmerken van deze landen verschillen onderling sterk (zie onder meer op de
volgende pagina). Dit heeft invloed op de vergelijkbaarheid van de prestaties van de railinfrastructuur managers in deze landen.
Hoewel zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van eenduidige, internationaal afgesproken definities, is het noodzakelijk deze
verschillen in ogenschouw te nemen bij het vergelijken van resultaten van de analyses.

SBB - Infra

Network Rail

SNCF Réseau

Banedanmark

Trafikverket

ProRail

Spoorinfrabeheerders

Aan deze benchmark hebben naast ProRail vijf andere inframanagers deelgenomen. Ten opzichte van de vorige benchmark heeft
InfraBel er voor gekozen niet deel te nemen aan de benchmark.

•

•

2. Deelnemers aan de Internationale Benchmark 2015 - 2018

Ratio’s

450.295

410.335
10,2
24
37,6

41.543

33.893
17,28
502
90,7

Surface – total (km2)1

Surface – land (km2)1

Population (mln)1

Population density (# per km2)

Spoornetlengte (km) per 1000
km2 land

1476

142,3

204

8,4

39.997

41.277

6.239

3.090

5.690

1

Bron: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
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De prestaties van vergelijkingspartner E in 2018 zijn op sommige punten sterk negatief beïnvloed als gevolg van invloed van extreme
weersomstandigheden.

3908

69,6

266

65,8

241.910

243.610

31.091

15.804

16.837

•

2287

53,9

114

67,8

549.970

551.500

48.386

27.594

29.640

In de meeste landen in de vergelijkingsgroep wordt de railinfrastructuur beheerd door meer dan één infrabeheerder. Dit is onder meer te zien aan
het verschil tussen de netwerklengte van het land en de netwerklengte dat door de deelnemende inframanager beheerd wordt.

1697

81,9

132

5,9

42.434

43.094

3.076

1.896

3.476

•

935

11.812

5.370

Main track (km) – IM peer
vergelijkingspartner

5620

9.708

3.075

Net length (km) – IM
vergelijkingspartner

Inwoners per km
spoornetlengte

10.906

3.075

Net length (km) – Country

Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste geografische en spoorinfra-specifieke kenmerken van de deelnemende vergelijkingspartners1.
Het overzicht maakt duidelijk dat landen sterk van elkaar verschillen. Deze verschillen hebben invloed op de individuele prestaties van de
infrabeheerders, en op de onderlinge vergelijkbaarheid van de prestaties. Om prestaties van inframanagers onderling zo goed mogelijk te kunnen
vergelijken is zoveel als mogelijk aangesloten bij internationaal overeengekomen en gehanteerde definities van prestaties. Zie ook appendix II.

Opmerkingen:

•

2. Deelnemers aan de benchmark – verschillende karakteristieken per land maakt één-op-één
vergelijking van prestaties lastig

15

1

•

•
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Voor de Hogesnelheidslijn (HSL) geldt dat wel de prestaties, maar niet de uitgaven zijn in scope van het onderzoek. Anders
dan op de rest van het spoor, draagt ProRail op de HSL-Zuid niet de feitelijke, dagelijkse zorg voor beheer en onderhoud die ligt bij Infraspeed BV.

•

Source: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook

Prestaties op zowel het Hoofdrailnet (HRN) als op de regionale lijnen zijn onderdeel van het onderzoek. Dit betekent dat
wanneer gesproken word over treinpunctualiteit, uitval, tonkilometers, etc., het de prestaties van zowel NS als de regionale
vervoerders betreft. Ook de prestaties van het goederenvervoer zijn in scope.

•

Al het vervoer over het Nederlandse spoor is in scope van het ProRail onderzoek:

- Kosten / uitgaven, productiviteit en gebruiksvergoeding

- Betrouwbaarheid: punctualiteit en uitval van treinen, betrouwbaarheid van infrastructuur

- Veiligheid op en rond het spoor

- Assets en verstoringen

- Groei op, en benutting van het spoor

De beheerconcessie (artikel 27) schrijft de onderwerpen voor die in de internationale benchmark vergeleken dienen te worden.
Het betreft prestaties, productiviteit en kosten van beheer en de historische ontwikkeling van deze onderwerpen. Voor ProRail
vertaalt dit zich in een uitgebreidere vergelijking op het gebied van:

2. Scope van het onderzoek

16
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Stakingen van spoorwegpersoneel en extreme
weersomstandigheden hebben in andere landen invloed op het
aantal treinkilometers gehad.
•
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Grafiek 2 toont de groei (2015 – 2018) van het aantal tonkilometers,
onderverdeeld naar reizigerstreinen en goederentreinen.
• ProRail toont positieve gemiddelde groei in het aantal tonkilometers van
reizigerstreinen: ca. 8%. Tonkilometers goederenvervoer liet een negatieve
gemiddelde groei zien, gemiddeld gewicht per trein is gedaald. Een
belangrijke oorzaak hiervan waren de werkzaamheden t.b.v.
spooruitbreiding voor het goederenvervoer in Duitsland (Derde Spoor). Dit
leidde per saldo tot minder tonkilometers.
• Ook landen B en C tonen een negatieve groei van het aantal tonkilometers
goederenvervoer. A en E tonen positieve groei op beide assen.

Economische groei en mobiliteitsbeleid van de overheid kunnen
leiden tot groei en ‘modal shifts’ tussen trein en andere
vervoersmodaliteiten. Een voorbeeld hiervan is de afschaffing van
tol voor automobilisten, die heeft geleid tot een duidelijke afname
van het aantal treinkilometers in een van de vergelijkingslanden.

•

Grafiek 1 toont de groei van het aantal treinkilometers (2015– 2018) ,
onderverdeeld naar reizigerstreinen en goederentreinen
•
ProRail toont positieve groei in treinkilometers voor zowel reizigers- als
goederentreinen. De groei van treinkilometers reizigerstreinen bedroeg
4,9%, en die van goederentreinen 5,9%.
•
De groei of krimp van het aantal treinkilometers in de landen van de
vergelijkingsgroep hangt van veel factoren af, waar de inframanager niet
altijd invloed op heeft:

3. Groei - samenvatting
Nederland toont positieve groei in aantal treinkilometers voor zowel reizigers als goederen.
Tonkilometers voor goederenvervoer liet in 2018 een daling zien t.o.v. 2015

2

1
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Grafiek 2 toont de geïndexeerde groei van het totaal aantal tonkilometers (goederen en
reizigers; 2015 = 100)
• ProRail kent een stijgende aantal tonkm’s, net als vergelijkingspartner E.
Data A niet beschikbaar voor 2018

Grafiek 1 toont de geïndexeerde groei van het totaal aantal treinkilometers (2015 = 100)
• ProRail kent net als E een toename van het aantal treinkm’s.
• A en D laten een daling van het aantal treinkm’s, mede veroorzaakt door het
afstoten/sluiten van spoorlijnen.
• Het aantal treinkm’s van B en C is min of meer stabiel.

3. Trein en tonkilometers - totaal
Het totaal aantal treinkilometers in Nederland groeide met ca. 5% tussen 2015 en 2018. Het totaal
aantal tonkilometer groeide met 7% in dezelfde periode

2

1
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Grafiek 2 toont de geïndexeerde groei van het totaal aantal tonkilometers van
reizigerstreinen (2015 = 100)
• Het aantal tonkilometers in 2018 is met 8% gegroeid ten opzichte van 2015. Alleen E
toont een snellere groei.
• Het aantal tonkilometers reizigerstreinen groeit harder dan het aantal treinkilometers.
Een verklaring hiervoor is dat treinen op drukke tracés eerst verlengd worden,
voordat extra treinen ingezet worden. Voor de komende jaren verwacht ProRail een
verdere toename van de groei van het aantal tonkm’s.
Data van A niet beschikbaar voor 2018
Data van D niet beschikbaar

Grafiek 1 toont de geïndexeerde groei van het totaal aantal treinkilometers van
reizigerstreinen (2015 = 100)
• Het aantal treinkilometers in NL in 2018 is met 5% gegroeid ten opzichte van 2015.
Alleen E toont een snellere groei. De groei bij E is te verklaren door toegenomen
urbanisatie en het bijkomende groeiende treinverkeer tussen en rondom steden.
• De groei bij ProRail is vooral te verklaren door frequentieverhogingen.
• Voor de komende jaren verwacht ProRail een verdere toename van de groei van het
aantal treinkm’s.
• Daling bij A is te verklaren door de overdracht van een deel van de infrastructuur
naar een andere infrabeheerder, de sluiting van delen van de infrastructuur, en de
transitie van ‘heavy rail’ naar ‘light rail’ van bepaalde tracés.

3. Trein- en tonkilometers - reizigers
Het aantal treinkilometers reizigersvervoer in NL groeide met ca. 5% tussen 2015 en 2018.
Tonkilometers reizigerstreinen groeide met 8%

2

1
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Grafiek 2 toont de geïndexeerde groei van het totaal aantal tonkilometers van
goederentreinen (2015 = 100)
• Peer E laat een stijging van het aantal tonkm’s goederen zien. De andere peers
inclusief ProRail hebben in de periode 2015-2018 te maken gehad met een daling
van het aantal tonkm’s goederen.
• De tonkm’s goederen zijn bij alle peers in 2018 gestegen t.o.v. 2017.
Data A niet beschikbaar voor 2018
Data D niet beschikbaar

Grafiek 1 toont de geïndexeerde groei van het totaal aantal treinkilometers van
goederentreinen (2015 = 100)
• ProRail laat van alle landen in de peergroep de sterkste stijging van het aantal
treinkilometers voor goederenvervoer zien. Opvallend is dat 2018 tegen de trend in
een daling van het aantal goederenkilometers laat zien. Hiervoor waren twee
belangrijke oorzaken:
• Door werkzaamheden aan het Derde Spoor in Duitsland moest het
merendeel van de treinen omgeleid worden via de Brabantroute, een
kleiner deel over Oldenzaal-Bentheim. De capaciteit voor goederentreinen
in de omleidingsperiodes was krap.
• Tijdens de enkelsporige werkzaamheden Emmerich-Oberhausen (Derde
Spoor), via de Betuweroute, waren regionale treinen een extra beperkende
en complicerende factor voor het spoorgoederenvervoer.
Data B niet beschikbaar voor 2018

3. Trein- en tonkilometers - goederen
Het aantal treinkilometers goederen groeide met ca. 5% tussen 2015 en 2018. Tonkilometers zijn licht
gedaald t.o.v. 2015
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Grafiek 2 toont het aantal tonkilometers per spoorkilometer per dag voor de jaren
2015 en 2018
• Nederland heeft de op een na zwaarste gemiddelde belasting van het
spoornetwerk van de vergelijkingsgroep. C heeft een nog zwaardere
belasting, met name door een groter aandeel goederen.
• Qua belasting van het spoornetwerk is er een cluster van vergelijkbare
inframanagers: A, B en E. En ander vergelijkbaar cluster is C en ProRail.
Data D niet beschikbaar

Grafiek 1 toont het aantal treinkilometers per spoorkilometer per dag voor de
jaren 2015 en 2018
• Nederland heeft het drukst bereden spoor van de vergelijkingsgroep. Per
spoorkilometer passeren 84 treinen op een gemiddelde dag in 2018. Dit is een
stijging van 5% ten opzichte van 2015
• Ook A en E tonen een groei van de bezettingsgraad. Bij E wordt deze
beweging vooral veroorzaakt door toenemende verstedelijking en het
bijkomende toenemende treinverkeer in en rondom steden
• De daling van de benutting bij C wordt verklaard door de toevoeging van extra
infrastructuur aan het netwerk.
• Een toenemende benutting van het spoor is positief, maar kent ook een
keerzijde. Het wordt steeds lastiger om voor het toenemende aantal treinen
een passend treinpad te creëren, en de impact van verstoringen aan materieel
of infra hebben een grotere impact.

3. Benutting van het spoor
Nederland kent de hoogste benutting van het spoor: er rijden de meeste treinen per spoorkilometer
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Zowel het aantal asset storingen als het percentage uitval is licht
toegenomen in Nederland.
• Alle landen in de vergelijkingsgroep – behalve C - laten een
stijging van uitval zien in combinatie met een stijging van
storingen.
Data A en D niet beschikbaar

Figuur 2 laat het aantal storingen (assets en weer) zien in relatie
tot de uitval van treinen

Figuur 1 laat het aantal asset storingen per spoorkm zien vs de
benutting van het spoor
• Het aantal storingen per spoorkm. bij ProRail is laag, maar
toont net als bij E een lichte stijging. Ook de benutting van het
spoor is bij beide toegenomen.
• Het aantal storingen per spoorkm bij C is nauwelijks
veranderd en blijft zeer laag. De hoge kwaliteit van de
infrastructuur is mogelijk te verklaren door intensief
onderhoud en tijdige vervanging van infrastructuur (zie ook
hoofdstuk 8 voor hoge onderhouds- en vervangingsuitgaven).
Data A niet beschikbaar

4. Assets – samenvatting
Ondanks hoge benutting van het spoor heeft ProRail relatief weinig asset storingen per spoorkilometer

1

2
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Grafiek 2 toont de onderverdeling van storingen naar oorzaken
• Signalling failures (seinstoringen) vormen bij alle
vergelijkingspartners, behalve C een groot aandeel in het
aantal storingen.
• Daarna vormen track failures (spoorstoringen) een groot
aandeel in de storingen.
• Opvallend is het aandeel telecommunication failures bij C.
Dit is vermoedelijk veroorzaakt door de ingebruikname van
nieuwe systemen / technology (ETCS)
Data A niet beschikbaar
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Grafiek 1 toont het aantal storingen per spoorkilometer
• Het aantal storingen per spoorkm. bij ProRail is onder het
gemiddelde en is nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2015
• Het aantal storingen per spoorkm bij C is ook nauwelijks
veranderd en blijft zeer laag. De hoge kwaliteit van de
infrastructuur is mogelijk te verklaren door intensief
onderhoud en tijdige vervanging van infrastructuur (zie ook
hoofdstuk 8 voor hoge onderhouds- en vervangingskosten).
Data A niet beschikbaar

4. Assets – storingen
Het aantal storingen per spoorkilometer is onder het gemiddelde van de vergelijkingsgroep

2

1
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Grafiek 2 toont de wisseldichtheid per spoorkilometer
• ProRail en C tonen een hoge wisseldichtheid: er zijn veel wissels
per spoorkilometer.
• Wisseldichtheid geeft een indicatie van de complexiteit van het
spoornetwerk. Over het algemeen geldt dat een netwerk met een
hoge wisseldichtheid flexibeler bereden kan worden. De kans op
wisselstoringen is ook groter.
• Onderhoud aan wissels kost ook geld. Hoge wisseldichtheid kan
dus leiden tot hogere uitgaven per spoorkilometer. Deze
redenering geldt ook voor ProRail en C.

Data A alleen voor 2018 beschikbaar

Grafiek 1 toont het percentage van het netwerk met geëlektrificeerd
spoor
• De mate van elektrificatie is stabiel, bij peer C en E is de mate
van elektrificatie niet gewijzigd.
• Door het elektrificeren van de baanvakken Zwolle-Kampen,
Zwolle-Almelo is de elektrificatiegraad bij ProRail licht gestegen.

4. Assets – Electrificatie en meervoudig spoor
Electrificatie van het Nederlandse spoor is licht gestegen

2

1

International Benchmark_2015-2018_ DEF_20200310

27

Grafiek 2 toont de onderhouds-en vervangingsuitgaven per spoorkm
vs het aantal storingen
• Alle vergelijkingspartners – inclusief ProRail - laten een stijging in
totale onderhouds- en vernieuwingsuitgaven zien.
Data A ontbreekt en B alleen voor 2018 beschikbaar

Grafiek 1 toont de onderhoudsuitgaven per spoorkm vs het aantal
storingen
• ProRail laat een daling van de onderhoudsuitgaven per spoorkm
zien bij een constant niveau aan storingen per spoorkm.
• Andere vergelijkingspartners laten juist een stijging van de
onderhoudsuitgaven zien.
Data A ontbreekt en B alleen voor 2018 beschikbaar

4. Assets – storingen in relatie tot kosten
ProRail heeft een gemiddeld (onderhouds- en vernieuwings)uitgaven niveau per spoorkm, met daarbij
een onder gemiddeld storingsniveau
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Het aantal STS-passages per miljoen treinkm’s met
gevaarpunt bereikt (SPAD’s) is afgenomen in Nederland.
ProRail presteert hiermee beter dan de meest andere
landen in de vergelijkingsgroep. Alleen E scoort beter.
Ook het aantal significante incidenten per miljoen
treinkilometers is laag, net als bij de andere
vergelijkingspartners.
B toont een aanzienlijke verbetering van het aantal
incidenten.
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Nederland kende in 2018 relatief veel slachtoffers
(gewonden en doden) als gevolg van ongevallen op
spoorwegovergangen.
In absolute aantallen was het aantal slachtoffers het
hoogste in de afgelopen 5 jaar. Het ongeval met de Stint in
Oss speelde hierbij een grote rol, maar ook zonder dit
tragische incident zou het aantal slachtoffers zijn gestegen.
De veiligheid rondom spoorwegovergangen heeft in NL –
net als in andere landen – hoge prioriteit.
Data van A en C ontbreken als gevolg van definitieverschillen en/of
onbeschikbaarheid van data

•

•

•

Figuur 2 toont het aantal personen dat gewond raakt of
overlijdt door een ongeval op een spoorovergang

Voor A is data van 2016 gebruikt ipv 2015
Voor B is data van 2017 gebruikt ipv 2018

•

•

•

Figuur 1 toont de relatie tussen het aantal STS-passages
(gevaarpunt bereikt) en het aantal significante incidenten

5. Veiligheid – samenvatting
Het Nederlandse spoor is veilig, maar vergroten veiligheid rondom overwegen blijft prioriteit houden

2

1
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Figuur 2 toon het aantal zwaargewonden en doden per miljoen treinkm’s
•
Het aantal gewonden / doden per miljoen treinkilometers is laag in alle landen in
de vergelijkingsgroep. Definitieverschillen en/of afwezigheid van data zorgen
echter voor moeilijke onderlinge vergelijkbaarheid.
•
Afwijkingen ten opzichte voorgaande jaren duiden eerder op een incident dan op
een trend. Dit geldt ook voor ProRail: op 20 september 2018 komt een
doorgaande trein in botsing met een Stint; hierbij vallen vier dodelijke
slachtoffers en twee zwaargewonden.
•
De veiligheid op en rond spoorwegovergangen was en blijft hoge prioriteit
hebben bij ProRail. We continueren het programma NABO, waarbij gefaseerd
niet-actief beveiligde overwegen worden opgeheven of beveiligd.
•
In 2019 is ook het nieuwe voorschrift ‘veilig werken trein’ geïmplementeerd. Dit
moet leiden tot meer veiligheid voor werkenden in, aan en nabij het spoor.
Data C niet beschikbaar

Figuur 1 toont het aantal significante incidenten per miljoen treinkm’s. Significante
incidenten zijn ongelukken waarbij zwaargewonden of doden vallen te betreuren
•
ProRail toont een stijging van incidenten in 2018. Deze stijging is veroorzaakt
door een stijging van het aantal aanrijdingen op overwegen. Uit verdiepende
analyses is gebleken dat geen sprake is van één bepaalde oorzaak of categorie.
Data B niet beschikbaar

5. Veiligheid – personen en ongevallen
Het aantal ernstige incidenten op het spoor is licht gestegen

2
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Grafiek 2 toont het aantal suicides per miljoen treinkilometers:
• Het aantal suïcides op het spoor in Nederland is relatief hoog.
• Een verklaring hiervoor is dat in Nederland suïcides relatief
vaak op het spoor plaatsvinden. In andere landen vaker op
andere manieren.
• Suïcide-preventie is belangrijk in alle landen van de
vergelijkingsgroep. In NL is in 2019 aandacht besteed aan het
verminderen van suïcides door middel van het programma voor
suïcidepreventie, afhandeling en nazorg.
• Preventiemaatregelen die in andere landen gehanteerd worden
zijn: plaatsen van hekwerken rondom ‘hotspots’; plaatsen van
geluidschermen, met name in de buurt van ‘mental hospitals’.
Data C niet beschikbaar

Figuur 1 toont het aantal STS-passages met gevaarpunt bereikt
(SPAD’s) per miljoen treinkilometers
• ProRail kent relatief weinig SPAD’s. Er is tevens sprake van
een neergaande trend in de afgelopen jaren. Hoewel het
aantal STS passages in 2018 hoger was dan in 2017, was het
aantal passages met gevaarpunt bereikt lager.
• A toont een hoog aantal SPAD’s per miljoen treinkm’s, met een
sterke daling in 2018. E laat de relatief snelste daling van het
aantal SPAD’s zien t.o.v. 2015

5. Veiligheid – STS passages en suicides
Het aantal STS passages met gevaarpunt bereikt is gedaald en blijft laag t.o.v. vergelijkingsgroep. Het
aantal suicides op het Nederlandse spoor daalt fors, maar is nog steeds hoog.
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Grafiek 2 toont de ontwikkeling van treinpunctualiteit en uitval
van treinen.
• Het percentage uitgevallen treinen is bij alle partijen
toegenomen, waarbij de stijging in Nederland relatief
beperkt is gebleven.
• Nederland combineert – net als C - een gestegen
punctualiteit met een stijging in uitval.
• Sturen op (reizigers)punctualiteit kan, vooral bij schaarse
infrastructuur (hoge benutting), leiden tot een hoger aantal
opgeheven (minder drukke) treinen terwijl er wel meer
reizigers (uit drukkere treinen) op tijd aankomen.
Data D niet beschikbaar

Grafiek 1 toont de ontwikkeling van treinpunctualiteit uitgezet
tegen de benutting van het spoor.
• De treinpunctualiteit in Nederland is ondanks de hogere
benutting gestegen in de periode 2015 en 2018, de sterkste
stijging op één na binnen de vergelijkingsgroep.
• Nog nooit eerder reden de treinen in NL zo punctueel als in
2018. In vergelijking met 2017 is er sprake van een
verbetering op het hoofdrailnet, in de regio en bij het
goederenverkeer.
• Ook C en A kennen een hoge treinpunctualiteit, waarbij C –
net als ProRail – een intensief bereden spoornetwerk heeft.
• B, D en E tonen een duidelijke daling in punctualiteit bij
ongeveer gelijkblijvende benutting van het spoor.

6. Betrouwbaarheid - samenvatting
Punctualiteit op het Nederlandse spoor is hoog en is verder gestegen. Uitval is echter ook licht gestegen

2

1
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Grafiek 2 toont de geïndexeerde ontwikkeling van de
totale treinpunctualiteit (2015 = 100)
• A en D tonen in tegenstelling tot andere landen een
daling van de overall punctualiteit sinds 2015
• C toont de hoogste procentuele stijging van de
overall punctualiteit sinds 2015
• E heeft in 2018 bijzonder veel hinder ondervonden
van extreme weersomstandigheden met directe
schade aan infrastructuur tot gevolg
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Grafiek 1 toont de ontwikkeling van totale treinpunctualiteit
(reizigers en goederen).
• De grafiek toont punctualiteit conform de internationaal
gehanteerde PRIME-definitie. Deze definitie wijkt af van
de definitie die gehanteerd wordt in de normale
rapportages en prestaties-uitingen van ProRail. Zie
Appendix II voor gehanteerde definitie
• De treinpunctualiteit in NL is hoog, en is de afgelopen
jaren zelfs nog verder gestegen.
• Ook A en C tonen hogen treinpunctualiteit.
• E laat een dip in punctualiteit zien in 2018. Deze
achteruitgang is eenmalig en vooral te wijten geweest
aan extreme weersomstandigheden in 2018.

6. Betrouwbaarheid – punctualiteit totaal
Punctualiteit is hoog en is verder gestegen tussen 2015 en 2018
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1

International Benchmark_2015-2018_ DEF_20200310

Figuur 2 toont de geïndexeerde ontwikkeling van de totale
treinpunctualiteit (2015 = 100)
• ProRail en C laten lichte stijging van punctualiteit zien
vanaf 2015.
• E toont een sterke tijdelijke daling in 2018 als gevolg van
extreme weersinvloeden
• B laat een structurele daling van punctualiteit zien.

Figuur 1 toont de treinpunctualiteit van reizigerstreinen over de
periode 2015 - 2018
• De grafiek toont punctualiteit conform de internationaal
gehanteerde PRIME-definitie. Deze definitie wijkt af van
de definitie die gehanteerd wordt in de normale
rapportages en prestaties-uitingen van ProRail. Zie
Appendix II voor gehanteerde definities.
• Punctualiteit van ProRail, A en C is hoog. ProRail laat
stijgende lijn zien sinds 2015.
• In NL heeft in 2017 heeft een herontwerp van de hele
dienstregeling plaatsgevonden. Dit had een positief effect
op de prestaties. De dienstregeling 2018 heeft bewezen
ongevoelig te zijn voor relatief kleine vertragingen en
heeft hoogfrequent reizen op de A2-corridor zonder
problemen mogelijk gemaakt.

6. Betrouwbaarheid – punctualiteit reizigerstreinen
Punctualiteit van reizigerstreinen is hoog en is verder gestegen tussen 2015 en 2018
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Treinpunctualiteit goederen in Nederland is in 2018 gestegen ten
opzichte van voorgaande jaren.
A laat een ongewoon patroon zien, zonder hierbij een duidelijke
verklaring te hebben.
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De grafiek toont punctualiteit conform de internationaal gehanteerde
PRIME-definitie. Deze definitie wijkt af van de definitie die gehanteerd
wordt in de normale rapportages en prestaties-uitingen van ProRail.
zie Appendix II voor gehanteerde definitie.
Treinpunctualiteit goederen in Nederland is in 2018 gestegen ten
opzichte van voorgaande jaren. De punctualiteit is echter laag
vergeleken met de meeste andere landen in de vergelijkingsgroep.
ProRail werkt sinds 2018 met een nieuwe prestatie-indicator voor
goederenvervoer: transitotijd. Deze indicator wordt in andere landen
niet gebruikt. De transitotijd is de tijdsduur tussen het begin en einde
van (het Nederlandse deel van) een goederentreinrit.
Hoewel transitotijd goederenvervoer een goede weergave is van de
mate waarin ProRail de kwaliteit van het aan de goederenvervoerders
geleverde pad weet te borgen, geeft deze prestatie-indicator geen
volledig beeld van de door verladers beleefde kwaliteit van het
spoorproduct.
Samen met de vervoerders wordt gezocht naar aanvullende
stuurindicatoren waarmee deze totale kwaliteit beter inzichtelijk wordt
gemaakt.

Grafiek 2 toont de punctualiteit van goederentreinen (15.29 min)

•

•

•

•

•

Grafiek 1 toont de punctualiteit van goederentreinen (15.29 min)

6. Betrouwbaarheid – punctualiteit goederentreinen
Punctualiteit van goederentreinen is gestegen tussen 2015 en 2018, maar relatief laag in vergelijking
met de peergroup
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Grafiek 2 toont de relatie tussen de punctualiteit
reizigerstreinen en het aantal zwarte dagen per jaar
• ProRail en C hebben een zeer laag aantal dagen per jaar
waarop de totale punctualiteit lager is dan 85%. Beide
hebben ook een hoge punctualiteit.
• Opvallend is de hoge stijging van het aantal zwarte
dagen in B, en het hoge aantal zwarte dagen in A in
vergelijking met de hoge punctualiteit in A.
Geen data van D beschikbaar
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Grafiek 1 toont het aantal dagen per jaar met een punctualiteit
die lager is dan 85% (Zwarte Dagen / Black Days):
• ProRail en C hebben een zeer laag aantal dagen per jaar
waarop de totale punctualiteit lager is dan 85%.
• Opvallend is de hoge stijging van het aantal zwarte
dagen in B.
• Het hoge aantal zwarte dagen in A in vergelijking met de
hoge punctualiteit in A is moeilijk te verklaren vanuit dit
onderzoek.
Geen data van D beschikbaar

1

6. Betrouwbaarheid – Zwarte dagen
Het aantal dagen met een punctualiteit van minder dan 85% is erg laag in Nederland
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1
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Grafiek 2 toont het percentage van de uitgevallen treinen waarvan de oorzaak bij de inframanagers
ligt, inclusief uitval als gevolg van weersomstandigheden
• Ongeveer 25%-30% van de uitval is toe te schrijven aan de inframanager
• ProRail toont een dalende trend.
Data B, C en D niet beschikbaar

In de vergelijkingsgroep zijn vooral grote verschillen in de strategie van bijsturing aangetroffen:
• In Nederland, waar treinen korter op elkaar rijden, worden treinen eerder opgeheven. In deze
situatie zijn er minder bijsturingsmogelijkheden, maar hebben reizigers ook eerder een
volgende trein.
• NS en een aantal vervoerders in andere landen kiezen eerder voor opheffen om
vervolgvertragingen te voorkomen. In andere landen heffen vervoerders treinen juist zo min
mogelijk op en laten vertraagde treinen zo veel mogelijk doorrijden, mede om drukte in andere
treinen te voorkomen.
• Eén buitenlandse vervoerder investeert sterk in reserves en heeft afsleeplocomotieven en
vervangende treinen met personeel paraat staan om vervolguitval te voorkomen.

Grafiek 1 toont het percentage uitgevallen treinen per jaar
• De grafiek toont uitval conform de internationaal gehanteerde PRIME-definitie. Deze definitie
wijkt af van de definitie die gehanteerd wordt in de normale rapportages en prestaties-uitingen
van ProRail. Zie Appendix II voor gehanteerde definitie.
• Uitval in NL is licht gestegen ten opzichte van vorige jaren en is gemiddeld t.o.v. andere
vergelijkingspartners. C heeft duidelijk de laagste uitval, B de hoogste. Opvallend is dat alle
landen een stijging in uitvalpercentages laten zien ten opzichte van 2015.
• Analyse leert dat meerder factoren van invloed zijn op uitval van treinen:
• Kwaliteit van de dienstregeling en uitvoering, dichtheid van het netwerk
• Primaire oorzaken: storingen aan materieel of infrastructuur, of externe oorzaken
• Gevolgen: duur van de verstoring, dichtheid van het netwerk, flexibiliteit van de
infrastructuur.
• Be- en bijsturing: beschikbaarheid van bijsturingsmogelijkheden (alternatieve sporen
en wissels, reservematerieel en personeel), bijsturingscapaciteit, strategie van
bijsturing.

6. Uitval
Uitval is verder gestegen in de periode 2015 – 2018, maar uitval veroorzaakt door ProRail daalt
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Grafiek 2 toont de onderhouds- en vernieuwingsuitgaven per
treinkilometer
• Gemeten naar treinkilometer zijn de onderhouds- en
vernieuwingsuitgaven in NL het laagst, mede door de
hoge benutting van het Nederlandse spoor.
• Ook E kent lage uitgaven per treinkilometer. D kent de
hoogste uitgaven per treinkilometer. De benutting van
het spoor in D is relatief laag.
Data B alleen voor 2018 beschikbaar
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Grafiek 1 toont de onderhouds- en vernieuwingsuitgaven per
spoorkilometer
• De totale uitgaven per spoorkilometer van ProRail zijn
rond het gemiddelde van de vergelijkingsgroep. De
onderhoudsuitgaven per spoorkilometer zijn iets
gedaald, terwijl de vernieuwingsuitgaven fors zijn
gestegen
• Alle landen tonen een stijging van de uitgaven per
spoorkilometer. C kent de hoogste uitgaven per
spoorkilometer, en E de laagste
Data B alleen voor 2018 beschikbaar

1

7. Financiën – samenvatting
Uitgaven per spoor- en treinkilometer zijn gestegen. Uitgaven per treinkilometer zijn het laagst van de
vergelijkingsgroep

40

2

1

International Benchmark_2015-2018_ DEF_20200310

Grafiek 2 toont het aantal treinkilometers per FTE verkeersleiding
• ProRail, A en E hebben een hoog aantal ‘gemanagete’
treinkilometers per FTE verkeersleiding.
• De productiviteit per medewerker is in grote mate afhankelijk
van het gehanteerde verkeersleidingssysteem, dat per land
verschilt. Investeringen in nieuwe systemen zijn zeer
kostbaar.
• De productiviteit per FTE bij ProRail is licht gedaald als
gevolg van een vergrijzende populatie verkeersleiders: er zijn
veel nieuwe verkeerleiders aangenomen die nog in opleiding
zijn.

Grafiek 1 toont het aantal spoorkilometers onder beheer per FTE
Assetmanagement
• Als gevolg van verschillende outsourcingsstrategieën bij
inframanagers is de productiviteit van asset management
FTE’s niet vergelijkbaar: de productiviteit per asset
management medewerker is hoger als
onderhoudswerkzaamheden uitbesteed zijn, zoals in NL.

7. Financiën – productiviteit: staff output
Het aantal spoorkilometers per medewerker asset management is hoog, vooral als gevolg van outsourcing. Treinkm
per Traffic Control FTE is gedaald, door “vergrijzing” en extra opleiden treindienstleiders.
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Toelichting:
• Grafiek 1 toont de gebruiksvergoeding per
reizigerstreinkilometer. NL kent – net als A en E - relatief lage
gebruiksvergoeding voor per reizigerstreinkilometer. D heeft
een hoge gebruiksvergoeding voor reizigerstreinen
• Grafiek 2 toon de gebruiksvergoeding per
goederentreinkilometer. ProRail rekent net als C een hoge
gebruiksvergoeding per vrachttreinkilometer. A heeft ook hier
een lage gebruiksvergoeding
• Grafiek 3 toont de gebruiksvergoeding per spoorkilometer
(reizigers en goederen). Deze is bij ProRail gemiddeld t.o.v.
de vergelijkingsgroep.

7. Financiën – Gebruiksvergoeding (Track Access Charge - TAC)
Opbrengsten uit gebruiksvergoeding zijn relatief laag voor reizigerstreinen, en hoog voor
goederentreinen. De opbrengsten per spoorkilometer zijn rond het gemiddelde van de vergelijkingsgroep

International Benchmark_2015-2018_ DEF_20200310
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Grafiek 2 toont de gebruiksvergoeding per treinkilometer vs. de onderhouds- en
vernieuwingsuitgaven per treinkilometer
• Deze grafiek toont dezelfde informatie als grafiek 1, maar in een andere
weergave. De toelichting bij grafiek 1 geldt dus ook voor grafiek 2.

Grafiek 1 toont de gebruiksvergoeding per treinkilometer vs M+R uitgaven per
treinkm
• De blauwe lijn in grafiek 1 geeft het equilibrium van gebruiksvergoeding
(TAC) en onderhouds- en vernieuwingsuitgaven (M+R) aan: op deze lijn
zijn de opbrengsten uit gebruiksvergoeding even hoog als de uitgaven
voor onderhoud en vernieuwing.
• Let op: de TAC opbrengsten dekken meer kosten dan alleen M+R
uitgaven. Vergelijking van de twee getallen is dus niet goed mogelijk. Wel
is de verhouding tussen beide vergelijkbaar onder de aanname dat elke
peer dezelfde kostensoorten met TAC dekt. De afstanden tot de
equilibrium lijn is daarmee wel een maatstaaf: hoe groter de afstand des
te kleiner is de dekking van M+R door TAC. Financiering van uitgaven
vindt dan ook via andere geldstromen plaats (bijv. subsidies door de
overheid).
• Alleen bij D zijn opbrengsten uit TAC even hoog als de uitgaven aan
onderhoud en vernieuwing. De overige landen – waaronder ProRail –
zitten onder de streep. Bij deze groep wordt een deel van de uitgaven aan
de spoorweginfrastructuur opgebracht door de opbrengsten uit
gebruiksvergoeding.

1 Onderhouds- en vernieuwingsuitgaven ProRail in 2018 bedroegen 66% van totale BOV subsidie, en 45% van totale inkomsten BOV + aanleg

2
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7. Financiën – Gebruiksvergoeding i.r.t. uitgaven aan onderhoud en vernieuwing
Uitgaven (onderhoud en vernieuwing) per treinkm zijn hoger dan inkomsten uit gebruiksvergoeding

1
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2
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Onderhouds- en vernieuwingsuitgaven 2018 bedroegen 66% van totale BOV subsidie, en 45% van totale inkomsten BOV en Aanleg
Lopend prijspeil
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Grafiek 2 toont de vernieuwingsuitgaven1,2 per spoorkilometer
• De vernieuwingsuitgaven per spoorkilometer zijn fors gestegen
in NL.
• Vernieuwingsuitgaven tonen gewoonlijk een sterke
golfbeweging over een langere periode: netwerken zijn in het
verleden aangelegd in golven en worden ook in golven
vervangen. Het NL spoor bevindt zich in een dergelijke
vervangingsgolf.
• Vernieuwingsuitgaven in B en C zijn hoger dan in NL
Data voor B alleen voor 2018 beschikbaar

Grafiek 1 toont de onderhoudsuitgaven1,2 per spoorkilometer
• De onderhoudsuitgaven per spoorkilometer zijn relatief hoog in
NL. Alleen C heeft hogere uitgaven.
• NL is het enige land van de vergelijkingsgroep waar de
onderhoudsuitgaven per spoorkilometer in 2018 lager zijn dan
in 2015. De overige landen laten allemaal een stijging van
onderhoudsuitgaven zien.
• NL en C – beide landen met een hoge onderhoudsuitgaven per
spoorkilometer – hebben beiden een intensief bereden
spoornetwerk met een hoge wisseldichtheid.
Data voor B alleen voor 2018 beschikbaar

7. Financiën – Uitgaven per spoorkilometer
Onderhoudsuitgaven per spoorkilometer zijn gedaald; vernieuwingsuitgaven zijn sterk gestegen

44

2

1

1

Lopend prijspeil

International Benchmark_2015-2018_ DEF_20200310

Grafiek 2 toont de vernieuwingsuitgaven1 per treinkilometer
• De vernieuwingsuitgaven per treinkilometer zijn fors gestegen
in NL, maar zijn nog relatief laag ten opzichte van andere
landen in de vergelijkingsgroep.
• Vernieuwingsuitgaven tonen gewoonlijk een sterke
golfbeweging over een langere periode: netwerken zijn in het
verleden aangelegd in golven en worden ook in golven
vervangen. Het NL spoor bevindt zich in een dergelijke
vervangingsgolf.
• Vernieuwingsuitgaven in B, C en D zijn fors hoger dan in NL.
Data voor B alleen voor 2018 beschikbaar

Grafiek 1 toont de onderhoudsuitgaven1 per treinkilometer
• De onderhoudsuitgaven per treinkilometer in NL zijn gedaald
en zijn het laagst van de vergelijkingsgroep.
• NL is het enige land van de vergelijkingsgroep waar de
onderhoudsuitgaven per treinkilometer in 2018 lager zijn dan in
2015. De overige landen laten allemaal een stijging van
onderhoudsuitgaven zien.
• NL en C – beide landen met een lage onderhoudsuitgaven per
treinkilometer – hebben beiden een intensief bereden
spoornetwerk.
Data voor B alleen voor 2018 beschikbaar

7. Financiën – Uitgaven per treinkilometer
Onderhouds- en vernieuwingsuitgaven per treinkilometer zijn laag vergeleken met de
vergelijkingsgroep
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Grafiek 2 toont de onderverdeling van
vernieuwingsuitgaven per land
• De vernieuwingsuitgaven aan ‘gewoon spoor’
zijn de grootste categorie in alle landen.
• Vernieuwingsuitgaven aan wissels &
overwegen zijn relatief hoog in NL.
Data van C niet beschikbaar
Data van B in 2015 niet gespecificeerd
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Grafiek 1 toont de onderverdeling van
onderhoudsuitgaven per land
• Het grootste deel van de onderhoudsuitgaven in
NL gaat naar ‘spoor’ en wissels & overwegen.
• De uitgaven aan wissels & overwegen in NL zijn
relatief hoog. De wisseldichtheid in NL is ook hoog
t.o.v. de vergelijkingsgroep.
Data van B en C niet beschikbaar

7. Onderverdeling van onderhouds- en vernieuwingsuitgaven per land
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2.

1.

Voor de benchmark 2015 – 2018 geldt dat ProRail en NS beide een eigen benchmarkrapport opstellen. De bovenliggende
managementsamenvatting (‘hoofdrapportage”) is een gezamenlijk product dat bestaat uit een samenvatting van de
belangrijkste analyses uit de onderliggende rapporten van NS en ProRail. Hiermee geven beide partijen invulling aan de
aanbeveling van KiM.

¾

International Benchmark_2015-2018_ DEF_20200310
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Het is niet gelukt om dezelfde vergelijkslanden op te nemen in de analyses van ProRail en NS. ProRail heeft dezelfde
peergroup benaderd als bij de vorige benchmark. Daarnaast zijn inframanagers uit Duitsland en Japan benaderd (zie volgende
punt). Vergeleken met de deelnemers aan de vorige benchmark heeft Infrabel (België) aangegeven niet mee te doen aan deze
benchmark. Voor zowel ProRail als NS geldt dat de samenstelling van de vergelijkingsgroep afhankelijk is van de medewerking
van de benaderde landen.

Idealiter heeft de benchmark voor vervoerders en infraproviders dezelfde vergelijkingslanden. De vergelijkbaarheid wordt hierdoor
vergroot, bijvoorbeeld omdat kruisvergelijkingen van de output van infraproviders met die van vervoerders mogelijk worden. Dat
vergroot ook het leereffect.

¾

Voorkom de verwarring die kan ontstaan doordat de analyses van NS en ProRail in één rapportage zijn samengevoegd. Dit speelt
in het bijzonder bij onderwerpen waarover beide partijen rapporteren maar waarbij zij verschillende definities hebben gehanteerd.

De internationale benchmark die ProRail en NS in 2017 hebben opgeleverd is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (IenW) geaudit door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het KiM had de volgende aanbevelingen aan NS en
ProRail. Per aanbeveling is aangegeven op welke wijze ProRail hieraan invulling heeft gegeven.

Aanbevelingen vorige benchmark uit audit door Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
(1/3)

4.

3.

Naar aanleiding van deze aanbeveling is contact opgenomen met de infrabeheerders in beide gebieden (NRW via IenW, Kyushu
via ProRail). Beide organisaties nemen om hen moverende redenen niet deel aan de benchmark. Hetzelfde geldt voor de
andere door ProRail benaderde Japanse inframanager: JR West. Als gevolg hiervan bestaat de vergelijkingsgroep uit dezelfde
landen als in de vorige benchmark, minus Infrabel uit België.

¾
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Voor analyses die onderdeel uitmaken van de rapportage geldt dat zoveel mogelijk verklaringen voor ontwikkelingen en
verschillen tussen infrastructuurmanager onderling zijn gegeven. Het was hierbij noodzakelijk om de aan de
vergelijkingspartners toegezegde anonimiteit te garanderen. Aangezien bepaalde evenementen (bijv. stakingen) of infrauitbreidingen (nieuwe tunnel) gemakkelijk aan landen gelinkt kunnen worden, zijn de toelichtingen op de analyses dusdanig
opgeschreven dat ze niet direct aan landen / letters gekoppeld kunnen worden.

https://webgate.ec.europa.eu/multisite/primeinfrastructure/sites/primeinfrastructure/files/prime_benchmarking_report_public_version_2.pdf
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De huidige benchmarkrapportage van ProRail is minder uitgebreid dan de vorige. Analyses die niet direct te relateren zijn aan
de prestatie van ProRail, of die minder actueel zijn, zijn niet opgenomen in de rapportage. Hetzelfde geldt voor onderwerpen
waarvan de kwaliteit, de beschikbaarheid en/of de vergelijkbaarheid van de data van de vergelijkingsgroep onvoldoende is: van
deze onderwerpen is ook geen analyse opgenomen in de rapportage. Zie PRIME benchmark voor een uitgebreidere
internationale benchmark:

De logische volgende stap is om meer de diepte in te gaan. Het is waarschijnlijk te arbeidsintensief en ook niet zinvol dit te doen
voor alle onderwerpen. Kies dan een beperkt aantal onderwerpen vanuit actuele vraagstukken en werk die verder uit.

¾

¾

Een andere optie om vergelijkbaarheid te vergroten is om niet te kijken naar hele landen maar naar landsdelen. Zo lijken het Duitse
Noordrijn-Westfalen en het Japanse eiland Kyushu qua inwonertal, ruimtelijke structuur, verstedelijkingsgraad en netwerkstructuur
veel meer op Nederland dan menig ander, compleet land. Wij realiseren ons dat dit wel de nodige dataproblemen met zich
meebrengt.

Aanbevelingen vorige benchmark uit audit door Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
(2/3)

5.

4.

Om op bepaalde analyses verdere verdieping te kunnen aanbrengen heeft ProRail een additionele– op segmentering van
treinsoorten gebaseerde – data-uitvraag gedaan. Zie appendix II voor de data-sheet. Met deze data zou invulling gegeven
kunnen worden aan de door KiM voorgestelde verdiepende analyses op de belangrijkste prestatiegebieden (punctualiteit, uitval,
storingen, hinder). Het bleek voor - op één na - alle deelnemende vergelijkingslanden niet mogelijk om deze data op te leveren.
Verdere verdieping van prestaties dan weergegeven in deze rapportage is daarom niet mogelijk.
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Specifiek met land C en NS heeft ProRail onlangs (januari 2020) nog een uitgebreide, meerdaagse kennisuitwisseling
plaatsgevonden op verschillende onderwerpen.

¾
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ProRail heeft veelvuldig bi-lateraal en multi-lateraal contact en overleg met andere railinfrabeheerders in het buitenland. Dit
geldt ook voor land C uit de vorige benchmark. Deze contacten vloeien voort uit formele in informele samenwerkingsverbanden
die er op veel onderwerpen zijn. Kennisuitwisseling op specifieke onderwerpen staat hierbij vaak centraal. Vaak met het doel
om er beiden / allemaal beter van te worden, maar geregeld ook om te leren van betere / andere oplossingen bij de collegaspoorinfrabeheerder. Dergelijke overleggen en kennisuitwisselingen vinden ook plaats met andere (niet-rail)
netwerkbeheerders. In appendix III worden voorbeelden gegeven van dergelijke samenwerkingsverbanden tussen ProRail en
andere railinfrabeheerders.

¾

In veel diagrammen van ProRail zit een vergelijkingspartner (land C) die zich in ongeveer dezelfde positie bevindt, maar vaak net
iets beter scoort. Het kan interessant zijn om in een vervolgfase verder op deze partner te focussen en in verdiepende gesprekken
te verkennen wat deze anders/beter doet.

¾

De logische volgende stap is om meer de diepte in te gaan. Het is waarschijnlijk te arbeidsintensief en ook niet zinvol dit te doen
voor alle onderwerpen. Kies dan een beperkt aantal onderwerpen vanuit actuele vraagstukken en werk die verder uit.

3. Aanbevelingen vorige benchmark uit audit door Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
(3/3)
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51

•

•
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Staff

Track Access Charges (TAC)

Costs

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Voor de gevraagde data zijn definities bijgesloten. Deze definities waren zoveel mogelijk gelijk aan de definities die door
infrastructuurmanagers onderling overeen zijn gekomen in het Platform for Railinfrastructure Managers Europe (PRIME).
De volgende pagina’s geven een overzicht van de uitgevraagde data en de gehanteerde definities

Network Utilization

1.

52

Voor het maken van de analyses in deze rapportage zijn data uitgevraagd via een datasheet. De data waren onderverdeeld
in de volgende categoriën:

Appendix II – Data en definities

Total passenger train-km operated (revenue service only, no
shunting, no work trains)

Total freight train-km operated (revenue service only, no
shunting, no work trains)

Total electric train-km operated (revenue service + shunting
operations to and from depots + IM's work traffic)

Total gross tonne-km on main track operated (passenger and
freight revenue service only, no shunting, no work trains)

Total gross tonne-km on main track operated (passenger
revenue service only, no shuntings)
Total gross tonne-km on main track operated (freight revenue
service only, no shunting, no work trains)

Total passenger train-km

Total freight train-km

Total electric train-km

Total gross tonne-km on
main track

Total gross tonne-km on
main track - passengers
Total gross tonne-km on
main track - freight

mio tonkm

-
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mio tonkm

mio tonkm

mio trainkm

mio trainkm

mio trainkm

Unit
mio trainkm

-

Prime, input ID 115

Prime, input ID 111

Prime, input ID 108

Prime, input ID 14

Definition
Defition source
Total train-km operated (revenue service + shunting operations Prime, input ID 13
to and from depots + IM’s work traffic)

Indicator
Total train-km

Appendix II – Data en definities
Network Utilization
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Definition
Definition source
Cumulative length of railway lines operated and used for running trains by the end of reporting year. Prime, input ID 10
Lines solely used for operating touristic trains and heritage trains are excluded as are railways
constructed solely to serve mines, forests or other industrial or agricultural installations and which
are not open to public traffic.
Metro, Tram and Light rail urban lines (with non-standard – narrow - gauge) should be excluded.
Private lines closed to public traffic and functionally separated (i.e. stand-alone) networks should be
excluded. Private lines used for own freight transport activities or for non-commercial passenger
services and light rail lines occasionally used by heavy rail vehicles for connectivity or transit
purposes are excluded.

main track-km

line-km

Unit
line-km
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Total main line-km - single Cumulative length of railway lines operated and used for running trains by the end of reporting year, track
which only consists of single track.
Lines solely used for operating touristic trains and heritage trains are excluded as are railways
constructed solely to serve mines, forests or other industrial or agricultural installations and which
are not open to public traffic.
Metro, Tram and Light rail urban lines (with non-standard – narrow - gauge) should be excluded.
Private lines closed to public traffic and functionally separated (i.e. stand-alone) networks should be
excluded. Private lines used for own freight transport activities or for non-commercial passenger
services and light rail lines occasionally used by heavy rail vehicles for connectivity or transit
purposes are excluded.
Lenght of main track
A track providing end-to-end line continuity designed for trains between stations or places indicated Prime, input ID 6
in tariffs as independent points of departure or arrival for the conveyance of passengers or goods,
maintained and operated by the infrastructure manager.
Tracks at service facilities not used for running trains are excluded. The boundary of the service
facility is the point at which the railway vehicle leaving the service facility cannot pass without
having an authorization to access the mainline or other similar line. This point is usually identified
by a signal.
Service facilities are passenger stations, their buildings and other facilities; freight terminals;
marshalling yards and train formation facilities, including shunting facilities; storage sidings;
maintenance facilities; other technical facilities, including cleaning and washing facilities; maritime
and inland port facilities which are linked to rail activities; relief facilities; refueling facilities and
supply of fuel in these facilities.

Indicator
Total main line-km

Appendix II – Data en definities
Assets (1/2)
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Number of Black Days

Prime input ID 44

Prime KPI ID 29

Prime, input ID 14

Definition source
Prime, input ID 13

included in the last time table issued the day before the service (or the time table that is valid
when the train service takes place) and are caused by incidents for which the infrastructure
manager has the responsibility. All sorts of cancelled trains are to be included.
Number of days of which the dialy punctuality was lower than 85%, based on the 5 min tresshold
-

Number of days

Percentage of trains

Percentage of trains

Number of total delay minutes

Number of total delay minutes

Percentage of trains

Percentage of trains

Unit
Percentage of trains
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Prime input ID 34

Delay minutes caused by incidents that are regarded as IMs responsibility according to UIC leaflet Prime, input ID 40
450-R. Delay causes should include both primary causes and secondary causes. Primary and
secondary causes are described in UIC CODE, 450 – 2 Appendix A. Delay data will be collected at
all available measuring points. Delays refer to the time the train arrives at the measuring point.
The maximum number of measured delay minutes across all available measuring points is
counted with a threshold of more than 5 minutes for passenger services and more than 15
minutes for freight services. UIC CODE 450 – 2 rounding rule number 2: Round down to full minute
until 29 seconds, round up to full minute from 30 seconds on, e.g. 5:30 is considered as 6, 5:29 is
considered as 5
Total number of fully or partially cancelled national and international passenger trains that are
included in the last time table issued the day before the service (or the time table that is valid
when the train service takes place). All sorts of cancelled trains are to be included.

Definition
Percentage of actually operating (i.e. not cancelled) national and international passenger and freight
trains (excluding work trains) which arrive at each strategic measuring point with a delay of less than or
equal to 5:29 minutes (passengers) and 15:29 minutes (freight)
Percentage of actually operating (i.e. not cancelled) national and international passenger trains
(excluding work trains) which arrive at each strategic measuring point with a delay of less than or equal
to 5:29 minutes
Percentage of actually operating (i.e. not cancelled) national and international freight trains (excluding
work trains) which arrive at each strategic measuring point with a delay of less than or equal to 15:29
minutes
Delay minutes caused by asset failures on main track according to UIC CODE 450-2, numbers 20-25
and 28-29. Delay causes should include both primary causes and secondary causes. Primary and
secondary causes are described in UIC CODE, 450 – 2 Appendix A. Delay data will be collected at all
available measuring points. Delays refer to the time the train arrives at the measuring point. The
maximum number of measured delay minutes across all available measuring points is counted with a
threshold of more than 5 minutes for passenger services and more than 15 minutes for freight services.
UIC CODE 450 – 2 rounding rule number 2: Round down to full minute until 29 seconds, round up to full
minute from 30 seconds on, e.g. 5:30 is considered as 6, 5:29 is considered as 5

Percentage of train cancelled caused by IM Total number of fully or partially cancelled national and international passenger trains that are

Percentage of train cancelled

Delay minutes - IM’'s responsibility

Total delay minutes

Freight trains punctuality

Passenger trains punctuality

Indicator
Trains punctuality

Appendix II – Data en definities
Punctuality
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Number of persons
seriously injured and killed
by accidents on level
crossings
Suicides at IM network
SPAD's

-

Prime, input ID 16
ERA, ERA/GUI/02-2015

Total number of suicides
Total number of signals passed at danger when a passing a
danger point
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Number of suicides
Number of SPAD's

Number of accidents

Number of accidents

-

Total number of persons seriously injured by accidents on
level crossings

Number of persons

Unit
Number of accidents

Prime, input ID 14

Definition
Definition source
Totalnumber of significant accidents based of following types Prime, input ID 13
of accidents (primary accidents)::
- Collision of train with rail vehicle
- Collision of train with obstacle within the clearance gauge
- Derailment of train
- Level crossing accident, including accident involving
pedestrians at level crossing
- Accident to persons involving rolling stock in motion, with the
exception of suicides and attempted suicides
- Fire on rolling stock
- Other accident

Number of persons
Total number of persons seriously injured and killed by
seriously injured and killed accidents based upon following categories
- Passenger
- Employee or contractor
- Level crossing user
- Trespasser
- Other person at a platform
- Other person not at a platform
Accidents on level
Total number of significant accidents on level crossings
crossings

Indicator
Number of significant
accidents

Appendix II – Data en definities
Safety
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Indicator
Number of FTE employees
working within IMs
company
Number of FTE employees
working within
Assetmanagement
Number of FTE employees
working within Traffic
control
Full time equivalent

Full time equivalent

-

-

Number staff working for the inframanagement department,
which are responsible for maintaining and renenewing track
and stations
Number staff working at traffic control.
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Unit
Full time equivalent

Definition
Definition source
Total number of FTE employees working within IMs Company, Prime, input ID 219
excluding subcontractors (quantity)

Appendix II – Data en definities
Staff
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Total revenue from track access charges,
including mark-ups - passenger services
Total revenue from track access charges,
including mark-ups - Freight services
Total revenues for station access

Indicator
Total TAC revenues

Total IMs annual revenues for station access (including
passenger and touristic trains)

Definition
Total IMs annual TAC revenues, including mark-up (including
freight, passenger and touristic trains)
Total IMs annual passenger TAC revenues, including mark-up
(including touristic trains)
Total IMs annual freight TAC revenues, including mark-up

Appendix II – Data en definities
Train Access Charges (TAC)
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mio [local currency]

mio [local currency]

Prime, input ID 100
Prime, input ID 101

mio [local currency]

Unit
mio [local currency]

Prime, input ID 99

Definition source
Prime, input ID 98
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Definition
Total annual expenditures for the IM on maintenance. Includes overhead (such as financials,
controlling, IT, human resources, purchasing, legal and planning), labour (operative personnel),
material (used/consumed goods), internal services (machinery, tools, equipment incl. transport
and logistics) and contractors (entrepreneurial production) as well as investment subsidies.
All assets as defined below are to be considered*.
Central or holding overheads are to be allocated proportionally to maintenance costs.

Definition source
Unit
UIC, LICB Glossary 2.0, page 22 mio local currency
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Maintenance costs - plain Examples for plain line maintenance:
UIC, LICB Glossary 2.0, page 23 mio local currency
line
- All track measurement trains (also multifunctional) such as track geometry or ultrasonic
- Inspections such as foot patrols, video or georadar
- Tamping
- Grinding
- Thermal neutralisation of rails
- Repair welding
- Spot replacements (repair) of rail, sleepers, ballast, joints
- Snow clearance
- Stone blowing/blasting
- Vegetation control
- "Drainage clearance" or similar, i.e. re-formation of ditches (earth works/rock works), drain tube
hosing (rinsing), clean out wells
Maintenance costs Examples for switches and crossings maintenance:
UIC, LICB Glossary 2.0, page 23 mio local currency
switches and crossings
- Measurements
- Inspections
- Tamping/levelling and aligning
- Grinding
- Lubrication
- Repair welding
- Replacement of all switch components (repair)
- Snow clearance for S&C heating systems

Indicator
Maintenance costs - total

Appendix II – Data en definities
Costs (1/3)
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Examples for train control, signalling, IT and Telecom maintenance:
- Measurements
- Inspections
- Maintenance, inspections, examinations on train control buildings
- Spot replacements of all assets/components (repair)
- Tuning/adjustment of asset components

Maintenance at track related assets wich are not covered above.

Maintenance costs - train
control, signalling, IT,
telecom

Maintenance costs miscellaneous

Maintenance costs traction power supply

Definition
Examples for civil engineering maintenance:
- Inspections
- Sandblasting
- Painting
- Civil structure repairs
- Assessment examination
- All work on lining and in tunnel safety systems
- Testing of safety systems, pumps, technical installations in tunnels
- Re-stressing steel bridges
Examples for traction power supply maintenance:
- Measurements
- Inspections
- Spot replacements (repair) of masts, overhead line, circuit breakers, cabling …
- Tensioning of overhead system
- Painting of steel masts
- De-icing of overhead line

Indicator
Maintenance costs - civil
engineering

Appendix II – Data en definities
Costs (2/3)
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UIC, LICB Glossary 2.0, page 24 mio local currency

UIC, LICB Glossary 2.0, page 24 mio local currency

UIC, LICB Glossary 2.0, page 24 mio local currency

Definition source
Unit
UIC, LICB Glossary 2.0, page 24 mio local currency
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Renewal - traction power
supply
Renewal - train control,
signalling, IT, telecom

-

Renewal cost for train control, signalling, IT and telecom
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mio local currency

mio local currency

mio local currency

-

Renewal cost for traction power supply

mio local currency
mio local currency

-

Definition
Definition source
Unit
Total annual expenditures for renewal and re-investment in the existing network, paid by the
UIC, LICB Glossary 2.0, page 26 mio local currency
infrastructure manager, government or other investment subsidies. Includes overhead (such as
financials, controlling, IT, human resources, purchasing, legal and planning), labour (operative
personnel), material (used/consumed goods), internal services (machinery, tools, equipment incl.
transport and logistics) and contractors (entrepreneurial production). Central or holding overheads
are to be allocated proportionally to renewal costs.
All assets as defined below are to be considered*.
All activities are to be counted, if they are triggered by the end of asset lifetimes. They are not to
be counted, if the purpose is to change the functional requirements such as speed or capacity.
Where a line is closed on a permanent or semi-permanent basis, and costs are incurred to
remove assets, this expenditure shall be excluded on the basis that the capability of the
infrastructure has been fundamentally changed.

Renewal - plain line
Renewal cost for plain line
Renewal - switches and
Renewal cost for switches and crossings
crossings
Renewal - civil engineering Renewal cost for civil engineering

Indicator
Renewal - total

Appendix II – Data en definities
Costs (2/3)
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Total delay minutes - Structure failures

Total number of asset failures

Delay minutes

asset failures
asset failures
asset failures
asset failures
asset failures
asset failures
asset failures

Total number of structure failures

Total number of other failures

Total number of track failures

Total number of power supply failures

Total number of telecommunication failures

Total number of signalling failures

Total delay minutes - Track failures

Total delay minutes - Other failures

Delay minutes

Total delay minutes - Power supply failures

Delay minutes

Delay minutes

Total delay minutes - Signalling failures

Total delay minutes - Telecommunication failures

Delay minutes

Delay minutes

Delay minutes

Total train-km

Total delay minutes

Trainkm

Prime Input

Total main track-km

Category

Trackkm

Yearly figures for year 2018
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High Speed ( ≥ 250kph)
IC Fast (> 160 - 249kph)
IC Normal (≥ 120 - 160 kph)
Regional (< 120kph)
Freight (>75% freight)
High
Medium
Low
High
Medium
Low
High
Medium
Low
High
Medium
Low
High
Low
>130
40 - 130
<40
>130
40 - 130
<40
>130
40 - 130
<40
>130
40 - 130
<40
> 24
< 24
trains/day trains/day trains/day trains/day trains/day trains/day trains/day trains/day trains/day trains/day trains/day trains/day trains/day trains/day

Onderstaande datarequest is uitgestuurd om een verdere verdieping op analyses van prestaties prestaties te kunnen doen, conform
aanbeveling van KiM. Slechts één vergelijkingspartner kon de gevraagde informatie aanleveren. Er zijn hiervan dus geen analyses
opgenomen in dit rapport

Appendix II – Datasheet voor verdieping van prestaties
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•

Data
validatie

Definitieve rapportage is op 10 maart 2020 naar IenW toegestuurd, samen met
aanbiedingsbrief van de RvB.

Definitieve rapportage
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Opmerkingen en aanbevelingen van IenW, KiM en de vergelijkingsgroep zijn verwerkt in
definitieve rapportage.

De conceptrapportage is op 18 februari besproken met IenW en KiM. Belangrijkste
bevindingen van IenW en KiM zijn verwerkt in een nieuwe conceptrapportage. Deze is nieuwe
rapportage is op 3 maart toegestuurd naar de vergelijkingsgroep met het verzoek een laatste
review te doen.

De conceptrapportage is op 10 februari 2020 naar KiM verstuurd.

Verwerken feedback
audit en peer review

Concept
rapportage valideren

Concept
Rapportage

Concept
Rapportage auditen

Data
analyse

De ontvangen data zijn geanonimiseerd, gevalideerd en (waar nodig) gecorrigeerd voor
koopkracht en valuta (zie volgende pagina). Met de data zijn eerste analyses gemaakt, die
besproken zijn met, en van verklaringen zijn voorzien door, de vergelijkingspartners. Op basis
hiervan zijn data (waar nodig) aangepast en zijn nieuwe / additionele data verzonden door de
vergelijkingspartners.

ProRail heeft twee datasheets in Excel uitgestuurd met verzoek om data over de periode 2015
– 2018. Zie appendix II voor de uitgevraagde data.

ProRail heeft via de Raad van Bestuur het bestuur van de landen in de vergelijkingsgroep
benaderd voor deelname aan deze benchmark. Alle landen hebben hier positief op
gereageerd. België heeft in en later stadium alsnog besloten niet mee te doen. Kyushu is op
lager management niveau benaderd voor deelname. Hier is negatief op gereageerd.

Benaderen
vergelijkingspartners

Data
uitvraag

Vanaf begin 2019 is overleg geweest tussen IenW, ProRail en NS over de opdrachtformulering
van deze benchmark. Hierbij is rekening gehouden met de aanbevelingen uit de audit van KiM
op de vorige benchmark.

Opdrachtverlening
IenW

Voor het maken van de benchmark rapportage is het volgende process doorlopen:

Appendix III – Proces en methode
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2018
9,83
1,09
0,99
1,13
12,60
1,68

2018
8,70
0,96
0,88
1,00
11,15
1,49

2015
9,84
1,08
0,91
1,09
11,99
1,67

PPP and exchange rate conversion (NL=1)
2015
Denmark
9,03
France
0,99
Great Britain
0,83
Netherlands
1,00
Sweden
11,00
Switzerland
1,53

Som van Input value Kolomlabels
Rijlabels
Denmark
France
Great Britain
Netherlands
Sweden
Switzerland

International Benchmark_2015-2018_ DEF_20200310

Purchasing power parity (Price level indices and real expenditures for ESA 2010 aggregates) (Source: European Commission, Eurostat PPP)

De financiële data zijn gecorrigeerd voor koopkracht en wisselkoersen op basis van onderstaande tabel (bron: Eurostat),
maar zijn niet gecorrigeerd voor inflatie.

Definition

•

Appendix III – Proces en methode
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Een van de doelstellingen van de internationale benchmark is het beoogde ‘leereffect’: treedt ProRail in overleg met – en
leert het van - andere inframanagers die op bepaalde onderwerpen / prestatiegebieden beter presteren dan ProRail? De
resultaten van de vorige benchmarkrapportage worden bij veel ontmoetingen op bestuurs- en managementniveau tussen
ProRail en buitenlandse collega infrabeheerders gebruikt om overeenkomsten en verschillen tussen de partijen te
bespreken. De benchmark kent echter ook beperkingen wat betreft de concrete toepassing ervan: de data zijn namelijk
redelijk gedateerd en de analyses zijn op een dermate hoog abstractieniveau dat ze niet direct aanleiding geven tot
verdiepende gesprekken.

Ook van infrastructuurbeheerders buiten de spoorsector kunnen we leren. Met dergelijke organisaties bestaan ook
structurele samenwerkingsverbanden.

International Benchmark_2015-2018_ DEF_20200310

Op de volgende pagina’s wordt een – niet volledig – overzicht gegeven van samenwerkingsverbanden met collega
infrastructuurbeheerders.

•
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Bovenstaande betekent niet dat ProRail niet van andere inframanagers leert (en omgekeerd). Er zijn veel manieren waarop
samenwerking en kennisuitwisseling tussen ProRail en andere spoorinframanagers plaatsvindt, gericht op het verbeteren
van de prestaties van de betrokken organisaties:
• Bi- en multilaterale allianties en samenwerkingen op specifieke thema’s
• Internationale werkgroepen, al dan niet onder regie van een overkoepelende organisatie

Ook samenwerking met infrastructuurbeheerders buiten de spoorsector

•

Andere manieren van kennisuitwisseling

•

Leren van anderen: niet alleen via de Internationale Benchmark

Appendix IV – Samenwerkingsverbanden ProRail met landen in de vergelijkingsgroep (1/4)

Policy and management Committee: international affairs managers

Technische werkgroepen (14 in totaal) en Technical Steering Group. ProRail bekleedt het voorzitterschap van de volgende
technische werkgroepen: Noise, ERTMS, Telecom en Stations Management. ProRail behoort tot de actiefste leden van
EIM.

Asset Management Directors Platform: kennisuitwisseling op gebied van Asset Management op directeurenniveau

2.

3.

4.

ProRail neemt actief deel aan alle subgroups en verzorgt het voorzitterschap van een aantal van deze groepen.

•
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Er zijn meerdere subgroups onder PRIME die invulling geven aan bovengenoemde doelstelling, waar bovendien veelvuldig
kennisdeling plaatsvindt: Digitalisation, Charges, Financing, KPI’s & Benchmarking, Implementing Acts, Safety Culture

•
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“Created in 2013 and is the first platform involving both the European Commission and CEOs of the rail infrastructure
management industry. PRIME serves as an early-warning system to flag up problems and identify possible solutions in the
policy domain. Additionally, the platform provides informal input on European legislative initiatives and their implementation”

•

Platform for Railinfrastructure managers in Europe (PRIME)

CEO’s club; CEO’s/leden RvB’s (van juni 2017-september 2019 heeft Pier Eringa namens ProRail voorzitterschap EIM
bekleed)

1.

EIM is een internationale, non-profit organisatie die de belangen van Europese Railinfrastructuurbeheerders behartigt en
kennisdeling tussen de leden stimuleert. ProRail neemt actief deel aan het EIM. Kennisdeling gebeurt via de volgende gremia:

European Rail Infrastructure Managers (EIM)

Appendix IV – Samenwerkingsverbanden ProRail met landen in de vergelijkingsgroep (2/4)

SNCF Réseau: innovatie, benchmarking en financiering (o.a. green bonds)

RailBaltica: bedrijfsbreed (follow up staatsbezoek 2018)

Deutsche Bahn: Joint Declaration of Intent on Railfreight. Diverse pilots (als onderdeel van implementatie JDOI met sector
en ministeries)

TrafikVerket: samen met Rijkswaterstaat vindt veelvuldig kennisuitwisseling plaats met de infrabeheerder (weg en spoor)
uit Zweden. Meest recent over de onderwerpen duurzaamheid, projectmanagement en innovatie

•

•

•

•

Taalprojecten

Contingency management

Harmoniseren van planning van buitendienststellingen

Performance analyses

TTR (international timetabling redesign)

•

•

•

•

•
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SBB: bedrijfsbreed; prestatie-indicatoren, network design & operations, stations, be- en bijsturing van treinverkeer, ERTMS

•

Op het gebied van harmonisatie en verbetering van werkwijzen vindt kennisuitwisseling met meerdere landen plaats
via werkgroepen op de volgende onderwerpen:

NetworkRail: ERTMS, Automated Train Operation (ATO)

•

Met de volgende railinframanagers vindt regelmatig kennisuitwisseling plaats op de genoemde onderwerpen:

Bilaterale kennisuitwisseling:

Appendix IV – Samenwerkingsverbanden ProRail met landen in de vergelijkingsgroep (3/4)

Traffikverket: jaarlijkse kennisuitwisseling, onder meer op de volgende onderwerpen: DataLabs, Performance
management, Innovatieve organisatie, Geluid en trillingen, Baanligging

EULYNX en RCA: continue samenwerking tussen Asset Management organisaties van infrabeheerders. Focus vooral op
gezamenlijk Europese standaardisatie van de interfaces binnen het treinbeveiligingsdomein en architectuur afstemming.

•

•

Visie op verkeerleiding en Railcontrol Systems (RCS)

RCA (recommended CCA architecture): architecten SBB en ProRail i.r.t. spoorarchitectuur

Smartrail: Kennisuitwisseling en standaardisering m.b.t. Traffic Management Systemen en Treinbeveiliging

•

•

•

International Benchmark_2015-2018_ DEF_20200310

Strategisch overleg op ad-hoc basis

•

70

Shift2Rail1: Shift2Rail is een gezamenlijk technologie-initiatief en publiek-private samenwerking die onderzoek en
innovatie op het spoor stimuleert. ProRail is hier nauw bij betrokken en neemt deel aan onderzoeksprogramma’s gericht op
de volgende onderwerpen: Civiele techniek, Sporen, Wissels, Bruggen, Tunnels, Spoortrillingen, Automated Train
Operation (ATO)

•

Op het gebied van ICT / automatisering vindt op (tenminste) vier niveaus samenwerking met SBB plaats:

Network Rail: Kennisontwikkeling en gezamenlijke innovatie op de volgende onderwerpen: Big data en monitoring,
Glasvezel IoT project, efficiënte en duurzame tractie voeding, digitalisering en automatisering van onderhoudsactiviteiten,
suïcide preventie en preventie spoorlopers, ERMTS/ATO, wiel-rail interactie en geotechniek

•

Op het gebied van innovatie vinden de volgende samenwerkingsverbanden met collega infrastructuurbeheerders
plaats:

Appendix IV – Samenwerkingsverbanden ProRail met landen in de vergelijkingsgroep (4/4)
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Summary

3

■

In 2019, NS conducted an international benchmark study with a number of European railway
operators; DSB, Greater Anglia, NMBS, SBB and West Midlands Trains. This benchmark focuses on
the development of the performance during 2014-2018.

■

NS’ performance is above the average of the peer group on the following aspects: attractive
product, quality of the railway services and capacity of the railway system.

■

NS’ punctuality has improved over the past years and is above the average of the peer group, while
the Dutch network has the highest utilization of the peer group. Utilization has increased even
further during 2014-2018.

■

NS’ rolling stock has a relatively low age and only uses electrical traction. By using energy from
renewable resources, the CO2 emission decreased to negligible levels.

■

The overall custom satisfaction has increased by 11 percent point, which is the highest increase in
the peer group, putting NS above average in the peer group. An improved and extended train
service, higher punctuality, better service and modernized trains and stations all contributed to the
increased customer satisfaction.

■

High utilization of rolling stock and stations leads to a high productivity and a relatively low cost
level compared to the peer group.

International Benchmark 2014-2018

Index
Content
Summary
1. Introduction, context and methodology
2. Peer group
3. Attractive product for passengers
4. Quality of railway services
5. Capacity and utilization
6. Productivity
7. Financial performance

Appendices
A. Follow-up Audit 2017
B. Structural characteristics
C. Methodology
4

International Benchmark 2014-2018

1. Introduction, context and methodology
1.1 Introduction and objectives
1.2 Context, data and analysis process
1.3 Methodology and explanations
This chapter gives a short introduction on the history of
the benchmark study, the context of the current
benchmark study and the objective of the study which
aims to identify realistic and potential improvements to
NS performance (1.1).
It also provides a short overview of the participants in
the benchmark, which is elaborated in chapter 2 - the
peer group description.
The process of data collection and analysis (1.2) is
followed by an overview of the methodology and
considerations on the interpretation of the information
and data represented (1.3).
Appendix C provides more information on the
methodology.

1.1 Introduction and objectives
Objectives: identify opportunities for improvement of the performance of NS

5

■

Every three years NS carries out a benchmark project, in accordance with its 2015-2025
Transportation Contract (art. 26), to monitor its performance and to pursue continuous
improvement. The peer group consists of at least four comparable operators. Topics cover the key
performance areas of the Transportation Contract and the development of productivity.

■

The benchmark encompasses data over a period of 5 years, to provide insight in trends and
developments and to offer an overlapping continuity between the subsequent benchmarks.

■

Results will be used to identify a realistic potential for improvement and best practices to contribute
to NS’ performance. Where applicable this will be input for NS’ annual Transportation Plan.

■

The study encompasses a comparison between five European operators (DSB, GreaterAnglia,
NMBS, SBB, West Midlands Trains) and includes subjects like punctuality, safety, costs,
sustainability and productivity.

■

There are confidentiality arrangements with the participating operators.
• All confidential information in this benchmark will be presented anonymously and ranked per
comparison. Therefore the operator codes change per comparison to prevent identification of
individual operators.
• All confidential information will be presented as indices (not absolute numbers), with 100 as
the average for data from 2018. Where available data for 2018 is incomplete, the average of
2017 will be used for the index (this will be stated where applicable).

International Benchmark 2014-2018

1.2 Context, data and analysis process
Challenging process to collect, compare and analyze international rail data

■

The peer group consists of train operators from Belgium, Denmark, Switzerland and the United
Kingdom. The peer group is largely the same as the peer groups of earlier benchmarks of NS to
ensure continuity and a longer term perspective.

■

NS used multiple sources for this benchmarking study:
1.
2.
3.

6

Publicly available information (annual reports, internet, statistical bureaus, sector reports, etc.);
Data from international benchmark platforms and working groups that NS participates in;
Bilaterally exchanged information from the peers (covering 2014 - 2018).

■

The data collection and analysis process has proven to be quite challenging: not all peers have all
requested data for the requested years available, or use different definitions. This results in a
number of analyses with data missing for a number of peers or years. In cases where comparisons
require caution, because of differences in definitions, this is mentioned in the texts.

■

All companies were consulted to verify and complete the data, evaluate trends and exchange best
practices.

■

Financial data is harmonized for exchange rates and purchasing power parity levels (PPP).

■

This benchmark study is reviewed by the Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

International Benchmark 2014-2018

1.3 Methodology and explanations
Other remarks
■

■

■

■
■
■

7

The definitions used for the analyses are chosen for comparability with the indicators of the peer
operators. Therefore the KPIs in this report do not always match the definitions of the KPI’s that NS
uses in their dashboards and in the reports for the Ministry of Infrastructure and Water Management.
The scope for the NS data include all trains running as part of the main rail concession. Therefore trains
on the high speed line (IC Direct, IC Brussels) are included starting in the 2015-2018 numbers. Trains
from regional contracts are excluded.
Punctuality scores of the train operators and customer satisfaction scores are harmonized using the
methodology described in Appendix B. There is a certain amount of uncertainty in the comparability.
The figures are not harmonized for differences in measurement methodology (e.g. survey method for
customer satisfaction and end station vs. entire route for punctuality).
All financial numbers are excluding VAT and harmonized using the OECD purchasing power parity
indices* (see Appendix B).
Graphs represent time series (typically 2014-2018) or comparisons for 2018, unless stated otherwise.
The numeric convention of this report is the Dutch; a period (.) is used to separate groups of
thousands. A comma (,) is used to indicate the decimal point.

■

Based on the results of the 2016 benchmark study, this 2019 study dedicates some extra attention to
customer satisfaction and train cancellations.

■

Apart from this benchmark study NS engages in a number of benchmarking initiatives to improve
performance. Examples include the International Mainline Rail Benchmark Group, a joint NS-ProRail
weather preparation benchmark, bilateral contacts with other railways on timetable development,
punctuality improvement, customer satisfaction, passenger information, etc.

International Benchmark 2014-2018

* source: https://data.oecd.org/conversion/purchasing-power-parities-ppp.htm
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2. Peer group
2.1 Criteria and choice
2.2 Organization and market regime
2.3 Characteristics and key figures
2.4 Rolling stock fleet
This second chapter provides more detailed information
on the peer group operators which are included in this
benchmark study.
A summary of the criteria on which the operators in the
peer group are selected (2.1) is followed by an overview
of the different organizations, roles and market regimes
(2.2). The chapter concludes with some overall key
characteristics and figures of the operators in the peer
group such as passenger kilometers, average trip length
and system speed (2.3) and a description of the rolling
stock fleet used within the peer group (2.4). Appendix
B provides some more information on the peers.

2.1 Criteria and choice
The peer group consists of operators that run medium-sized, high density operations

Criteria
1. As many participants as possible from previous international benchmarking studies by NS to establish a
longer term perspective with time series
2. Trade off between comparability and learning potential:
a. Operations: commuter / regional transport, travel distance, traffic density, average speed, size
b. Infrastructure: network lay-out, potential weather / winter influences, intensive use of network;
multiple operators on network
3. Cooperation of peer group / availability of data:
a. Willingness to participate (market / competition issues, confidentiality conditions)
b. Existing cooperation in other international working groups and/or benchmarking platforms
Train operators
NS
NMBS
DSB
Greater Anglia
West Midlands Trains
SBB

9
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2.1 Criteria and choice
Some key figures of peer group
The table summarizes some structural characteristics of operating environment of the peers1. Differences in
these parameters have significant impact on the performance of the peers.

Rail
ratio’s

Passenger operator(s) in peer
group

NS

DSB

GA,
WMT2

SBB

NMBS

Infrastructure manager

ProRail

Banedanmark

Network
Rail

SBB

Infrabel

Network (routekm) – Total

3.075

3.476

16.837

5.690

3.592

Network (routekm) – IM peer

3.075

1.896

15.804

3.090

3.568

Network (trackkm) – IM peer

5.370

3.076

31.091

6.239

5.379

Area – land (km2)1

33.893

42.434

241.910

39.997

30.278

Population (mln)1

17,28

5,9

65,8

8,4

11.72

Population density (inh./km1)

502

132

266

204

387

Routekm / 1000 km2 land

90,7

81,9

69,6

142,3

118,6

Inhabitants / km network

5620

1697

3908

1476

3263

Passengerkm (train) / km2

578

146

288

464

347

1.134

1.048

1.059

2.212

896

Pass.km (train) / inhabitant

Most countries have one infrastructure manager. In case there are multiple infrastructure managers the
total network length of the country differs from that of the peer.
All passengerkm numbers are national (Eurostat / KiM), except in the cases of SBB and NMBS, where the
passengerkm of only that operator are given.
10
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1
2

Source: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
GA = Greater Anglia; WMT = West Midland Trains

2.2 Organization and market regime
Peer group: a mix of operators with tendered and directly awarded transportation contracts
■

■

■
■

The peers operate in different market environments. Main difference: DSB, NMBS, NS and SBB
have directly awarded transportation contracts while Greater Anglia and West Midlands Trains
operate tendered contracts. Open access operation may be formally applicable, but is very
limited or absent in practice.
Greater Anglia and West Midlands trains share a significant part of the network with other
operators, introducing more coordination with multiple other passenger operators. The
operation of the other peers involves less interaction with other operators .
The operators in the peer group are also responsible for station management. The exact
implementation differs with the network, station and market characteristics.
SBB has a holding organization with both infrastructure management and operations. All other
peers have full separation between infrastructure management and operations.
Market segment

Netherlan
ds

Belgium

Denmark

UK

Switzerlan
d

HS passengers

Open
access

Open
access

Open
access

Open
access

Open
access

IC passengers

PSC direct
award

PSC direct
award

PSC direct
award

PSC
tendered

PSC direct
award

Commuter trains

PSC direct
award

PSC direct
award

PSC direct
award

PSC
tendered

PSC direct
award

Regional passengers

PSC
tendered

PSC direct
award

PSC direct
award &
tendered

PSC
tendered

PSC direct
award

Freight

Open
access

Open
access

Open
access

Open
access

Open
access

PSC: public service contract
11
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2.3 Characteristics and key figures
Passenger kilometers are consistently growing, trip length is average, system speed is above
average
■

■
■

■

12
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The total volume of passengerkm per year has been
consistently rising for NS, and is now almost twice
the average of the peer group. Most peers expect a
rise of passengerkm in the near future.
The average trip length of NS remains stable
around the average of the peer group.
NS’ system speed (km/h) is above average for the
peer group. System speed is a main driver for travel
speed and productivity.
Geographical characteristics (see p.54,55) and
economies of scale contribute to high efficiency.

2.4 Rolling stock fleet
NS operates mainly electric trainsets, allowing for a higher operational flexibility

■

■

■
■
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NS operates mainly electric multiple units (last
diesel trainset was put out of service in 2017).
NS has the highest proportion of electric
multiple units of the peer group.
NS has the highest proportion of double deck
rolling stock of the peer group (operator 5 and 6
do not use double deck units).
The average age of the fleet of NS is below the
average of the peer group.
During 2014-2018 this average age was rising
due to recommissioning of reserve fleet. Since
then NS has procured new rolling stock.
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3. Attractive product for passengers
3.1 Customer Satisfaction
3.2 Complaints
3.3 Sustainability
3.4 Trends, insights and best practices
A comparison of customer satisfaction trends and other
relevant factors provides an overview of the
attractiveness of the product.
The chapter contains a comparison of the overall
customer satisfaction and the satisfaction on underlying
aspects (punctuality, passenger information,
cleanliness, stations, connections and frequency (3.1).
Other aspects of attractiveness are the development of
the complaint ratio (3.2); sustainability, energy
efficiency and CO2 emissions are presented in (3.3). The
chapter concludes with other trends, insights and best
practices of the peer group (3.4).

3.1 Customer Satisfaction - Overall
NS’ customer satisfaction is above average and rising significantly

NS’ overall customer satisfaction is 9% above the average
of the peer group and shows a significant and continuous
increase during the benchmarking period.
■

■
■

■
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All peers attribute increasing customer satisfaction to a
goal-oriented focus on improving performance and
punctuality, increasing cross-functional collaboration.
Overall customer satisfaction is strongly correlated to
customer satisfaction on punctuality.
Operator 5 attributes the declining customer
satisfaction in 2018 mainly to holding the customer
satisfaction survey immediately after a winter with
extreme negative impact on performance.
NS recognizes a positive impact of:
• Introduction of newly designed timetable with
higher frequencies
• Introduction of new and modernized rolling stock
• Innovations in personalized passenger information
• Improvement of service quality level of staff
• Station improvement (major overhaul of stations,
“station living room”, retail, etc.)

3.1 Customer Satisfaction - Punctuality
Customer satisfaction on punctuality is high and shows correlation to actual performance

■

■
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Customer satisfaction on punctuality shows some
correlation to the actual punctuality, but it is far
more volatile than measured (actual) punctuality.
Peers attribute this volatility of the customer
satisfaction to the impact of extreme weather
conditions, construction works and major changes
in the timetable.

3.1 Customer satisfaction – Differences between peers
CS depends on perception vs. expectation. Cultural factors have major impact on response style.

Word of Mouth

Personal Needs

Past Experience

■

Expected service
Gap 5

Consumer
Provider
Gap 1

Perceived service

■
(Service Delivery)
Service Operation

Gap 4

Communcations

Gap 3
Service Transition
(Service Specifications)
Service design
Gap 2

■

Service Strategy
(Management
Perceptions)

■
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The International Benchmark 2011-2015 found only a weak
correlation between customer satisfaction and actual performance.
Other factors seem to have a higher impact. The auditors
recommended to give this some extra attention.
There are two models that provide some insight in differences in
customer satisfaction and response style.
The standard model for customer satisfaction (fig. 1, EN13816 or
SERVQUAL) focusses on the difference between perception and
expectation.
• This model implies that a higher performance leads to higher
expectations. Therefore the operator has to improve
performance even further, and/or focus more on satisfiers,
such as comfort, ease of use, experiential performance, etc.
• Higher performing peers seem to invest more in “intangible
performance” and managing expectations.
Other research* shows that the response style correlates with
cultural factors, such as the power distance and level of
individualism.
• Hofstede (2003) maps countries on these dimensions (fig. 2).
The Netherlands rank as a relatively individualistic culture with
a medium power distance. This may lead to a less positive and
more middle (less extreme positive) response style than
average.

• A.W. Hartzig; 2006; Response Styles in Cross-national Survey Research, A 26-country Study;
International Journal of Cross Cultural Management Vol 6(2): 243–266

3.1 Customer satisfaction – Trends
Customer satisfaction is influenced by a large number of factors, including overall public opinion

Customer satisfaction on different aspects of a trip shows a high correlation between these aspects.
A lower performance on one aspect can influence the evaluation of other aspects of the trip.

18

■

A number of peers attribute part of the variation of customer satisfaction to overall public opinion
about the performance and/or the reputation of the operator. Empirical evidence for this notion
across the peer group is limited as the practices of reputation measurement vary.

■

Some of the peers, including NS, design questionnaires to focus on the evaluation of the actual trip
and minimize bias due to variations in public opinion.

■

NS has redesigned its methodology accordingly in 2015. To ensure consistency and comparability
this benchmark only includes 2016-2018 customer satisfaction measurement from NS.

■

NS has dedicated a considerable effort to understanding the entire travel experience of its
customers and improving the experience during key moments of the trip.

■

NS invests in providing clear information before and during the trip (e.g. adding new functionality
to the Reisplanner Xtra app) and managing expectations about the trip (e.g. seasonal
communication campaigns).

International Benchmark 2014-2018

3.1 Customer satisfaction - Passenger information
Customer satisfaction on passenger information shows significant increase

19
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■

Customer satisfaction about passenger information
at NS has risen consistently and is now above
average for the peer group.

■

New developments, e.g. functionality of the
passenger information app (“Reisplanner Xtra”) and
the higher punctuality are significant contributors
to the increasing customer satisfaction.

■

Customer satisfaction about passenger information
is rather volatile for some operators. Peers confirm
correlation with punctuality and the impact of the
moment of measurement of passenger satisfaction
(e.g. continuous vs. 2 samples per year).

3.1 Customer Satisfaction - Information in case of disruptions
NS ranks second, but significantly above average, on information during disruptions

■
■

■

■

International Benchmark 2014-2018

Measuring customer satisfaction only 2 times per year
increases the volatility of the outcomes for some of the
peers.
Multiple peers have developed their customer
satisfaction measurement methodology to focus on the
experience during a specific trip.

■

The best performer in both graphs has invested
significant resources into minimizing the impact of
disruptions.

■

Causality is not clear; customer satisfaction can vary
according to the quality of the information, but also
correlates directly to variations in punctuality.
There is no data concerning the impact of managing
customer expectations regarding large disruptions (e.g.
fall / winter conditions).

■

20

NS ranks second, although satisfaction on information
in the train has declined.
Customer satisfaction on passenger information during
disruptions varies widely over time, partly due to very
small sample sizes for these questions. Outcomes are
sensitive to incidents and cancellations.

3.1 Customer Satisfaction - Cleanliness
Satisfaction on cleanliness and stations is above average

21
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■

NS’ customer satisfaction about cleanliness of
trains and stations is above average and increasing.

■

Most operators show rising trends, although some
have challenges regarding cleanliness of trains.

■

NS’ customer satisfaction on cleanliness of trains
has partly been improved due to the introduction
of new rolling stock and the overhaul of existing
rolling stock.

■

Renovation of stations has a positive effect on the
experience of cleanliness of stations.

■

Focused performance management on cleaning
has further improved the customer satisfaction on
cleanliness of NS’ trains and stations.

3.1 Customer satisfaction – Connections and frequency
Satisfaction on train frequencies is above average, customer satisfaction on connections is
improving
■

■
■

■

■

■

■
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Customer satisfaction about frequency of trains has
increased, and is now well above the average for
the peer group.
NS increases frequencies from 4 to 6 intercity trains
per hour per direction on the busiest lines.
In 2018, NS increased the frequency on the busiest
route (“A2-corridor”) as a part of Programme High
Frequent Rail (PHS).

NS’ customer satisfaction about connections
between trains has improved and is now around
the average of the peer group.
For NS, the satisfaction on frequency and
connections are highly related, as these are part of
the design of the timetables. This was also shown
in NS/ProRail International Benchmark 2011-2015.
Op1-Op3 show also high frequencies of trains on
the busiest parts of the network, providing many
connections.
Op1 has an elaborate national system of aligning
timetables between different operators.

3.2 Complaints
Number of complaints by NS passengers has declined to a level below the average

■
■

■

Changes in communication and sales channels (digitalization)
usually result in a short-term increase of complaints during the
adoption period. Customers of NS have finished adopting the
OV-chipkaart. Customers of operator 5 are still getting used to a
more recent shift to digital channels and have a higher complaint
rate.

■

The complaint rate is influenced by the ease of lodging
complaints (e.g. web-based vs. paper form) and the scope of
what is logged as a complaint. These differences limit the
comparability of levels complaint rates.
Correlation between the complaint rate and overall customer
satisfaction is weak .

■
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The number of complaints by passengers NS has decreased
considerably over the last three years and is now below average.
Reasons for this decline include:
• Adoption of digital channels (OV-chipkaart, compensation
claims, feedback possibilities)
• Improvement of passenger information (e.g. about seating
availability)
• Improvements in the timetable (frequency, connections,
speed)
• Assigning rolling stock with more seats to the busiest lines

3.3 Sustainability – Energy efficiency
NS is leading the peer group in energy efficiency

24
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■

Energy consumption per passengerkm at NS varies
slightly over the years, but stays around 30% below the
average of the peer group.

■

Factors contributing to NS’ low energy consumption are:
• Operating trains with electrical traction
• High numbers of passengers per train
• Relatively new rolling stock (with recuperative braking)
• Energy efficient driving, facilitated by a driver advisory
system (developed in-house)
• Relatively low number of stops (compared to regional
traffic of peers)

3.3 Sustainability – CO2 emissions

NS’ CO2 emissions have approached zero in the benchmarking period

25
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■

NS’ CO2 emissions have decreased to negligible
levels during the benchmarking period, resulting
in NS ranking second.

■

Factors contributing to low CO2 emissions:
• Operating trains with electrical traction
• High energy efficiency
• Sourcing energy from renewable sources

■

NS has ended diesel powered operations and
invested significantly in energy efficiency and
sourcing from renewable sources in the
Netherlands, Belgium, Finland and Sweden (wind
power from newly build local wind parks). Peers
have expressed their interest in this practice.

■

Zero emission sources from other countries
include nuclear power and hydroelectric power.

3.4 Trends, insights and best practices
Additional insights from discussion with peers

26

■

Passenger demand
• External factors have major impact on growth or decline of passenger demand.
• The growth rate of one of the peers declined due to lower prices for car usage and the rise of
travel sharing app services.

■

Demand management
• Multiple peers consider pricing signals to manage demand and shift growth of demand from
the busiest trains to less busy trains .
• One of the peers introduced a new targeted proposition; lower price, but with limitations for
certain trains/times. Targeting younger passengers via digital channels proved to be very
effective; the substitution ratio was very good.

■

Targeted investments in performance improvement
• Performance management is maturing in most operators of the peer group.
• Multiple peers show more conscious decision making, making trade-offs between KPI
improvement and the associated investments (e.g. portfolio approach).
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4. Quality of railway services
4.1 Reliability, punctuality and cancellations
4.2 Seating capacity

4.3 Safety and security
4.4 Insights and best practices
Quality of railway services is operationalized as the
reliability of train services, passenger punctuality, train
punctuality and cancellations (4.1). This includes a
more in-depth review of factors impacting the
cancellation ratio of trains.
Other aspects of the quality of railway services are
seating capacity (4.2), safety of passengers and staff
and personal security on stations and in train (4.3).
This chapter concludes with some additional insights
and best practices found within the peer group (4.4).

4.1 Punctuality and cancellations – Passenger punctuality
Passenger punctuality has increased and is above average

■

■

■

■

■

■

28

International Benchmark 2014-2018

The definitions and methodologies for passenger
punctuality vary significantly. NS is unique using
check-in and check-out data. Other operators use
weighted train punctuality calculations.
The figures have been harmonized to some extent,
but evaluating trends is more meaningful than
comparing absolute levels.
NS passenger punctuality has improved over the
past years and is above the average of the peer
group.
Four operators in the peer group use a passenger
punctuality KPI. Other operators only measure train
arrival punctuality and cancellations.
Passenger punctuality is highly correlated to train
punctuality and to a lesser extent to train
cancellations.
Focusing on improving passenger punctuality can
lead to changes in dispatching and disruption
management decisions. This may result in more
trains being cancelled, but more passengers
arriving on time.

4.1 Punctuality and cancellations – Train punctuality
Train punctuality has increased and is above average

■

■

■

■

■
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Factors impacting manageability of
punctuality cited by multiple peers:
• Aligned targets for operator and
infrastructure manager
• Dispatching decisions
• Constraints in the timetable
• Impact of delayed international trains
and trains of other operators on the
same network
• Reserve resources (rolling stock, staff)
• Level of detail of planning systems
International Benchmark 2014-2018

■

■

Train punctuality is a main performance indicator
for all operators, but methodologies and definitions
vary.
Figures have been harmonized as much as possible;
delay threshold of 5 minutes and measurement on
nodes (not only terminal stations) are used.
Some uncertainty remains, so focusing on trends is
more appropriate than absolute figures.
NS’ train punctuality at 5 minutes has increased
over the years and is well above average of the
peer group.
NS has both improved reliability and increased
frequencies of train services by:
• Improving the timetable design process (aiming
at operational executability)
• Improving dispatch and exception handling
Operator 1 has also improved its performance by
introducing both new infrastructure and significant
timetable improvements. The operator is unique in
integrating the processes of designing timetables
and new infrastructure.

4.1 Punctuality and cancellations – Train cancellations
NS’ train cancellation ratio is around average
■
■
■

■

■
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NS’ train cancellation ratio is around the average of the group.
Cancellations are expressed with respect to the current timetable,
which is in most cases set 24 or 36 hours before operation.
There are some differences in definitions (e.g. measuring whole
and/or partial cancellations, timing of reference timetable),
limiting comparability. Therefore trend analysis is more
meaningful than comparing absolute ratios.
Most peers show upward trends, citing a variety of causes:
•
Signaling problems
•
Quality of rolling stock
•
Dispatching goals and strategy
•
Weather conditions
•
Impact of performance of other operators.
The top performing peer has a significantly lower ratio than all
other peers. Differences will are explored further in the following
pages.

■

To analyze the number of cancellations, the following factors can
be considered:
•
Primary cause of the cancellation (e.g. infra failure, accidents,
rolling stock problems),
•
Direct impact of the cause on trains,
•
Available solutions for the dispatchers.

■

Primary causes: in the case of the top performing operator,
considerable investments in quality of infrastructure reduce the
number of incidents. NS has improved the quality of rolling stock
preceding the high frequent operation on the A2 route.

4.1 Punctuality and cancellations – Train cancellations vs frequency
Higher frequencies can lead to more cancellations

■

Mitigating factors that help reduce the number of primary causes
(that are mentioned by multiple peers) include close cooperation
with the infrastructure manager (analyzing and preventing causes)
and good maintenance of rolling stock.

■

The impact of a primary cause depends on the duration of the
incident, the network density and flexibility of the infrastructure
layout.

■

The infrastructure manager of the operator with the lowest
cancellation reduces repair times on infrastructure-related disruptions
by allowing repairs to take place between scheduled trains (during
operations).

■

The best performing operator also has a number of staffed
locomotives standing by to quickly tow defective rolling stock from
the tracks.

■

The impact of a disruption on a timetable and the corresponding
decision to cancel one or more trains depend on safety protocols
(e.g. allowing repairs between scheduled trains) and the properties
of the timetable itself.

■

According to multiple peers, the density of the network is an
important factor explaining a higher cancellation ratio. A higher
frequency reduces the possibility to repair failures without impacting
other trains.

■

The graph shows that NS combines the highest network density with
an average cancellation ratio.
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4.1 Punctuality and cancellations – Passenger punctuality vs
cancellations
Passenger punctuality versus cancellations – dispatching decisions
■

Given the impact on primary causes, dispatching solutions can
reduce the impact on the rest of the network.

■

The best performing peer on cancellations has a number of staffed
trains that are ready to take the place of cancelled or heavily
delayed trains in the operational timetable in very short notice.

■

NS and ProRail have invested in a better decision making process
(CMBO) in case of incidents and cancellations. A number of peers
also work co-located with the infrastructure manager in a control
centre. However the actual collaboration varies widely between
“just providing input” to more intense interaction during the
decision making process.

■

Multiple peers discuss the trade off between passenger punctuality
and cancellations during dispatching decisions. Differences in
strategies are connected to differences in goals and objectives and
the operational context.

■

There are two main strategies:
•
Minimize cancellation of delayed trains (this can be culturally
unacceptable, or undesirable because of passenger flow)
•
Minimize the impact of delays, aiming for overall passenger
punctuality (accepting a number of cancellations)

■

ProRail and NS adhere to the second strategy, resulting in a positive
trend in passenger punctuality.
A strategy combining both passenger punctuality and capacity of
trains at peak hours may be worth investigating.

■
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4.2 Seating capacity
Seat occupation rate is average, customer satisfaction on seating capacity is high

■
■
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The occupation ratio of seats in trains at NS is around the
average of the peer group and remains stable.
Customer satisfaction about seating capacity increased
significantly, moving NS to the first place in the ranking.

■

During the benchmarking period NS introduced several
measures to improve seating capacity:
• Actively managing seating capacity; monitoring,
analysis, interventions in rolling stock allocation, e.g.
extra capacity during “hyper peak” (7.30-8.00).
• Increasing frequency of trains on busiest route and
adding peak hour services on specific routes.
• Providing seating capacity information to enable
passengers to decide on alternative trains with more
available seats (search tool in planner app, personal
mail campaign, back to school campaign).
• Developing new rolling stock planning tooling
minimizing passengers’ 'standing minutes’.

■

The operator with the highest seat occupation ratio
utilizes a seat reservation system and changes train
length frequently during operations to match seat supply
and demand as close as possible.

4.3 Safety and security – Railway safety
Railway safety in the Netherlands is above the average of the peer group

■

During the benchmarking period there has been a
low number of accidents that involve the serious
injury of passengers.

■

The number of significant accidents (including
those without injury/death) is below the average
of the peer group.

Remarks
■
■
■
■
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The comparisons show total numbers per country
and not per peer (ERA Common Safety Indicators).
Ranking in graphs is based on 2017 values, due to
ERA data on 2018 not being available yet.
Missing data and zero incidents both appear as
“0” in the graphs.
Safety comparisons like these are very sensitive to
single incidents.

4.3 Safety and security – Safety for employees
A meaningful comparison of railway safety for staff is difficult due to low numbers of incidents

■

The Netherlands have suffered relatively few
accidents with a large impact (serious injuries,
death) during the past few years.

■

None of the peers show any stable trends.

Remarks
■
■
■
■
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The comparisons show total numbers per country
and not per peer (ERA Common Safety Indicators)
Ranking in graphs is based on 2017 values, due to
ERA data on 2018 not being available yet.
Missing data and zero incidents both appear as
“0” in the graphs.
Safety comparisons like these are very sensitive to
single incidents.

4.3 Safety and security – SPAD and security for passengers
The level of signals passed at danger (SPAD) in the Netherlands is below average

■

■
■
■

■
■

■

■
■
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All peers use signals passed at danger as a main
operational safety indicator. Therefore here the graph
shows the performance of individual peers and not
performance on a country level.
NS’ SPAD ratio is below the average of the peer group.
The peak in 2018 is mainly caused by transition of roles
on shunting yards and can be expected to be incidental.
The figure for Operator 4 is not comparable to those of
the other operators, due to differences in definitions and
scope.
Security incidents are registered incidents between
passengers or between passengers and railway staff.
The definitions of an incident varies between the peers.
(incl/excl verbal and physical aggression), evaluating
trends is more meaningful than comparing absolute
levels.
The number of incidents at NS is increasing during the
benchmark period. Violence against public employees
has been a problem in Dutch society.
During 2018, security employees of NS were equipped
with a bodycam.
The number of incidents at NS dropped 18% in 2019.

4.3 Safety and security – Customer satisfaction on security
Customer satisfaction about security is above average and consistently rising

■

■
■

■

■

■
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Customer satisfaction about personal security
(feeling safe in trains and on stations) has
continuously increased in the case of NS.
NS now also ranks above average for security on
stations.
NS ranks above average for security in trains during
the entire benchmarking period.
Developments with a positive impact on security
are:
• Closing passenger gates at stations
• Opening of new stations or renovation of
stations
• Introduction of new rolling stock with a more
transparent interior and CCTV
The impact of these developments is recognized
throughout the peer group.

The questions to customers about security vary
among the peer group. Therefore a comparison of
the development of customer satisfaction is more
meaningful than a comparison of the absolute
levels.

4.4 Insights and best practices
Additional insights from discussion with peers

38

■

Punctuality and cancellations
• One operator of the peer group has very clear decision rules for rolling stock problems. If a train isn’t
able to leave within a given time, the train will be cancelled.
• One operator of the peer group does not relieve a driver directly after an incident, but gives the
driver the choice to be relieved immediately or at a subsequent staff location.
• Multiple peers stress the importance of collaboration between operators and the infrastructure
manager to manage and improve punctuality and reliability for the passengers.

■

Seating capacity
• Many operators require rolling stock that is in need of maintenance to be in the depot for at least
one or two traffic peak periods. This requires a significant fleet reserve.
• One of the peers has improved rolling stock availability by dividing the maintenance schedule in
smaller time intervals that can be carried out between the rush hours. This results in a higher seat
availability, but can have a negative impact on maintenance costs.

■

ERTMS introduction
• Some peers notice that the introduction of new rolling stock or ERTMS is very complex and has an
impact on several performance aspects. Training of staff and the availability of sufficient siding and
depot facilities can be bottlenecks.
• For one operator the introduction of new rolling stock had a negative impact on the overall
performance, due to the amount of attention and capacity (of the workshop) that was needed for
this introduction.
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5. Capacity and utilization
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This chapter presents aspects of capacity and
utilization. The most important aspects are the
utilization of infrastructure (5.1) and rolling stock (5.2).
An exploration of factors impacting the utilization of
rolling stock is also presented.

5.1 Utilization of the network, trains and stations
High utilization of the network, trains and stations
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■

NS’ intensity of utilization of infrastructure, trains and
stations is significantly above average.

■

Characteristics of the core network operated by NS
contribute to this high intensity of utilization:
• High frequencies between large cities
• High population density in the Randstad area
• Low proportion of rural lines
• Strategy to prioritize investing in the effective use
of existing infrastructure rather than expanding.

■

High intensity makes the operation more sensitive to
disruptions. Interaction with other operators on the
same network is mentioned as an important issue.

5.2 Utilization of the rolling stock - Figures
High utilization of rolling stock

■
■
■

■

■
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NS’ number of seats per train is above average.
Train length is limited by infrastructure (platform length during peak
hours) and efficiency considerations (during off peak hours).
For productivity of rolling stock the numbers of vehicles are
compared. A vehicle is a loco-hauled passenger car or a car in a
multiple unit. This is a proxy for capacity and for the invested capital.
NS has a relatively low number of vehicles and utilizes a relatively
low number of vehicles and vehiclekm per passengerkm. This
indicates a high level of productivity of the rolling stock, both in
capital costs and operational costs.
NS however still ranks highest at customer satisfaction on seating
capacity, indicating an effective allocation of rolling stock, matching
supply and passenger demand.

5.2 Utilization of the rolling stock– Factors of influence
Factors influencing utilization of rolling stock

■

■

■
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Factors driving rolling stock productivity are:
• Occupancy ratio of seats
• Even demand pattern (geographical distribution and peak hour percentage)
• Timetable (system speed and diagramming)
• Rolling stock availability
The demand pattern of NS is relatively beneficial for productivity:
• Peak / off-peak hour demand ratio is lower at some other peers
• Demand is geographically evenly spread between multiple centres (large cities), whereas some
other peers have peak hour traffic that is highly concentrated along one center.
Some factors that have made rolling stock productivity challenging for NS are:
• Strong growth of passenger numbers in peak hour
• Temporarily large reserve of older fleet as a backup during introduction of new rolling stock
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6. Productivity
6.1 Train staff productivity
6.2 Rolling stock productivity

The most important cost categories for train operators
are the costs for rolling stock and train staff. Therefore
this chapter compares the productivity of train staff
(6.1) and rolling stock (6.2). It also provides an overview
of the main factors impacting these productivity
indicators (e.g. system speed, timetable design, etc.)
Chapter 7 expands this with an evaluation of the
financial performance.

6.1 Train staff productivity - Drivers
NS productivity of drivers is above average. Most peers show a declining productivity.

NS’ driver productivity is above average, both in terms
of trainkm per driver and driving hours per driver.
■ Driver productivity is impacted by: system speed,
labour hours, training hours and the efficiency of
planning.
■ Differences between the two comparisons are
caused by differences in system speed.
■ Both graphs have been harmonized for differences
in contract hours per week.
■
■
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Most peers show decreasing driver productivities.
Increased training capacity is cited as a cause.
For NS, main factors are:
• Training of a significant amount of new drivers
• Training of drivers for new rolling stock types
• Increasing non-revenue train kilometers due to
shortage of stabling / inspection capacity.

6.1 Train staff productivity – Train guards
Productivity of NS train guards is around average. Large differences in staff deployment policies

■
■

■
■
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NS’ train guard productivity (guards per
passengerkm) is around average and stable.
Main factors impacting this productivity are:
• Staff deployment policy (number of guards per
train)
• Train utilization (passengers / train)
• System speed
• Roster efficiency (contractual rules, planning
software, timetable vs. network topology)
Peers with a higher guard productivity (Op1 and
Op2) do not have train guards on every train.
NS has a relatively high number of guards per
trainkilometer, to ensure personal security.

6.2 Rolling stock productivity
NS has a high rolling stock utilization ratio, while retaining a high level of customer satisfaction

■

■

■
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NS ranks first in rolling stock utilization, both with
respect to passengerkm per seat and vehiclekm per
vehicle.
Factors impacting rolling stock productivity are:
• Demand pattern (peak/off-peak, geographical)
• Timetable structure and system speed
• Rolling stock availability (efficient and effective
maintenance)
One operator has a higher number of passengerkm
per seat, but this is associated with overcrowding of
trains, resulting in a lower customer satisfaction on
seating capacity.
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A complete comparison of the financial performance of
each operator should include all relevant factors and
flows. These factors include average fare levels,
contract payments and track access charges (7.1).
An overview of financial performance at the level of
operator revenues (7.2) is followed by the net costs per
operator (7.3) and a comparison of track access charges
(7.4).

7.1 Introduction of relevant factors and flows
Financial flows to/from the government and the infrastructure manager vary between peers

■
■
■
■
■

■
■

A comparison of financial performance should include all relevant financial flows.
The total ticket revenues (1) divided by the total number of passengerkilometers indicates the cost
level for passengers.
The total operating subsidies (2) minus the concession premium (3) and minus the track access
charges (4) indicates the total level of net public funding for the passenger train operator.
The sum of ticket revenues (1) and net public funding (2. – 3. – 4.) indicates the net costs of the
passenger train operator.
The sum of operating subsidies (2) and infra management subsidies (5) minus concession premium
(3) is a measure for the total public funding of the railway industry. Due to differences in
operational situation (e.g. multiple passenger and freight operators) this comparison can not be
included in this benchmark.
The scope for this operations funding excludes funding of investments (e.g. infrastructure, stations
and/or rolling stock).
All financial comparisons are in current price levels, excluding VAT and corrected for purchasing
power parities as described in Appendix C.
Government
5. Infra management
subsidies

Infrastructure
Manager
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3. Concession
premium

2. Operating
subsidies

4. Track access
Charges

Passenger
Train Operator

1. Ticket revenues

7.2 Operator revenues
NS’ passenger fares are above average, while NS has below average net public funding
■
■

■

■

■

■

■
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NS’ ticket revenues per kilometer are above the
average of the peer group.
Ticket revenues include direct ticket sales to
passengers and large volume contracts (e.g.
public transport contract for students).
Most peers show a gradual increase of passenger
fares, mainly due to inflation levels and/or
increases in track access charges.
Average ticket prices and the net public funding
show a negative correlation; lower ticket prices
correspond with higher levels of subsidies .
Net public funding for NS is below the average of
the peer group; NS pays both infrastructure
charges and a concession premium. The student
transport contract has an impact on the level of
this concession premium.
Most other operators receive net public subsidies.
In the Netherlands this is the case for regional
lines, that are out of scope for this benchmark.
Operator 6 in this comparison pays a higher level
of concession premium, resulting in higher prices
for the passengers.

7.3 Net costs
NS’ net costs of operation per passengerkm are below the average of the peer group
■

■

■

■

■

■
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Differences in financial methodology and scope make
comparison complicated:
• NS finances its investments, while some other
operators receive capital subsidies.
• NS has relatively new rolling stock, resulting in
higher depreciation.
• NS has a wider scope of activities than most other
operators (e.g. timetable development)
The first graph evaluates net costs of operation: ticket
revenues + subsidies - the concession fee and track
access charges.
NS net costs of operation per passengerkm are
significantly below the average of the peer group and
stable, indicating an efficient operation.
The lower net cost of Op1 is attributed to differences in
investments in infrastructure and the division of costs
between operator and infrastructure manager. The
comparable cost level is therefore slightly higher.
Significant cost increases are generally attributed to
procurement of new rolling stock.
NS’ operational costs from the profit/loss account are
also below average. However there is only a weak
relationship between the two comparisons.

7.4 Track access charges
Track access charges are relatively low, incentivizing growth in supply of train services

■
■
■

■

■
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The peer group shows a wide variety in the levels
of track access charges.
Track access charges in the Netherlands are
relatively low compared with these of peers.
Low track access charges incentivize supply of
train services, leading to a more attractive public
transport offering.
Compared to the peers, NS pays a relatively high
fee for the concession and track access surcharge
for the use of the high speed line.
There is a relationship (to a certain extent)
between track access charges and subsidies:
operators with high track access charges often
receive a high level of subsidies as well.
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Appendix A. Follow-up of the benchmark audit in 2017

■

The International Benchmark of 2016 was audited in 2017 by Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
This audit made the following recommendations:
1.

2.
3.
4.
■

This benchmark study followed up on these recommendations by:
1.
2.
3.
4.

53

Provide more explanation of differences to serve as input for learning and implementing the
lessons.
Be careful to draw conclusions, given the complex contexts, outliers, etc.
Divide the report in separate NS and ProRail parts to improve clarity and readability.
Focus on topics that are relevant to policy making and that are possible to influence.

Focusing more on context and explanations (less graphs, more text)
Being cautious in drawing conclusions and providing more background information from the
discussions with the peers.
Dedicating this report to NS findings alone. ProRail makes a separate report. Both reports will be
summarized in a joint report, with special focus on highlights and joint performance.
This report focuses on key performance areas, such as punctuality, customer satisfaction and
productivity. It also provides in-depth considerations about train cancellations and the
development of customer satisfaction.
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B1. Network of operators DSB, Greater Anglia and NMBS
B2. Network of operators NS, SBB and West Midlands
B3. Characteristics: station density,
passengers per station and system speed

Appendix B1. Structural characteristics of the peer group
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■

DSB operates a network with a strong EastWest axis. In the West the traffic is
concentrated to and from Copenhagen. It
operates less rural lines than average, since
these are tendered out by the Danish
government. The network length is around
67% of the network operated by NS.

■

Greater Anglia operates a network around
London, with mainly commuter rail, but
also some intercity lines. Traffic is strong
London centric. The network length is
around 75% of the network operated by
NS.

■

NMBS operates a network with a strong
East-West axis and a strong North-South
axis. Peak hour traffic is concentrated to
and from Brussels. The number of stations
is relatively high. The network length is
around 67% higher than that of the
network operated by NS.

Appendix B2. Structural characteristics of the peer group

■

■

■
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NS operates an integrated national intercity and commuter
network. Traffic is multi-centric in the Randstad area. Most regional
lines are tendered out by regional authorities and operated by
other operators.
SBB operates integrated national intercity, commuter and regional
networks. Traffic is multi-centric between the large cities. The total
network length is around 50% higher than the Main Rail Network
operated by NS.
West Midlands Trains operates under two brands. London North
Western is an intercity / commuter network between London and
Birmingham. West Midlands Rail operates mainly commuter and
local lines around Birmingham. The network length is around 40%
of that of the Main Rail Network operated by NS.

Appendix B3. Structural characteristics of the peer group

■

■

■

■
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In the peer group there is a wide variation in the number
of stations on the network (station density). The main
difference is in the amount of small stations.
NS serves relatively few stations in a dense area, leading
to a very high number passengers per stations. The
smaller Dutch stations on local lines are operated by
other operators.
The number of stations is an important factor
determining the system speed. Other factors include
maximum speed and ratio local / long distance services.
System speed is a main factor for attractiveness (traveling
speed) and productivity (of both staff and rolling stock).
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Appendix C1. Methodology
Data collection, analysis and reporting process

Benchmarking framework

Approach peers

Collect data from public
sources

•

Add data from IMRBG

Peers: check data and add
missing data

•
•

First data analysis

•

Discussion with peers:
data validation & practices

•

Additional data analysis
Draft report

Review and discussion
KiM and Ministry of I&W
Final report

Feedback reports to peers
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Data has been collected as much as possible from
public sources, such as annual reports, statistical
agencies, government websites, etc.
Data from the International Mainline Rail
Benchmark Group (IMRBG) has been added, as
verified data.
Missing data has been added by the peers.
After a first data analysis discussions with peers
were held to verify data and identify best practices
and contextual factors impacting performance.
The draft report has been reviewed by KiM
(Netherlands Institute for Transport Policy Analysis)
and the Ministry of Infrastructure and Waterworks.
After finalizing the report the peers receive
customized feedback reports.

Appendix C1. Methodology
Harmonization and anonymization process

1. Harmonization
In the following sheets the harmonization processes for a number of parameters (customer
satisfaction, reliability, financial) are summarized.
2. Indexing
The indexing step divides all data from the preceding step by the average of the scores in 2018
and multiplies by 100. Therefore all data are expressed as a percentage of the 2018 average.
3. Ranking
After indexing the data is ranked by performance, in a descending order of performance.
4. Anonymization
All peers are labelled by their performance ranking Op1 to Op6 (operator), except NS and/or the
peer for which a feedback report is intended.
Publicly available data however is not anonymized. If data is public, steps 2 and 4 are skipped in
the process.

1. Harmonization

Source data
peers

2. Indexing

Comparable
data

3. Ranking

Comparison on
0-100 scale

4. Anonimization

Performance
ranking

Report
graphs

The indexing /ranking / anonymization protocol is in accordance with the confidentiality agreement of the International Mainline Rail
Benchmarking Group, as designed by Imperial College in London
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Appendix C2. Methodology
Harmonization of customer satisfaction scores

Comparable output
■

■
■

Customer satisfaction scores are to be compared as close as possible to the NS score of
“percentage respondents scoring a 7 out of 10 or higher”. Most peers delivered data in this
format.
For SBB customer satisfaction figures this is the “percentage scoring 70 out of 100 or higher”
UK customer satisfaction is measured as “percentage satisfied or very satisfied”, which is
comparable to “percentage 7/10 or higher”.

Methodology of customer satisfaction survey
■

■
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Different peers use different survey methodologies:
• Continuous vs. spring / fall surveys
• Questionnaire online vs. paper forms that are distributed within trains
• Inviting passengers on train for an online questionnaire vs. using a panel (including non-users)
This benchmark does not correct for these differences
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Appendix C3.1 Methodology
Harmonization of punctuality data

Punctuality of train arrivals
■

■
■
■
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Train arrival punctuality is compared based on the NS / ProRail measuring method and definitions;
the percentage of trains arriving within 4 minutes 59 seconds from the planned time on the main
(35) nodes on the network, excluding cancelled trains.
For UK the 5 minute punctuality of arrivals on intermediate stations is used, and not the passenger
performance measure that only measures on terminal stations.
For the other operators, the effect of measuring on nodes or end points has not been taken into
account for this comparison.
Data from peers using different cutoff times for delays is harmonized using a linear regression
model of arrivals of NS trains using different cutoff times (n = 3050, R²= 0,9779).
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Appendix C3.2 Methodology
Harmonization of punctuality data

Passenger punctuality
■

Among this peer group passenger punctuality is only measured and/or calculated by DSB, NMBS,
NS and SBB.

■

DSB and SBB calculate passenger punctuality based on a 3 minute cutoff time (2.59). Therefore NS
data is recalculated using this cutoff time for comparison.

■

NMBS measures punctuality based on a 5 minutes 59 seconds cutoff time. Therefore NMBS data is
converted with the linear regression model used for train arrival punctuality.

■

Differences of calculation methods (e.g. using smart card passenger counts) are not taken into
account for this comparison.

Cancellations
■

63

Cancellations are compared based on the NS calculation of cancelled trains; number of trains
passing measurement nodes divided by the planned number of trains to pass these nodes (based
on the daily timetable, fixed 48 hours in advance)
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Appendix C4. Methodology
Financial harmonization

■

Financial data was harmonized using:
• exchange rates from the European Central bank
• Procurement power ratios from OECD

■

Resulting correction factors are summarized in the table below

Belgium
Denmark
Netherlands
United Kingdom
Switzerland

64

2014
2015
2016
2017
2018
1,011
1,012
1,021
1,012
1,018
0,110
0,111
0,112
0,114
0,115
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,158
1,170
1,160
1,144
1,139
0,631
0,655
0,660
0,663
0,670
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Aanleiding en doel
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben ProRail en NS
een internationale benchmark uitgevoerd, zoals respectievelijk de beheer- en de
vervoerconcessie voorschrijft dit iedere drie jaar te doen. De nieuwste benchmark vergelijkt
een breed scala aan indicatoren en karakteristieken van het spoorsysteem voor de periode
2015-2018 (de NS benchmark laat ook het jaar 2014 zien). De directie Openbaar Vervoer en
Spoor (OVS) van het Ministerie van IenW heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
(KiM) weer gevraagd een oordeel over de benchmarkrapportage van ProRail en NS te geven.
Een vorige versie van deze benchmark (2011-2015) is uitgebreid beoordeeld door het KiM
(KiM, 2017). De beoordeling van de benchmark 2015-2018 is meer beknopt. Deze heeft nu het
karakter van een verschillenanalyse met de versie 2011-2015 en richt zich op het volgende:
1. Nagaan of de benchmark op een verantwoorde manier is uitgevoerd, waarbij met name

wordt stilgestaan bij de wijzigingen ten opzichte van de vorige benchmark;
2. Nagaan hoe ProRail en NS zijn omgegaan met de aanbevelingen uit de vorige beoordeling

door KiM.
In de uitwerking zijn deze twee punten samengenomen, en bezien we hoe de wijzigingen
passen bij de aanbevelingen. Voorafgaande aan deze analyse geeft het KiM op basis van het
doorgenomen materiaal observaties.

Aanpak
De beoordeling doorliep de volgende aanpak:
1.
2.

3.
4.

Het KiM bestudeert door NS en ProRail toegezonden concepten.
Het KiM geeft aan de opstellers NS en ProRail feedback in de vorm van vraagpunten en
concept-bevindingen. NS en ProRail krijgen de gelegenheid vraagpunten toe te lichten, en
eerste reactie op concept-bevindingen te geven.
Opstellers krijgen de gelegenheid om de verkregen feedback te verwerken in de
rapportages.
KiM geeft definitieve beoordeling aan de hand van bijgestelde rapportages.

Anders dan in de beoordeling van de benchmark 2011-2015 (KiM, 2017) voert het KiM deze
keer geen check of validatie op de aangeleverde gegevens uit, ook niet steekproefsgewijs.
Stap 1 betrof de door ProRail en NS op 10 februari 2020 toegezonden concepten. Het gaat om
een gecombineerde managementrapportage van NS en ProRail en achterliggende separate
rapportages van NS respectievelijk ProRail.
Voor stap 2 is op 18 februari 2020 een gecombineerde sessie belegd met medewerkers van
NS, ProRail (opstellers van de rapportages), KiM en beleidsdirectie OVS van IenW.
Voor stap 4 ontving het KiM 26 februari 2020 bijgestelde versies van de gecombineerde
hoofdrapportage NS/ProRail, een bijgestelde versie voor de achterliggende ProRail rapportage
en documentatie die beschrijft welke wijzigingen ten opzichte van deze eerdere concepten zijn
doorgevoerd.

<< Terug naar inhoud
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Een bijgestelde versie van de achterliggende NS-rapportage ontving het KiM 4 maart 2020.
Op 10 maart ontving het KiM een definitieve versie van de ProRail-rapportage, en op 19 maart
een definitieve versie van de gecombineerde NS/ProRail-rapportage en een laatste concept
van de NS rapportage.
De definitieve bevindingen van het KiM zijn op schrift gesteld in voorliggende notitie.

Hoofdconclusie
We zien dat NS en Prorail de aanbevelingen uit de beoordeling van KiM op de voorgaande
benchmark (KiM, 2017) grotendeels ter harte hebben genomen, binnen wat mogelijk is in de
uitvoeringspraktijk van het internationaal benchmarken. De benchmark brengt alle relevante
informatie samen om de prestaties van het Nederlandse spoorsysteem zo goed als
redelijkerwijs mogelijk is te kunnen vergelijken met zowel vijf partners voor de
treinvervoerders (NMBS, DSB, Greater Anglia, West Midland Trains, SBB) als vijf
spoorbeheerders (Trafikverket, Banedenmark, SNCF Réseau, Network Rail, SBB Infra). In totaal
gaat het om informatie uit zes Europese landen (Nederland, België, Zweden, Denemarken,
Frankrijk, Groot-Britannië, Zwitserland).
Bij de interpretatie van verschillen in prestaties tussen landen moet bedacht worden dat de
sociale en geografische situatie tussen sommige landen verschillend is. Ook stelden
vergelijkingspartners als voorwaarde voor medewerking aan de benchmark dat
bedrijfsvertrouwelijke informatie niet herleidbaar is naar individuele partners. Daarom is, met
name bij het onderling vergelijken van de prestaties van vervoerders, veelvuldig gebruik
gemaakt van grafieken met geïndexeerde gegevens. Dit, in combinatie met de hiervoor al
genoemde verschillen tussen vergelijkingslanden maakt het echter lastig de absolute
prestatie-ontwikkelingen op waarde te schatten.
In de door NS en ProRail uitgelichte bevindingen in de gecombineerde hoofdrapportage komt
naar voren dat het Nederlandse spoorsysteem op tal van punten tot de koplopers behoort en
zich gunstig ontwikkelt. De achterliggende rapportages geven daarvoor ook veel
onderbouwing. Deze onderbouwing uit de achterliggende rapportages is ook nodig om de
figuren in de hoofdrapportage goed te kunnen interpreteren. De achterliggende rapportages
laten tegelijk ook zien dat sommige partners andere keuzes maken (bijvoorbeeld sterk sturen
op tegengaan treinuitval in plaats van punctualiteit), en dat één van de vergelijkingspartners
op diverse punten vaak nog net wat beter scoort. Het KiM mist in de (samenvatting van) de
hoofdrapportage de punten waar NS en ProRail nog van denken te kunnen leren.
NS en ProRail sluiten de uitgelichte bevindingen in de gezamenlijke hoofdrapportage af met
de constatering dat de netto-overheidsbijdrage aan het reizigersvervoer op het hoofdrailnet
één van de laagste van de vergelijkingsgroep is. Deze constatering beperkt zich terecht tot het
hoofdrailnet en mag ook niet worden opgerekt naar het Nederlandse spoorsysteem als
geheel. Buiten de reikwijdte van de analyse in deze benchmark bleven namelijk elementen als
de infrastructuuruitgaven voor beheer, onderhoud en vernieuwing op de HSL-Zuid, de
exploitatiesubsidies voor decentrale vervoerders anders dan NS, en een deel van de door het
Rijk verstrekte middelen voor beheer, onderhoud en vernieuwing van het spoor (zie hierna
verder onder observatie no. 9).
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Observaties naar aanleiding van het bestudeerde materiaal
1.

In de benchmark 2015-2018 is weer de relevante informatie bijeengebracht om
treinvervoerder NS en spoorbeheerder ProRail te kunnen vergelijken met
buitenlandse partners, zo goed als redelijkerwijs mogelijk is. Dit, op het gebied van
input (reizigersopbrengsten, opbrengsten gebruiksvergoeding, overheidsmiddelen) en
ontwikkeling van de prestaties (productiviteit, vervoergroei, klanttevredenheid,
benutting, betrouwbaarheid, veiligheid).
Om de gepresenteerde output van het spoorsysteem beter te kunnen duiden, zijn in
dia 4 van de hoofdrapportage NS/ProRail enige basale railratio’s opgenomen:
spoornetlengte/landoppervlak; inwoners/spoornetlengte; afgelegde
afstand/spoornetlengte; afgelegde afstand/inwoner. Omdat de reissnelheid van deurtot-deur voor de reiziger een belangrijke keuzefactor is, zou informatie over de
ontwikkeling daarvan een welkome toevoeging zijn. Met data uit de ov-chipkaart
komt dit voor Nederland binnen handbereik, maar in andere landen is het nog lastig
daarover de benodigde gegevens te verkrijgen.

<< Terug naar inhoud

2.

De benchmark geeft voor de treinvervoerder respectievelijk spoorbeheerder inzicht
in de ontwikkeling van de prestaties ten opzichte van het gemiddelde voor het jaar
2018 van alle vergeleken treinvervoerders en spoorbeheerders (dus inclusief de
Nederlandse). Het gemiddelde van de betreffende prestatie van alle in de benchmark
betrokken treinvervoerders resp. spoorbeheerders in 2018 is daarvoor op index = 100
gesteld en de figuren maken zichtbaar wat dan de index is van de individuele partijen
in de periode 2015-2018. Bedacht moet worden dat daarmee het zicht op de absolute
niveaus verdwijnt. Als er bijvoorbeeld sprake is van een lage uitgangssituatie, dan kan
een kleine verbetering gemakkelijker leiden tot sterke groei van die prestatie van
treinvervoerder of spoorbeheerder.
In de informatie over de vergeleken spoorbeheerders is dergelijke informatie over de
absolute niveaus van de prestaties vaak wel te vinden, voor de treinvervoerders niet.
Op zich valt te begrijpen dat de presentatie van relatieve groei aan de hand van
indexen meer waarborg biedt voor de anonimiteit van de vergeleken vervoerders.
Voor de duiding van de resultaten is het echter een handicap.

3.

Een benchmark voer je uit om te leren van koplopers. De situatie doet zich voor dat
NS en ProRail op tal van prestatievelden tot de koplopers behoren binnen de
vergeleken groep treinvervoerders en spoorbeheerders. De achterliggende
rapportages geven daarvoor ook veel onderbouwing. Deze laten tegelijk ook zien dat
sommige partners andere keuzes maken (bijvoorbeeld sterk sturen op tegengaan
treinuitval in plaats van punctualiteit), en dat één van de vergelijkingspartners op
diverse punten nog net wat beter scoort. Het KiM mist in de (samenvatting van) de
hoofdrapportage de punten waar NS en ProRail nog van denken te kunnen leren of te
verbeteren. Zij geven aan daarop nog terug te komen in begeleidende
managementbrieven; de zelfstandige leesbaarheid van de (samenvatting van) de
hoofdrapportage helpt dat echter niet.

4.

Bij de interpretatie van de goede prestaties van het spoorsysteem in Nederland, moet
bedacht worden dat deze voor een belangrijk deel terug te voeren zijn op
structuurkenmerken. Zo is Nederland een polycentrisch stedelijk systeem met
tamelijk evenwichtige spitsrichtingen tussen veel grote steden. Dat is voor de
benutting van het spoorsysteem gunstiger dan een zwaar monocentrisch systeem,
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waarin ’s morgens alle spitsreizen gericht zijn naar één grote stad toe, en ’s avonds
daar weer vandaan, zoals in Brussel of Parijs.
Ook heeft Nederland een spoorgeschiedenis met betrekkelijk weinig spoor en
stations, anders dan bijvoorbeeld het VK en België die eerder in het spoor
investeerden, ruim vóór de opkomst van de auto. Exploitatie-technisch geeft dit
Nederland vandaag de dag een voordeel: Nederland telt bijvoorbeeld 5.620 inwoners
per km spoornetlengte, tegen 3.908 in Groot-Brittannië en 3.263 in België, wat een
verschil zal maken voor het per inwoner op te brengen bedrag voor beheer en
onderhoud van spoor (waarbij het natuurlijk wel zo is dat intensiever bereden spoor
ook sneller slijt).
Dergelijke structuurvoordelen komen in de achterliggende separate benchmarkrapportages van NS en ProRail aan de orde, maar blijven in de gezamenlijke
hoofdrapportage onderbelicht. Zo licht de hoofdrapportage bijvoorbeeld de beheer-,
onderhouds- en vernieuwingskosten per gereden afstand door treinen uit
(kosten/treinkm). De hoge benuttingsgraad van het Nederlandse spoor
(treinkm/spoorkm) is daarin een voordeel, dat zijn oorsprong vindt in de relatief
geringe hoeveelheid spoorlengte per inwoner bij een hoge bevolkingsdichtheid in
Nederland. Het is daarom goed om daarnaast ook de beheer-uitgaven per
spoorlengte (€/km) te vergelijken, waarbij dan zoals hierboven aangegeven wel
bedacht moet worden dat een druk bereden spoor ook sneller slijt.
Uiteraard geldt dat een goede uitgangspositie voor het spoor in Nederland niet
automatisch tot gunstige prestaties leidt, maar ook moet worden waargemaakt met
goede prestaties van de treinvervoerder en spoorbeheerder.
5.

NS geeft aan dat door het inkopen van ‘groene stroom’ de CO 2-uitstoot tot nul is
gereduceerd. De ingekochte ‘groene stroom’, of feitelijk de ingekochte Garanties van
Oorsprong (GvO), zijn afkomstig van windparken, voor ongeveer 50% uit Nederland
(namelijk de parken Westermeerwind en Luchterduinen) en 50% uit buitenlandse
windparken. NS heeft niet zelf geïnvesteerd in de productiecapaciteit, maar heeft een
tienjarig contract met een energieleverancier gesloten voor het kopen van de GvO’s
van de Nederlandse windparken. Dit geeft de energieleverancier zekerheid voor een
deel van de inkomsten uit deze windparken. Een grote bijdrage komt echter ook van
de Rijksoverheid in de vorm van SDE+-subsidie, die de onrendabele top van duurzaam
opgewekte elektriciteit ten opzichte van elektriciteit uit conventionele bronnen
(‘grijze stroom’) vergoedt. Hiermee beoogt het Rijk een deel van zijn Europese
verplichting om 14% energie uit hernieuwbare bronnen te gebruiken, te realiseren.
Voor windturbines op land of in een meer ligt de SDE+-subsidie momenteel op het
niveau van 5 à 6 cent per kWh. De bijdrage van NS in de vorm van het kopen van
GvO’s komt hier voor de exploitant bovenop. Onbekend is wat NS voor deze GvO’s
betaalt. De vraag is dan gerechtvaardigd of NS de volledige CO2-winst aan zichzelf kan
toerekenen.
De vraag is ook, of de bewering dat CO2 uitstoot tot nul is teruggebracht, ook geldt
voor de fabricage van de aangeschafte productiemiddelen, zoals treinstellen en
dergelijke.

6.

Het schaalgebruik voor de assen in de figuren is op veel dia’s zo gekozen dat
relevante figuren naast elkaar binnen de lay-out passen. Het is belangrijk om goed
rekening te houden met deze verschillende verhoudingen bij het aflezen en
vergelijken van figuren door de rapportages heen. Soms zijn er ook uitbijters die het
gemiddelde ver naar boven of beneden trekken. Als deze uitbijters buiten
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beschouwing gelaten zouden worden, is echter ook dat een aanzienlijk verlies aan
informatie, met maar vijf vergelijkingspartners.
Tevens is het de vraag of het hoofdrapport goed te begrijpen valt zonder de nadere
toelichting van de onderliggende rapporten. Een voorbeeld hiervan is grafiek 2 op dia
6, die het gemiddeld aantal reizigers per station (y-as) afzet tegen het gemiddeld
aantal reizigers per trein (x-as):






7.

<< Terug naar inhoud

De lezer moet, op basis van de onderliggende documentatie, eerst begrijpen
dat het gemiddelde van alle in de benchmark betrokken treinvervoerders
resp. spoorbeheerders in 2008 op index=100 gesteld is. NS is de enige die
met 250 (royaal) boven de 100 scoort op de reizigers/station. NS trekt in zijn
eentje het gemiddelde aantal reizigers/station zo omhoog dat alle anderen
onder de 100 scoren.
Ook is er een groot verschil in de schaal van de x- en y-as (waarbij het allebei
om geïndexeerde waarden gaat). Een indexverschil van bijvoorbeeld 10
punten springt zo op de x-as meer in het oog dan een zelfde verschil op de yas, zonder dat daarvoor inhoudelijk enige aanleiding is.
NS concludeert bij deze grafiek dat door het hoge aantal reizigers per trein,
gecombineerd met de hoge benutting van treinen en stations, er sprake is
van ‘een bovengemiddeld efficiënt gebruik van de investeringen is die in het
spoorwegsysteem gedaan zijn’. Daarbij is de vraag of andere
spoordienstverleners misschien een meer fijnmazig systeem van stations
aanbieden, waar de reiziger meer mee gediend is, bijvoorbeeld vanwege
een hogere deur-tot-deur reissnelheid. Vanuit reizigersperspectief zegt ook
het aantal reizigers per trein niet alles. Een hoge benutting kan ontstaan
doordat de vervoerder de vraag goed faciliteert met lange of
dubbeldekstreinen, maar ook door een lagere zitplaatskans.

De gezamenlijke NS/ProRail hoofdrapportage laat onderbelicht dat Nederland bij de
uitval van treinen in de middenmoot zit (zie onderliggende NS-rapportage, dia 30). De
hoofdrapportage focust vooral op de koploperpositie in punctualiteit, terwijl de uitval
stabiel is (grafiek 2, dia 7 hoofdrapportage). Op diverse plaatsen wordt benadrukt dat
sturen op reizigerspunctualiteit, vooral bij schaarse infrastructuur, kan leiden tot een
hoger aantal opgeheven (minder drukke) treinen, terwijl er wel meer reizigers (uit
drukkere treinen) op tijd aankomen. De vraag is of dit, ook per saldo, voor de reizigers
voordelig is. Het relevante reistijdverlies van de relatief kleine groep door uitval
gedupeerde reizigers, is per reiziger al snel 15 tot 30 minuten (wachten op de
volgende trein), terwijl het tijdverlies door vertraagde treinen zich vaak beperkt tot
enkele minuten per reiziger (vaak al ingecalculeerd in de verwachting) voor een grote
groep reizigers. Vanuit de literatuur over reistijdverlies is bekend dat reizigers juist
véél aversie hebben tegen onverwachte, grote negatieve uitschieters in reistijd, die
een zwaardere weging verdienen. De vraag is ook of de relatief kleine groep door
uitval getroffen reizigers, voldoende gerepresenteerd is in klanttevredenheidsonderzoeken. Bijvoorbeeld: op de HSL-Zuid vallen de laatste jaren veel meer treinen
uit dan elders op het net. Binnen de uitgevallen treinen zijn deze treinen dan (sterk)
oververtegenwoordigd. Reizigers die vaak van deze trein gebruik maken, hebben
daardoor vaak vertraging. Als binnen de totale steekproef voor
klanttevredenheidsonderzoek, dat reizigers alleen over hun actuele reis bevraagt,
deze reizigers op de HSL-zuid puur naar rato van de omvang van de reizigersstromen
vertegenwoordigd zijn, komt de frequente vertraging van geregelde HSL-reizigers in
het klanttevredenheidsresultaat maar beperkt tot uiting.
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Eén van de landen zet wel sterk in op het tegengaan van uitval. Mogelijk kan daar van
geleerd worden voor de Nederlandse situatie, ook voor de mogelijke wissel die dit
trekt op de kosten. De vraag is ook of er in de benchmark een grafiekpresentatie
mogelijk is, die meer rekening houdt met het totale reistijdverlies van gedupeerde
reizigers en de mate van de onvoorspelbaarheid (onevenredig meer aversie tegen
grote, onverwachte vertragingen) daarvan.
8.

Op diverse plaatsen in de benchmarks komt aan de orde dat er vaker sprake is van
uitval door extreem weer. Het is beleidsrelevant wat de effecten zijn van
verschillende strategieën om daarop in te spelen, en in hoeverre vergelijkingspartners
zich hier al op voorbereiden. Het verder uitdiepen van dit punt kan mogelijk goede
leer-informatie geven, waarbij dan uit te splitsen valt wat in de operationele sfeer (bij
vervoerder resp. spoorbeheerder) kan worden opgepakt, dan wel ook een
beleidsmatige inzet van de overheid vraagt.

9.

De uitgelichte bevindingen in de gezamenlijke NS/ProRail rapportage sluiten af met:
“De netto-overheidsbijdrage aan het reizigersvervoer op het hoofdrailnet is één van
de laagste van de vergelijkingsgroep.” Deze bevinding borduurt voort op de
afsluitende dia’s 15-17 in de gezamenlijke hoofdrapportage.
Deze constatering beperkt zich terecht tot het hoofdrailnet en mag ook niet worden
opgerekt naar het Nederlandse spoorsysteem als geheel. Buiten de reikwijdte van de
analyse in deze benchmark bleven namelijk elementen als:
o de infrastructuuruitgaven voor beheer, onderhoud en vernieuwing op de
HSL-Zuid
o exploitatiesubsidies voor decentrale vervoerders, anders dan NS. De meer
onrendabele uiteinden van het net zijn in Nederland het eerst
gedecentraliseerd en in operatie van andere vervoerders gekomen. Hierdoor
blijft een deel van de overheidsbijdragen aan het Nederlandse spoorsysteem
buiten beschouwing. En daardoor is de resterende HRN-concessie beter
renderend, waardoor de overheid daarvoor een concessieprijs kan vragen
(zie dia 17 grafiek 1, hoofdrapportage).
o eventuele overheidsbijdragen naar de spoorbeheerder, anders dan de
binnen deze benchmark gehanteerde definitie voor ‘Onderhouds- en
vernieuwingsuitgaven’ die wel bijdragen aan de prestaties van het
Nederlandse spoorsysteem (zie voetnoot dia 44 ProRail rapportage).
Terecht wordt op dia 17 grafiek 1 in de hoofdrapportage ook opgemerkt dat de
hoogte van de huidige concessieprijs (gepresenteerd als onderdeel van het saldo van
de financiering door overheid aan vervoerders), mede afhankelijk is van de waarde
van het contract voor de ov-studentenkaart, die het alleenrecht geeft om op het
hoofdrailnet dit grootverbruikerscontract te verzorgen waaraan de rijksoverheid
significant bijdraagt. Van alle in Nederland gereisde treinkilometers wordt
bijvoorbeeld een kwart afgelegd als ‘vrij reizen’ met het studentenreisproduct
(Bakker en Wortelboer-van Donselaar, 2014).
Onbekend is, in hoeverre dit soort zaken ook spelen bij de buitenlandse
vergelijkingspartners. Gelet op dit soort kwesties kan de hierboven aangehaalde
bevinding over de netto-overheidsbijdrage dus niet zomaar worden opgerekt naar
‘het Nederlandse spoorsysteem’ als geheel.
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Doorgevoerde wijzigingen in het licht van eerdere aanbevelingen
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1.

De rapportagestructuur met onderliggende, separate, rapportages van NS en Prorail
en een gezamenlijke hoofdrapportage is in lijn met de aanbeveling van het KiM bij de
vorige benchmark, en duidelijker dan één gezamenlijke rapportage. De verwarring die
bijvoorbeeld eerder ontstond over de verschillende omgang met punctualiteitsmaten
treedt niet meer op.

2.

Het is niet mogelijk gebleken de vergelijkingspartners voor de vervoerder en de
spoorbeheerder precies gelijk te trekken, zodat er ook meer kruisverbanden tussen
de prestaties voor vervoer en spoorbeheer te leggen zijn. Waar een spoorbeheerder
een netwerk beheert waarover verschillende vervoerders rijden, blijkt het namelijk
niet mogelijk een subset van data te destilleren die precies relevant is voor één
vervoerder. KiM onderschrijft dat ProRail en NS ook sterk afhankelijk zijn van de
medewerking van partners voor het uitvoeren van de benchmark. Terecht hebben
ProRail en NS ingezet op het zoveel mogelijk continueren van dezelfde groep partners
(hoewel van de mogelijkheid om ook over de langere periode 2011-2018
vergelijkingen te doen nog geen gebruik wordt gemaakt). NS en ProRail hebben
gepoogd in lijn met de aanbevelingen meer vergelijkbare partners aan te werven,
maar dat bleek niet mogelijk. Het uitvallen van een enkele vergelijkingspartner bij de
spoorbeheerder (in België) ten opzichte van de vorige benchmark kon niet worden
opgevangen. Ook bij de treinvervoerders vielen vergelijkingspartners uit (in het VK),
waar een meer zinvol vergelijkingsalternatief voor in de plaats gekomen is.
Met de resterende informatie over vergelijkingspartners ontstaat er een relevant en
interessant inzicht over het presteren van het Nederlandse spoor in vergelijking met
een aantal andere Europese landen.

3.

NS en ProRail geven aan de benchmark beperkt te hebben in omvang, en bij de wel
opgevoerde prestatie-indicatoren meer naar verklaringen te zoeken. Het KiM is
positief over deze wijziging. De rapportages zijn overzichtelijker, in de onderliggende
benchmarks missen wij de vervallen grafieken niet, en de opgevoerde verklaringen
versterken het inzicht.

4.

De aanbeveling om meer focus te hebben op één land dat zich in dezelfde positie
bevindt, maar steeds net iets beter scoort ziet het KiM nog niet terug in deze
benchmark. Overigens geven zowel NS als ProRail aan in het vervolg op de
benchmark, maar ook buiten dat kader, nauwgezet internationale contacten te
onderhouden, en werkbezoeken te organiseren om van te leren, zeker ook met
landen die gunstige prestaties hebben.

5.

In de vorige KiM-beoordeling was één van de aanbevelingen om bij de uitvoering van
de benchmark vanuit het beleid nadrukkelijk focus op een of enkele beleidsrelevante
thema’s te vragen.
De beleidsdirectie OVS gaf naar aanleiding van deze KiM-aanbeveling deze keer de
volgende focuspunten mee:
Voor de spoorbeheerder:
Betrouwbaarheid; punctualiteit en uitval van treinen, betrouwbaarheid van
infrastructuur
Hersteltijd na verstoringen (met verdieping naar aanrijtijd en storingshersteltijd)
Kosten en productiviteit van beheer en onderhoud van infrastructuur
Gebruiksvergoeding op het spoor
Benutting van het spoor
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Voor de treinvervoerder:
Klanttevredenheid op diverse aspecten, klachten van reizigers (incl. de reden
achter de discrepantie tussen klantoordeel en feitelijke prestaties)
Betrouwbaarheid; punctualiteit en uitval van treinen (betrouwbaarheid in relatie
tot omgang met score op punctualiteit en intensieve benutting Nederlands
netwerk)
Vervoercapaciteit
Kosten en productiviteit van operatie van reizigersvervoer per spoor
In de onderliggende ProRail rapportage zien wij de van de spoorbeheerder gevraagde
verdieping op de meeste punten terug.
Het voor reizigers relevante onderwerp ‘uitval van treinen’ zien we in de
gezamenlijke NS/ProRail hoofdrapportage terug in één diagram (dia 13), gerelateerd
aan de storingen/spoorkm. Omdat vanuit reizigersperspectief zowel punctualiteit als
uitval samenhangen en bijdragen aan een ongestoorde, dienstregelingvaste treinreis,
zou het logisch zijn dit onderwerp direct te laten volgen op de dia’s over punctualiteit
(dia 7 t/m 10), en niet te onderbreken met onderwerpen als CO2-uitstoot en
veiligheid.
In de onderliggende rapportages is over het onderwerp uitval meer informatie
opgenomen.
In alle gevallen representeren de figuren over uitval alleen de uitval ten opzichte van
de aangekondigde dienstregeling 24 uur van tevoren. Het zoveel mogelijk
terugdringen van de hinder door werkzaamheden is voor de reiziger een relevante
prestatie van de spoorbeheerder, óók bij tevoren aangekondigde/geplande
werkzaamheden. Het zelfde geldt voor het meer robuust en weerbestendig maken
van de infrastructuur en exploitatie, zodat het minder vaak nodig is treinen uit de
dienstregeling te nemen (in een uitgedunde, vooraf aangekondigde
calamiteitendienstregeling). Het is daarom nuttig bij de benchmark ook deze
prestatie meer in scope te krijgen, waarbij dan mogelijk ook gereflecteerd kan
worden op de impact op de kosten van een verschil in aanpak van landen bij de
uitvoering van planmatige werkzaamheden en maatregelen om het spoor meer
weerbestendig te maken.
Vergelijkingsdata over ‘hersteltijd na verstoringen’ blijken in de praktijk niet
verkrijgbaar, zodat dit onderwerp niet terugkeert in de benchmarkrapportages. Het is
wel een relevant onderwerp om hinder voor reizigers en verladers te beperken.
Misschien is het mogelijk dit onderwerp de komende jaren internationaal meer op de
agenda te krijgen, bijvoorbeeld in het kader van de PRIME benchmark.
De van de treinvervoerder gevraagde verdiepingspunten zien wij alle terug in de
onderliggende NS-rapportage.
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Onderwerp ICNG – stand van zaken

Geachte
De afgelopen periode hebben NS en het ministerie van IenW op regelmatige basis contact
gehad over de gevolgen van COVID-19 voor de concessieverplichtingen van NS. Dit betreft
ondermeer wijzigingen in de dienstregeling, internationale treinen en proposities. De
staatssecretaris van IenW heeft aangegeven hier pragmatisch mee om te gaan.
Op deze wijze informeren wij het ministerie van IenW over de stand van zaken van de
concessieverplichtingen die samenhangen met de infasering van ICNG en de impact van
COVID-19 hierop. Deze impact is fors en heeft direct consequenties voor de ontwikkel- en
realisatiefase van de ICNG en daarmee op concessieverplichtingen. Leidend principe van het
ICNG-programma is en blijft het zorgvuldig introduceren van een goede trein in een
betrouwbare treindienst voor reizigers.
Over de ontwikkelingen ten aanzien van de planning en het risicoprofiel van de infasering
van de ICNG in de dienstregeling hebben wij het ministerie IenW de afgelopen maanden
geregeld geïnformeerd. Op uw verzoek hebben we de recente inzichten op een rij gezet.
Concessie afspraak in de vervoerconcessie 2015-2025
NS heeft de concessieverplichting om ICNG in het dienstregelingsjaar 2021 volledig in te
faseren op de HSL-Zuid-verbinding tussen Amsterdam en Breda met een dienstregelingssnelheid van 160 km/u. Vanaf het dienstregelingsjaar ná de volledige infasering (normaliter
dus 2022) moet reistijdwinst worden verzilverd door de snelheid te verhogen van 160 naar
200 km/u. Dit zijn twee majeure, volgtijdelijke productstappen die in samenhang bestuurd
worden en waarbij NS de geleerde lessen van de parlementaire enquête Fyra toepast.
Planningsverloop pré-COVID-19
In de ambitieuze planning voor de introductie van de ICNG zijn buffers opgenomen om
tegenvallers in het ontwerp van de trein, de productie en het testen op te vangen. NS en
Alstom hebben samen een uitgebreid test- en validatieprogramma om te borgen dat de
nieuwe trein aan de hoogste kwaliteitstandaarden voldoet voor de daadwerkelijke
introductie in de dienstregeling. Het is bij de ontwikkeling van een nieuwe trein
gebruikelijk dat zich issues voordoen in de ontwikkelfase, zoals bv. aanpassingen aan het
ontwerp en optimalisatie van productiemethoden. Alstom en NS hebben ervoor gekozen om
deze zoveel mogelijk op te lossen voor start van de serieproductie en zitten daardoor
momenteel tegen de grenzen van de buffers in de planning aan.
Impact COVID-19 op infasering 2021
COVID-19 en de maatregelen die door overheden begrijpelijkerwijs zijn genomen om de
pandemie te bestrijden hebben forse impact op de ontwikkeling van de ICNG. Hieronder
schetsen wij u de impact:
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Alstom heeft NS op 10 februari 2020 geïnformeerd over de impact van COVID-19 die zich
toen nog beperkte tot leveringen van grondstoffen en onderdelen uit China. Op 15 maart
2020 is een update ontvangen, aangezien toen de impact in Europa duidelijk begon te
worden; de testritten in Tsjechië zijn stilgelegd en experts mogen niet meer naar andere
landen reizen. Op 2 april 2020 is gemeld dat ook de serieproductie in Polen is stilgelegd
wegens gebrek aan onderdelen. In de laatste voortgangsrapportage heeft Alstom gemeld dat
ook de softwareontwikkeling in India geraakt wordt.
De exacte impact van deze ontwikkelingen kan pas vastgesteld worden nadat er weer vrij
verkeer van personen mogelijk is en alle leveranciers van de Alstom-fabriek in Polen weer
in voldoende mate de benodigde onderdelen en software kunnen leveren.
Een risico waarmee Alstom serieus rekening houdt, is dat enkele leveranciers onvoldoende
robuust zijn voor de economische impact van COVID-19, waardoor hun bedrijfscontinuïteit
in gevaar is. Een definitief beeld hierover is ten tijde van het opstellen van deze brief nog
niet voorhanden.
Handelingsperspectief: mitigerende maatregelen
Alstom en NS proberen samen de impact van COVID-19 zo veel mogelijk te beperken door
waar productie toegestaan en mogelijk is onder strikte condities zo veel mogelijk door te
werken. Voorbeelden hiervan zijn:
• Herstart van de serieproductie in Polen met beperkte capaciteit.
• Overleg met de testbaan in Tsjechië over de herstart van de testen medio juni 2020.
• Wekelijkse monitoring van leveranciers op financiën en productieplanning.
• Training en ondersteuning van lokale medewerkers om werkzaamheden uit te
voeren onder begeleiding van buitenlandse specialisten door middel van een
videoverbinding.
Daarnaast is er periodiek overleg (tenminste tweewekelijks) tussen de directies van Alstom
en NS om de voortgang te monitoren en worden oplossingen gezocht om met meerdere
personen in een cabine te kunnen zijn tijdens testritten. De voorbereidingen voor de
testritten in Nederland en de daarvoor benodigde toelating van de Inspectie voor
Leefomgeving & Transport lopen onverminderd voort.
Inmiddels zijn de eerste opleidingstrein en de eerste testtrein in juni 2020 naar Nederland
gekomen, zodat opleiding en testen kunnen starten. De levering van alle treinen die nodig
zijn voor testen en operationele voorbereiding is echter nog onzeker door tekort aan
onderdelen en achterstand in de software ontwikkeling. Ook meldt Alstom enkele maanden
impact als gevolg van aangepaste regelgeving rondom toelating in het 4e Spoorwegpakket.
Daarnaast gaat er door Alstom en NS het komende jaar nog uitgebreid getest worden. De
testen zijn bedoeld om problemen vroegtijdig te ontdekken en deze dienen voor de start
van het reizigersbedrijf opgelost te worden.
Als gevolg van deze situatie ontstaat de vraag hoe hiermee om te gaan. NS wil geen
concessies doen aan het NS Proefbedrijf en de beheerste infasering (beide belangrijke lessen
van de parlementaire enquête Fyra). Zekerheid over kwaliteit en betrouwbaarheid van de
dienstverlening voor reizigers zijn naar ons inzicht belangrijker dan tijdigheid. We zitten
tegen de grenzen van de buffers in de planning aan en er is nog geen definitief zicht op het
volledig hervatten van de ontwikkeling, testen en productie. De planningsachterstand en
onzekerheden die zich door COVID-19 voordoen kunnen en willen wij niet opvangen door
een korter NS Proefbedrijf, een verkort opleidingstraject, of een versnelde infasering van
materieel. De consequentie is dat de volledige infasering van ICNG niet in december 2021
maar in de loop van 2022 zal zijn voltooid.
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Dit onderstreept ook de noodzaak van het voorgenomen besluit om de omklap naar 200
km/u niet per start dienstregeling 2022 te doen 1.
Omklap 200 km/u en reistijden
Op 24 maart 2020 informeerden wij het ministerie van IenW dat NS voornemens is het
besluit over de omklap van ICNG van 160 km/u naar 200 km/u pas te nemen na afronding
van het NS Proefbedrijf, op basis van voldoende ervaring in de reizigersdienst en een
onderbouwd Ingebruiknameadvies, in lijn met de aanbevelingen uit de Parlementaire
Enquête Fyra. Dat houdt in dat de omklap per start van dienstregeling 2023 zal
plaatsvinden, of eerder indien blijkt dat de treindienst met ICNG voldoende betrouwbaar is
en een tussentijdse aanpassing in dienstregeling 2022 mogelijk is.
Voor het traject Amsterdam – Rotterdam zal de reistijd na de omklap conform de concessie
38 minuten bedragen en voor het traject Amsterdam – Breda 66 minuten; dat is 3 minuten
meer dan de concessie aangeeft. Op het traject Rotterdam – Breda, waarvoor geen
reistijdnorm geldt, zal de reistijd 22 minuten bedragen (ca. 2 minuten sneller dan heden ten
dage).
Bij de inpassing van ICNG in de dienstregeling houdt NS rekening met behoud van de
aansluiting in Breda op de IC naar ’s-Hertogenbosch vanwege de grote reizigersstroom 2.
Behoud van de aansluiting is in de dienstregeling van 2022 alleen mogelijk met een
planmatig langere stop in Rotterdam. Dit betekent dat de reistijdreductie van 3 minuten
voor doorgaande reizigers in Rotterdam (ca 10% van de IC Direct reizigers reist het gehele
traject Amsterdam/Schiphol – Breda) op dat moment nog niet wordt gerealiseerd, waardoor
de reistijd tussen Amsterdam en Breda voor hen 66 minuten zal blijven bedragen. Reizigers
die in- of uitstappen in Rotterdam (ca. 90%) ervaren vanaf dat moment wel de
overeengekomen reistijdreductie. In 2023 is een grote productstap in de dienstregeling
gepland, namelijk de introductie van de Airportsprinter. Hiermee gaan aanpassingen in de
dienstregeling gepaard die het onder meer mogelijk maken dat de reistijd Amsterdam –
Breda 63 minuten kan zijn én de aansluiting in Breda behouden blijft 3.
Het voornemen van NS is om dienstregeling 2022 te starten met een snelheid van 160 km/u
en te versnellen naar 200 km/u zodra ICNG volledig is ingefaseerd en zich heeft bewezen.
NS houdt in 2021 en 2022 het huidige materieel (Traxx locomotieven met ICR rijtuigen met
een maximumsnelheid van 160 km/u) als fallback beschikbaar, maar de kans dat deze
ingezet moet worden is vanaf dat moment significant lager.
Tot slot: zorgvuldige introductie en hoge klantwaarde
De introductie van ICNG is na de uitbreiding van het aantal Thalys frequenties en de komst
van Eurostar de volgende grote productstap op de HSL-Zuid. Uiteraard zijn de realisatie van
het pakket verbetermaatregelen aan de infrastructuur van de HSL-Zuid ter waarde van €60
mln. en de lange termijnvisie voor de HSL van NS en ProRail daarnaast van belang voor
goede prestaties op de HSL. Verwachtingen van reizigers zijn begrijpelijkerwijs hoog. Wij
gaan tot het uiterste om de introductie van de ICNG zo soepel en zorgvuldig mogelijk te
laten verlopen en laten ons hierbij in belangrijke mate leiden door de lessen die geleerd zijn
uit de Fyra-introductie. Belangrijke elementen hierin zijn het uitvoeren van een volwaardig
NS Proefbedrijf, uitgebreide opleiding van rijdend personeel en onderhoudspersoneel,
borgen van een adequate fallback bij groepsuitval, vergewissen van de betrouwbaarheid van

1

De volledige infasering van ICNG op de route Amsterdam – Breda is hiervoor eveneens een randvoorwaarde;
zie concessie artikel 61, vijfde lid.
2
Mede gezien artikel 43 van de concessie.
3
Voor de Airportsprinter zijn aanpassingen aan de infrastructuur nodig (onder meer plaatsen wissels en
seinen en perronverlenging). In het geval dat dit niet lukt is de verwachting dat op de HSL dienstregeling
2022 nog een jaar wordt voortgezet.
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de dienstverlening door een Ingebruiknameadvies (IGA) en een beheerste, gefaseerde
introductie.
Als gevolg van bewuste keuzes van NS en de genoemde externe omstandigheden zal de
introductie op onderdelen afwijken van de verplichtingen in de concessie. Wij hopen
hiermee de oorzaken helder te hebben toegelicht. De kern is dat ICNG een goede trein in
een betrouwbare treindienst moet zijn met een hoge klantwaarde. Wij hebben vertrouwen
dat ICNG dit gaat bieden en werken hier hard aan met alle betrokken partijen.
Uiteraard zijn wij bereid om nader toelichting te geven en van gedachten te wisselen over
de vervolgstappen.
Met vriendelijke groet,

