
Van:

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Frank Menger

Relevante documenten kamerstukken spoor over de ICNG, Winterweer en telefoonstoring Prorail
woensdag 30 juni 2021 16:03:03
2021172948.pdf
bijlage-1-evaluatierapport-winterweer-prorail-en-ns.pdf
bijlage-2-brief-prorail-en-ns-evaluatie-winterweer-februari-2021.pdf
bijlage-3-brief-ns-icng-stand-van-zaken.pdf
bijlage-4-brief-prorail-telefoniestoring.pdf

Geachte leden van de staten en gemeenteraden, 

Als het gaat over de storingsvrije ontsluiting van Noordoost- Nederland
per spoor dan zullen deze documenten u zeker interesseren die op 30
juni 2021 gepubliceerd zijn door het ministerie van Infrastructuur &
Waterstaat: 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2021/06/30/evaluaties-winterweer-en-
telefoniestoring-en-voortgang-introductie-icng

Dit gaat over beide grote problemen van Prorail inzake het strenge
winterweer en de recente telefoonstoring. Maar ook de introductie van
de snelle intercity ICNG hoort bij u op de agenda als punt van aandacht
te staan .

Hoop dat u de bijgevoegde informatie nuttig gaat gebruiken. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2021/06/30/evaluaties-winterweer-en-telefoniestoring-en-voortgang-introductie-icng
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De voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Binnenhof 4 
2513 AA  DEN HAAG 
 


  
Datum 30 juni 2021 
Betreft Evaluaties winterweer en telefoniestoring, en voortgang 


introductie ICNG 
  


 


 


Geachte voorzitter, 


In de tweede week van februari en op 31 mei jl. werden reizigers en verladers 
geconfronteerd met verminderde beschikbaarheid van het spoor als gevolg van 
respectievelijk extreem winterweer en een telefoniestoring. Respectievelijk ProRail 
en NS, en ProRail hebben deze twee verstoringen geëvalueerd. Zoals toegezegd 
aan uw Kamer (in respectievelijk Kamerstuk 29 984, nr. 921, verstuurd op 16 
februari en tijdens het vragenuur van 1 juni jl.) deel ik hierbij de uitkomsten van 
de evaluaties met u. Verder vindt u in deze brief de voortgang van de introductie 
van Intercity Nieuwe Generatie (ICNG), zoals toegezegd aan uw Kamer 
(Kamerstuk 29 984, nr. 922, verstuurd op 17 februari jl.). 
 
Telefoniestoring 31 mei 2021 
Op 31 mei jl. legde ProRail het treinverkeer in Nederland stil als gevolg van een 
telefoniestoring. Hoewel ProRail de storing binnen een paar uur kon verhelpen, 
ondervonden reizigers en verladers, personen- en goederenvervoerders in het hele 
land hinder van de storing. Dit was voor hen uitermate vervelend.  
 
Rond 14.30 uur staakten de verkeersleidingposten het treinverkeer als gevolg van 
de telefoniestoring. Reizigerstreinen konden veilig naar het dichtstbijzijnde station 
worden geleid, maar het op een veilige manier in de lucht houden van de gehele 
(en complexe) dienstregeling achtte ProRail niet mogelijk. Ook goederentreinen 
zijn door ProRail gecontroleerd naar veilige wachtplekken geloodst in afwachting 
van het verhelpen van de storing. Vanaf 16.00 uur is het treinverkeer, na het 
handmatige herstel en de controle van het telefoniesysteem, stapsgewijs weer 
opgestart.  
 
Uw Kamer heeft gevraagd naar het verschil tussen het effect van de storing op 
regionale reizigersvervoerders en op Randstedelijke lijnen. Op enkele regionale 
lijnen bleef treinverkeer mogelijk vanwege de relatief kleine schaal waarop dat 
treinverkeer plaatsvindt. ProRail heeft mij gemeld dat communicatie tussen de 
verkeersleiding en de machinisten plaatsvond door onder ander het gebruik van 
eigen mobiele telefoons. ProRail heeft aan mij aangegeven dat het op landelijk 
niveau niet mogelijk was om op die manier met alle treinen en machinisten 
contact te houden, omdat dit een veelvoud aan contacten betreft. NS geeft 
bovendien aan dat het landelijk opstarten van de dienstregeling enige tijd kostte, 
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onder meer vanwege de voor de opstart noodzakelijke verplaatsingen van 
personeel en materieel.  
 
In bijgevoegde brief gaat ProRail in op de oorzaken van de verstoring en de 
maatregelen die ProRail neemt. De oorzaak van het incident zat volgens ProRail in 
de koppeling tussen het GSM-R-netwerk en het telefonienetwerk (INTtel). Dit 
systeem is dubbel (redundant) uitgevoerd. Bij het overzetten van gegevens van 
het reguliere systeem naar de redundante systemen is het synchronisatieproces 
vastgelopen. ProRail heeft mitigerende maatregelen getroffen om het opnieuw 
optreden van een dergelijke storing te voorkomen. ProRail werkt aan een 
definitieve oplossing en verwacht deze op korte termijn te kunnen implementeren. 
ProRail geeft daarnaast aan dat door dit incident duidelijk is geworden dat 
noodprocedures onvoldoende zijn toegepast om de situatie onder controle te 
houden, en dat niet alle noodtelefoons goed bleken te functioneren. Bij goed 
functioneren van beide was er naar verwachting van ProRail meer 
afwegingsruimte geweest met betrekking tot afschaling van de treindienst. ProRail 
scherpt daarom ook – op basis van de ervaringen tijdens het incident – de 
instructies en trainingen van het personeel aan ten aanzien van het doorlopen van 
de relevante noodprocedures. Ook gaat ProRail ervoor zorgen dat de posten altijd 
voldoende werkende noodtelefoons hebben en dat medewerkers regelmatig 
oefenen met het gebruik ervan.  
 
Leden uit uw Kamer hebben mij gevraagd of ProRail versneld over kan stappen 
naar een nieuw communicatiesysteem in plaats van het huidige GSM-R-systeem. 
ProRail benadrukt dat de telefoniestoring niet in het GSM-R-systeem zat, maar in 
de koppeling tussen het GSM-R-netwerk en het telefonienetwerk (INTtel). Deze 
storing is daarmee geen aanleiding om het GSM-R-systeem versneld te 
vervangen. Het systeem waar uw Kamer naar vraagt, FRMCS1, zal gebaseerd zijn 
op 5G. De afstemming daarover vindt plaats in samenspraak met de Europese 
Unie. ProRail verwacht volgens de huidige planning dat FRMCS rond 2033 
operationeel is, maar de precieze invoering ervan is afhankelijk van de 
zogenoemde resterende levensduur van het huidige GSM-R-netwerk, de 
(Europees) wettelijke verplichtingen en de ombouw van al het rollend materieel en 
systemen langs de baan. 
 
Winterweer februari 2021 
De uitzonderlijke winterse weersomstandigheden van 7 februari jl. en het 
aanhoudende winterweer in de dagen daarna zorgden voor veel verstoringen op 
en rondom het spoor. Zoals ik in februari aan uw Kamer aangekondigd heb, 
hebben ProRail en NS een evaluatie opgesteld naar de impact van dit winterweer 
op reizigers- en goederenvervoerders. Het primaire doel van deze evaluatie is om 
lering te kunnen trekken uit deze meerdaagse en grootschalige verstoring en 
verbetermaatregelen te identificeren. Ook regionale en goederenvervoerders zijn 
bij deze evaluatie betrokken. De uitkomsten van de evaluatie treft u als bijlage bij 
deze brief.  


ProRail en NS hebben met de evaluatie onder andere gekeken naar de effecten 
van het winterweer op de beschikbaarheid van de infrastructuur, het verloop van 
het storingsherstel, de voorbereiding van de operationele organisatie, en de 
snelheid waarmee de dienstregeling weer kon worden opgeschaald. ProRail en NS 
hebben daarbij kritisch naar hun eigen functioneren gekeken.  


                                                
1 Future Railway Mobile Communication System 
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ProRail geeft aan dat zij onder de genoemde extreme weersomstandigheden niet 
in staat was om (belangrijke delen van) het netwerk operationeel en afdoende 
storingsvrij te houden, en voor NS om de Landelijke Uitgedunde Dienstregeling 
(LUD) te rijden. Daarvoor was het aantal (veelal wederkerende) storingen te hoog, 
en de capaciteit om te herstellen te klein. Het grote aantal storingen en de impact 
daarvan op de uitvoering van de treindienst (van zowel reizigers- als 
goederenvervoer) brengen een aantal aandachtspunten aan het licht die van 
invloed zijn geweest op de herstelperiode.  


De evaluatie biedt een aantal handvatten waarmee ProRail en NS verwachten om, 
bij vergelijkbare weersomstandigheden, de treindienst in de toekomst sneller op 
te kunnen starten. Op basis van de geïdentificeerde aandachtspunten nemen 
ProRail en NS maatregelen op vier (hoofd)thema’s, om in de toekomst de 
opschaling van de treindiensten na een verstoring te kunnen versnellen:  


1. ProRail doet, in samenwerking met vervoerders, nader onderzoek naar de 
winterbestendigheid (bij verschillende weerstypen) van de infrastructuur 
in relatie tot de dienstregeling van vervoerders. Dit onderzoek zal leiden 
tot één of meerdere scenario’s waarbij een afschaling in de (bij 
verschillende weertypen) te onderhouden infrastructuur aansluit op de 
afgeschaalde dienstregeling van vervoerders die op deze infrastructuur 
gereden kan worden.  


2. ProRail verbetert de huidige voorbereidende maatregelen om wissels 
wintergeschikt te maken, bijvoorbeeld door het optimaliseren van de 
manier waarop controles plaatsvinden van de wisselverwarming en hoe 
daarover gerapporteerd wordt. Daarbij zet ProRail in op betere prioritering 
van de herstelwerkzaamheden bij een groot aantal verstoringen.  


3. NS optimaliseert de voorbereiding van het materieel op winters weer. 
Bijvoorbeeld door verbetering van het proces om sneeuw en ijs te 
verwijderen van opstaptredes en het uitbreiden van dooistraten. Ook 
onderzoekt NS verdere technische verbetermogelijkheden aan het 
materieel, bijvoorbeeld maatregelen om tandwielkasten sneeuwvrij te 
houden. 


4. ProRail verbetert zowel de interne processen als de communicatie- en 
informatievoorziening aan regionale en goederenvervoerders in 
voorbereiding op en tijdens het afschalen van de infrastructuur gedurende 
winterse omstandigheden. 


ProRail en NS beogen de maatregelen uit thema’s 2 tot en met 4 voor het 
aankomende winterseizoen te realiseren. Waar investeringen aan de infrastructuur 
of materieel nodig zijn, geven NS en ProRail aan dat deze nog niet voor komende 
winter realiseerbaar zijn. Daarbij geldt ook dat in kaart moet worden gebracht wat 
de te verwachten effecten zijn in relatie tot de kosten. Naar verwachting van 
ProRail en NS is het doorlopen van het gehele onderzoek uit thema 1 nog niet 
gereed voor aanstaande winter.  


Ik onderschrijf de conclusies uit de evaluatie en hecht er waarde aan dat ProRail 
en NS voortvarend met de hieruit voortvloeiende aanbevelingen aan de slag gaan. 
Ik heb ProRail en NS gevraagd om de operationele maatregelen die no regret zijn 
zo snel mogelijk te implementeren, zodat het treinverkeer (zowel passagiers- als 
goederenvervoer) bij gelijke omstandigheden in de toekomst sneller kan worden 
opgestart. Daarbij neem ik in acht dat, onverminderd de geïdentificeerde 
verbetermogelijkheden, de omgang met extreem en uitzonderlijk weer ook in de 
toekomst altijd een uitdaging zal blijven, en dat het spoorsysteem niet onder alle 
omstandigheden tegen alle weersomstandigheden te bestendigen is.  
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Het is van belang dat de conclusies en aanbevelingen worden opgepakt met de 
sectorpartijen. Daarom heb ik bij ProRail en NS aandacht gevraagd voor de 
voorzetting van de samenwerking en afstemming met de regionale vervoerders en 
goederenvervoerders. Zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 16 februari jl. 
vind ik het van belang dat ook de reizigersorganisaties worden meegenomen in 
het gesprek over de evaluatie. Daarom heb ik extra aandacht gevraagd voor het 
betrekken van de reizigersorganisaties bij de uitwerking van de conclusies en 
aanbevelingen. Uiteraard blijf ik over de opvolging van de aanbevelingen met 
ProRail en NS in gesprek. Ik verwacht uw Kamer voor het eind van dit jaar te 
informeren over de voortgang.  
 
Voortgang introductie ICNG 
Op 17 februari jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd2 over de verdere vertraging die 
NS heeft opgelopen met de introductie van de ICNG. In bijgaande brief van NS 
treft u de voortgang op dit moment. Helaas heeft de COVID-19 pandemie nog 
steeds impact op verschillende onderdelen van de introductie. Zo hebben onder 
andere extra COVID-19 maatregelen in de productie en reisrestricties bij het 
testen van het materieel de voortgang vertraagd. NS heeft mij laten weten dat 
hierdoor de instroom in de reizigersdienst pas in 2022 kan starten en verwacht 
vooralsnog de instroom op het traject Amsterdam-Breda in 2022 af te ronden. Ik 
betreur dat de start van de introductie vertraagd is, echter 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. Daarom ben ik met NS in gesprek over 
nieuwe afspraken over de aangepaste planning en risico’s van de infasering van 
de ICNG en het verhogen van de snelheid. De haalbaarheid van de nieuw 
gemaakte afspraken tussen NS en mij over de aangepaste planning van de 
infasering van de ICNG en het verhogen van de snelheid worden extern getoetst 
en worden daarna vastgelegd. De voorbereidingen voor de toets zijn reeds van 
start gegaan en over de uitkomsten hiervan informeer ik uw Kamer in het najaar. 
 


Hoogachtend, 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
 
 
 
 
S. van Veldhoven - Van der Meer 


                                                
2 Kamerstuk 29 984, nr. 922. 
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Inleiding
In de periode van medio maart tot einde april 2021 heeft een ketenbreed team van ProRail en 
NS medewerkers in opdracht van de directies van ProRail en NS een evaluatie uitgevoerd 
naar de knelpunten van de ontregeling van het treinverkeer gedurende de winterse periode 
van februari 2021. Ook de regionale en goederenvervoerders zijn betrokken bij dit onderzoek. 
Voorafgaand aan dit onderzoek is – in de weken direct na het winterse weer – reeds een 
quickscan uitgevoerd, waarbij een eerste beeld van het verloop van de week is opgehaald. 
Deze evaluatie bevat een diepte-analyse naar knelpunten, grondoorzaken, een opsomming 
van aanbevelingen en tot slot, een voorstel voor het vervolg. 


Deze evaluatie staat in het teken van begrijpen en leren en is ontstaan vanuit een ‘professio-
nele drive’ om wat het spoor in extreme winterse omstandigheden aan kan, continu te willen 
verbeteren, ondanks de risico’s die blijven bestaan. Het COT (Instituut voor Veiligheids- en 
Crisismanagement) heeft vanuit hun expertise meegelezen met de evaluatie en een toets 
uitgevoerd op de kwaliteit ervan. Zij geven terug dat het stuk “ruim voldoende” van kwaliteit is 
en ze hebben hun complimenten uitgesproken over (1) “hoe diep de organisaties gezamenlijk 
zijn gegaan in de evaluatie” en (2) de instelling om “gezamenlijk te willen verbeteren”. 


Aanleiding
In de periode van 6 tot en met 14 februari jl. heeft de spoorsector te kampen met winterse 
omstandigheden. ProRail besluit voorbereidend op dit strenge winterse weer om op zaterdag 
6 februari de infrastructuur af te schalen naar infrastructuurfase 3 (kerninfrastructuur) en NS 
besluit een Landelijk Uitgedunde Dienstregeling (LUD) te rijden. Zaterdag gaat het aan het 
begin van de avond sneeuwen. Sneeuw, wind en strenge vorst hebben een groot effect op 
de infrastructuur, wat het treinverkeer in de daaropvolgende dagen ernstig ontregeld: twee 
dagen is er nauwelijks treinverkeer mogelijk, de dagen daarna start het regionale treinverkeer 
op en komt nagenoeg weer op regulier niveau. Voor het NS treinverkeer en goederenvervoer 
duurt dit langer: het goederenvervoer is vanaf vrijdag 12 februari weer op niveau; voor NS 
duurt dit tot maandag 15 februari. Deze totale periode (twee dagen zeer beperkt treinverkeer 
en de daaropvolgende langere periode van herstel) is reden voor een onderzoek naar 
knelpunten en aanbevelingen voor verbetering. 


Wat is er feitelijk gebeurd?
Vanaf zaterdagavond 6 februari tot en met maandagavond 8 februari is er naar Nederlandse 
maatstaven sprake van extreem en uitzonderlijk winterweer: veel sneeuw (variërend van 
15cm-25cm), strenge vorst (tot –15 graden) en de eerste dagen harde wind. Vooral de 
combinatie van wind en sneeuw is uniek, heeft geleid tot het ontstaan van sneeuwduinen en 
is ontregelend voor met name de infrastructuur.
Ter voorbereiding op het winterse weer worden tal van maatregelen genomen. Specifiek ook 
om de infrastructuur (wissels) wintergeschikt te maken door onder andere controles op de 
wisselverwarming uit te voeren en de stooklijnen van de wissels op de hoogste stand te 
zetten. Ondanks deze voorbereidingen op de infrastructuur leidt het uitzonderlijke winterweer 
tot een groot aantal infrastructuurstoringen: tot en met dinsdag is er sprake van een veelvoud 
van het aantal infrastructuurstoringen dan waarop ProRail is voorbereid (op zondag het 
7-voudige en op maandag en dinsdag het 5-voudige aantal ten opzichte van een reguliere, 
winterse dag). Het overgrote deel van de storingen heeft betrekking op wissels.


Het grote aantal infrastructuurstoringen leidt ertoe dat besloten is het treinverkeer landelijk op 
zondag niet op te starten, met uitzondering van een enkele regionale lijn. Herstel van de 
infrastructuurstoringen blijkt zeer weerbarstig te zijn. Door de extreme omstandigheden zijn er 
veel recidive storingen. De bedrijfsprocessen die hiermee gemoeid zijn (intake van meldingen, 
prioriteit voor herstel, aansturing van herstel) worden door de grote storingsaantallen ontre-
geld. Er is geen gedeeld beeld van wel en niet werkende wissels. Daarnaast ontbreekt het 
aan middelen voor effectieve prioritering van herstel op een dusdanig hoog aantal storingen. 
97% van alle wisselstoringen worden aangemeld met eenzelfde (hoge) prioriteit. 
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Ter voorbereiding op het winterse weer brengt ProRail vanaf zaterdag 5 februari het aantal 
wissels terug naar kerninfrastructuurfase 3. Dit is de eerste keer dat deze kerninfrastructuur-
fase wordt ingezet in de operatie. In deze infrastructuurfase schaalt de ‘kerninfrastructuur’ af 
naar 2.700 actieve wissels op centraal bedienbaar gebied (CBG). Daarnaast zijn er nog 
enkele honderden wissels op niet centraal bedienbaar gebied (NCBG) en tientallen wissels 
van en naar opstelsporen en terminals nodig om de (afgeschaalde) dienstregeling en het 
goederenverkeer uit te kunnen voeren. Alleen al op zondag worden zo’n 600 storingsmel-
dingen op wissels geregistreerd. De herstelcapaciteit van de contractaannemers (PCA’s) is 
niet toe reikend om een dergelijk aantal wissels sneeuw- en storingsvrij te houden. 
Ook blijkt dat de LUD dienstregeling niet geheel uitvoerbaar is in combinatie met kerninfra-
structuurfase 3 waardoor extra treinen opgeheven worden en extra wissels in de bediening 
worden genomen. Dit leidt tot extra druk in de bijsturingsorganisatie. Vanaf woensdag neemt 
het storingsniveau af en is er steeds meer treinverkeer mogelijk. 


In de dagen na maandag 7 februari wordt duidelijk dat de regie-organisatie binnen het 
Operationeel Control Centrum Rail (OCCR) onvoldoende handvatten heeft om de treindienst 
gecontroleerd op te starten: er zijn geen richtlijnen beschikbaar voor infrastructuurtrajecten 
en/ of vervoerders die prioriteit moeten krijgen in de opstart. Daarnaast is er geen afge-
schaalde dienstregeling voorhanden ónder het niveau van de LUD dienstregeling. De stap van 
‘niet-rijden’ naar het niveau van een LUD met 80% van het NS treinverkeer met ~3.000 te 
gebruiken wissels is te groot.


Het regionaal reizigersvervoer kan door regionale vervoerders – als gevolg van de karakteris-
tiek van hun dienstregeling en beperkt wisselgebruik – vanaf dinsdag 8 februari grotendeels 
weer opstarten. Voor NS en het goederenvervoer ligt dit anders. Oorzaak hiervan is dat de 
wissels bij emplacementen geen deel uitmaken van de kerninfrastructuurfase 3. Materieel 
staat opgesloten op emplacementen die geen prioriteit hebben bij het herstel. Ook is 
materieel in een aantal gevallen onvoldoende winterklaar gebleken. Dit materieel kan dus niet 
bereikt of verplaatst worden voor herstel. Er is een onttrekking van 13% van de IC’s (normaal 
2%) en 11% van de sprinters (normaal 3,4%). Hierdoor is de dienstregeling die NS nastreeft 
te omvangrijk om op te starten. De LUD kan niet worden opgestart en in plaats daarvan 
wordt een subset hiervan gebruikt. Aanvankelijk alleen met sprinters; de dagen daarna 
worden successievelijk Intercity-verbindingen toegevoegd
Het goederenvervoer heeft een vergelijkbaar probleem: emplacementen en terminals zijn niet 
sneeuwvrij en voor herstel van de infrastructuur is in beginsel onvoldoende capaciteit en 
prioriteit. 


Bovenstaande ontwikkelingen zetten aan tot frequent overleg tussen ProRail en de verschil-
lende vervoerders in een crisismanagementsetting. Vervoerders willen graag invloed én 
informatie over het verloop en verwachtingen omtrent de hervatting van de treindienst. Ook 
wordt aandacht gevraagd voor urgente vervoerswensen. Voor alle partijen een complexe 
situatie om de schaarse middelen naar ieders behoefte in te zetten. Vanaf woensdag wordt 
gewerkt met een plan van waaruit de opstart wordt geregisseerd conform de verschillende 
belangen. 
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Conclusies
De huidige infrastructuur, en dan met name de wissels, – in combinatie met de huidige wijze 
van beheer en onderhoud – is niet opgewassen tegen de extreme en uitzonderlijke weers-
omstandigheden. De lage beschikbaarheid van de infrastructuur die hiervan het gevolg is  
(er is sprake van een veelvoud aan storingen dan waarop de beheerorganisatie is ingericht), 
belemmert de uitvoering van de treindienst in hoge mate.  
Het grote aantal storingen en de impact daarvan brengen tevens een aantal andere tekort-
komingen aan het licht die van invloed zijn op de herstelperiode. Dit zijn onder meer: 
 –  Door betere preparatie van de infrastructuur op winterse omstandigheden kunnen 


storingen worden voorkomen, maar de processen rondom storingsafhandeling, in lijn met 
logistieke wens zijn niet berekend op het massieve aantal storingen.


 –  De prioritering voor opstart treinverkeer biedt onvoldoende handvaten. Knelpunt is het 
hoge aantal storingen waardoor er keuzes gemaakt moeten worden waar herstelcapaci-
teit als eerste op ingezet moet worden


 –  Er is geen vooraf bedacht logistiek scenario waarbij treinen onder het LUD-niveau van NS 
(80% van de treinen) kunnen rijden. 


 – Er is onvoldoende maatwerk toegepast voor regionale en goederenvervoerders. 
 –  De kennis over kerninfrastructuurfase 3 mag nog beter, mede doordat deze de afgelopen 


winter voor de eerste keer is toegepast. 


Vervolgstappen
Om in de toekomst de doorlooptijd van verstoorde infrastructuur tot het weer opschalen van 
de dienstregeling te kunnen verkorten, nemen ProRail (in afstemming met andere vervoer-
ders), en NS de volgende vervolgstappen:
I.  Er komt vanuit ProRail een nader onderzoek naar de winterbestendigheid van de infra-


structuur in relatie tot de dienstregeling van vervoerders. De huidige infrastructuurfase 3 
(het minimumaantal wissels passend bij de LUD van NS en de wensen van regionaal en 
goederenvervoer) is voor ProRail bij dit type weer niet operationeel te houden gegeven de 
huidige inrichting van de infrastructuur en de beschikbare/gecontracteerde herstel-
capaciteit. Daarbij moet aangetekend worden dat cruciale emplacementen – die nodig zijn 
voor opstellen en onderhoud – voor vervoerders géén onderdeel van deze infrastructuur-
fase zijn (wat wel noodzakelijk is). Op korte termijn zal ProRail niet in staat zijn om aan dat 
niveau tegemoet te komen. Dit maakt dat ProRail met vervoerders om de tafel gaat om  
de balans tussen dienstregeling en wél onderhoudbare infrastructuur bij verschillende 
weerstypen vast te stellen (inclusief één of meerdere modellen om de opstart vanuit 
niet-rijden mogelijk te maken, gebruik makend van minder wissels waarmee tóch, zij het 
wellicht minimaal, personen- en goederenvervoer kan worden geboden). Voor de langere 
termijn moet worden bekeken of, en in welke mate en wanneer infrastructuur winter-
bestendig kan zijn voor de LUD-dienstregeling van NS en de dienstregeling van overige 
vervoerders bij winters weer (waarbij maatschappelijke kosten/baten afgewogen moeten 
worden).


II.  De huidige, voorbereidende maatregelen om wissels wintergeschikt te maken, worden 
door ProRail verbeterd. Onder andere de wijze waarop de controle op de wisselverwar-
ming plaats vindt en de manier waarop daarover wordt gerapporteerd, wordt geoptimali-
seerd. Ook is er verbeterpotentieel te halen in het vaststellen van een (uniforme) normering 
van de weersomstandigheden waartegen de wissels bestand moeten zijn. Hiermee 
worden vervoerders en bijsturingsorganisatie in staat gesteld de juiste contingency- 
maatregelen te treffen. 


III.  NS optimaliseert de voorbereiding van het materieel op winters weer waar nog mogelijk. 
Denk hierbij aan: het verbeteren van het proces met betrekking tot het verwijderen van 
sneeuw en ijs aan opstaptredes, het optimaliseren van de controlebeurten en het 
uitbreiden van dooistraten. Daarnaast zijn er technische verbetermogelijkheden aan het 
materieel gesignaleerd. Er wordt nader onderzocht en vast gesteld welke oplossingen en 
investeringen er gedaan kunnen worden om hierop te verbeteren. 
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IV.  De staande organisatie van primair ProRail en NS wordt verder gefaciliteerd om beter te 
zijn opgewassen tegen winters weer (en ook andere seizoensinvloeden):
 –  de (voorbereidende) procedure om het proces van kerninfrastructuur en dienstregeling 


sluitend op elkaar te maken en te houden, wordt ingebed in de staande organisatie;
 –  er zijn hulpmiddelen nodig (tot op spoorniveau) om logistiek en infrastructuur bij elkaar 


te brengen, ter ondersteuning van prioritering van storingsherstel;
 –  Er wordt een draaiboek opgesteld met richtlijnen en een proces voor (her-) prioritering 


van herstelwerkzaamheden (inclusief veiligheidsvoorzieningen) en de opstart van de 
treindienst;


 –  de communicatie- en informatievoorziening met regionale en goederenvervoerders bij 
het aanpassen van de dienstregeling op d-1 wordt ingeregeld;


 –  de instructies (waaronder ook oefeningen) ter voorbereiding op het winterse weer voor 
medewerkers worden aangescherpt;


 –  het beeldvormingsproces in het ketenoverleg OCCR wordt verbeterd (om de juiste 
besluiten en mitigerende maatregelen te kunnen nemen op d-1).


Voor de vervolgstappen genoemd bij II, III, en IV spannen ProRail (in samenspraak met 
overige vervoerders) en NS zich in om deze te realiseren voor komend winterseizoen. Voor 
vervolgstappen II en III geldt dat het verbeterpotentieel waar investeringen aan de infrastruc-
tuur of materieel voor nodig zijn, niet voor komende winter realiseerbaar zijn. 
Ook aanbeveling I kent een langere doorlooptijd. Dit maakt het reëel dat komende winter, bij 
vergelijkbare weersomstandigheden, niet kan worden voorkomen dat de treindienst gehinderd 
zal worden. De doorlooptijd van de opstart kan wel worden bekort door vervolgstappen II, III 
en IV. Daarbij is het essentieel dat ProRail met vervoerders overeenstemming bereikt over een 
dienstregeling die passend is bij een substantieel kleinere set van wissels (incl. wissels op 
emplacementen); ook ten behoeve van een opstart (onderdeel van I). 


Om te zorgen dat de vervolgstappen goed worden uitgevoerd, wordt er een brede taskforce 
opgezet waar de regie over alle acties belegd wordt. Daarnaast zullen de inzichten uit de 
evaluatie breed gedeeld worden, zowel in de interne organisaties van ProRail en NS als met 
de partners in de keten, zodat de leerdialoog voortgezet wordt.







Het winterse weer in week 6 van 2021 heeft gedurende 9 dagen (grote) invloed gehad 
op de dienstregeling


za  
6 feb


zo  
7 feb


ma  
8 feb


di  
9 feb


wo  
10 feb


do  
11 feb


vr  
12 feb


za  
13 feb


zo  
14 feb


ma  
15 feb


Dienstregeling NS incl. NS Int 


Type dienst regeling 
% gereden treinkm t.o.v. gemiddeld  
# treinkm per weekdag¹


LUD Geen  
trein dienst


“Mondjes- 
maat”


Sprinter Sprinter Sprinter  
+ 5 IC’s


Sprinter  
+ 9 IC’s


LUD LUD Reguliere  
dienst regeling


85% 1% 24% 38% 51% 68% 79% 84% 88% 93%


Dienstregeling Regionale vervoerders


% gereden treinkm t.o.v. gemiddeld  
# treinkm per weekdag¹ 99% 14% 57% 81% 89% 94% 99% 98% 100% 101%


Dienstregeling Goederenvervoerders


% gereden aantal treinen t.o.v. 
reguliere aantal treinen per weekdag²


107% 3% 13% 21% 48% 66% 99% 98% 105% 100%


1  Er is gekeken naar het aantal treinkm’s in plaats van het aantal treinen dat gereden heeft omdat diverse treinseries slechts een deeltraject konden rijden 
2 exclusief vervoerende aannemers
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Het winterse weer in week 6 van 2021 heeft gedurende 9 dagen (grote) invloed 
gehad op de dienstregeling


Wat zijn van dag tot dag belemmeringen geweest om de dienstregeling uit te voeren? 


 Vanuit de wens van ProRail AM om gecontroleerd over te gaan naar KIF3 – ter voorbereiding 
op de zondag – rijdt NS op zaterdag 6 februari een LUD-dienstregeling. Regionale en 
goederenvervoerders ondervinden die dag geen hinder. Zaterdag aan het einde van de dag 
verslechtert het weer.


 Het aantal storingen loopt in de nachtelijke uren van zaterdag op zondag dusdanig hoog op 
dat op zondag 7 februari besloten wordt de treindienst niet op te starten. Dit besluit 
wordt ook genomen voor regionale vervoerders wat achteraf voor regio’s Noord en Zuid niet 
nodig bleek te zijn. Mede hierdoor ontstaat de behoefte bij regionale, goederenvervoerders 
en vervoerende aannemers om meer betrokken te worden bij en geïnformeerd te worden 
over de besluitvorming. Vanaf maandag wordt een CMT ingelast om deze vervoerders te 
informeren over de stand van zaken.


 Ook na zondag blijven de infraproblemen – mede door recidive in wisselstoringen en 
geblokkeerde baanvakken door sneeuwduinen– aanhouden. De operatie komt onder druk 
te staan door:


1. Extreem hoog aantal storingsmeldingen
 –  Zondag t/m woensdag zijn 2.037 storingen gemeld (een vijfvoud van 


het aantal storingen op reguliere winterse dag), waarvan 72% op wissels. 
Hierdoor is de bijsturingsorganisatie is afgeweken van het reguliere 
intake/ herstelproces.


 –  97% van alle wisselstoringen is aangemeld met dezelfde hoge prioriteit. 
Middelen voor effectieve prioritering van herstel van zoveel storingen 
ontbreken en in de operatie ontbreekt een gedeeld beeld van de wel 
en niet werkende wissels.


 –  ~3.000 wissels moeten bij zwaar winters weer in bedrijf gehouden 
worden: 2.700 wissels op CBG onder KIF3 en daarnaast enkele 
honderden wissels op NCBG’s plus tientallen wissels naar opstelsporen 
op perifere knopen te gebruiken aan begin en einde van de dienst.


 –  De herstelcapaciteit van PCA’s is niet toereikend om zo’n groot aantal 
wissels sneeuw- en storingsvrij te houden. 16% van de meldingen valt in 
categorie waarin geen storingen verwacht werden: 130 meldingen 
betreft een verzoek om een vastgelegd wissel vrij te maken omdat 
bediening nodig is; 77 zijn storingen op wissels die in KIF3 niet of 
slechts in één stand bereden worden.


 –  Prestatie wisselverwarming kan en moet beter; storingsniveau en 
verbeterpotentieel niet exact te kwantificeren; geen bruikbare normen.


 –  Daarnaast ontbreken richtlijnen voor de opstart van de treindienst op 
d=0 waardoor VL onvoldoende kaders kan stellen voor herstel.


2. Problematiek aangaande kerninfrafase 3
 –  LUD blijkt niet geheel uitvoerbaar in combinatie met KIF3 waardoor 


extra treinen opgeheven moesten worden en extra wissels in de bediening 
opgenomen zijn.


 –  Wissels in NCBG-gebieden worden – conform huidige werkafspraken –  
niet beoordeeld op de samenstelling van de te gebruiken wissels in KIF3 
en krijgen voor herstel geen prioriteit. Daardoor zijn onderhoudsloca-
ties en terminals niet tot slecht bereikbaar. Ook maken meerdere NCBG 
wissels onderdeel uit van de golden routes die op basis daarvan juist een 
hogere herstelprioriteit zouden moeten hebben.


 –  Het kennisniveau en de procedures m.b.t. KIF3 – mede omdat de KIF3 
voor de eerste keer is ingezet in de operatie – is bij diverse partijen 
onvoldoende waardoor onduidelijkheid is ontstaan bij het bedienen van 
categorie 0 of 2 wissels en niet alle vervoerders tijdig hebben geantici-
peerd met materieel op de afkondiging van KIF3.
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Wat was de impact van deze belemmeringen op de verschillende vervoerders?


 Regionale vervoerders kunnen – als gevolg van de karakteristiek van hun dienstregeling en 
beperkt wisselgebruik – vanaf dinsdag 9 februari grotendeels weer opstarten.


 De opstart van goederenvervoer wordt ernstig gehinderd door storingen op NCBG-
gebieden, waarvan de wissels buiten de KIF3 vallen en beperkt herstelcapaciteit beschikbaar 
is om de storingen te verhelpen. Na donderdag zijn de infrastoringen dusdanig onder controle 
dat het goederenvervoer opgestart kan worden. Vanaf vrijdag rijden goederenvervoerders 
weer het regulier aantal treinen.


 Het opschalen van de treindienst van NS wordt bemoeilijkt door (1) grote hoeveelheid 
infrastoringen, (2) wissels op NCBG-gebieden die storen en buiten KIF3 vallen waardoor 
onderhoudslocaties op NCBG slecht bereikbaar worden en (3) uitval van materieel. De 
uitval van materieel wordt veroorzaakt door (a) materieel in een aantal gevallen onvoldoende 
bestendig is tegen de weersomstandigheden, (b) materieel niet tijdig kon worden hersteld 
omdat onderhoudslocaties op NCBG niet of beperkt bereikbaar zijn en (c) de focus vanuit 
logistiek bij NS tot woensdag lag op het rijden treindienst en pas vanaf woensdag ook op 
aan- en afvoer van treinen. Vanaf woensdag zijn de infrastoringen (op het gemengde net) 
dusdanig onder controle dat er een LUD gereden kan worden, door gebrek aan storingsvrij 
materieel op de juiste locatie bij NS is een LUD dienstregeling uiteindelijk vanaf zaterdag  
13 februari maakbaar. Op maandag 15 februari kan vervolgens de reguliere dienst-
regeling voor NS hervat worden.


Wat zijn van dag tot dag belemmeringen geweest om de dienstregeling uit te voeren? 


3. Beperkte mogelijkheden in afschalen dienstregeling en infrastructuur
 –  In de besluitvorming op d-1 zijn beperkte mogelijkheden om de 


dienstregeling af te schalen. Op dit moment is bij winters weer een 
LUD-dienstregeling het zwaarste vooraf gedefinieerde scenario om de 
dienstregeling af te schalen (afschaling van ~20%)


 –  In de besluitvorming zijn beperkte mogelijkheden om de infrastructuur 
af te schalen. Op dit moment is bij winters weer KIF 3 het zwaarste vooraf 
gedefinieerde scenario, waarbij nog de helft van alle wissels (2.700 van 
de 5.350 CBG wissels) bediend kunnen worden. Dit is nog exclusief 
wissels van en naar opstelterreinen en op NCBG-gebieden – die conform 
afspraak niet in dit proces zijn betrokken.


 –  In praktijk was het niet haalbaar om te beschikken over een stabiele KIF3 
waardoor de LUD dienstregeling niet uitgevoerd kon worden. Hierdoor 
heeft het ketenoverleg gedurende de week alternatieven als een sprinter-
dienstregeling moeten uitwerken.


Het winterse weer in week 6 van 2021 heeft gedurende 9 dagen (grote) invloed 
gehad op de dienstregeling
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Het winterse weer in week 6 van 2021 heeft gedurende 9 dagen (grote) invloed 
gehad op de dienstregeling


Wat is nog meer als verbeterpotentieel geïdentificeerd in de verdiepende evaluatie?


Naast de verbeterpunten die geïdentificeerd zijn op de vorige 2 pagina’s, blijkt uit de 
evaluatie dat er ook verbeterpotentieel te behalen is in:


I. Voorbereidingen van wissels op het winterse weer
 –  Gebrek aan (uniforme) normering: tegen welk winterweer moet een 


wissel bestand zijn?
 –  Een goed resultaat van de 100% inspectie op wisselverwarming door 


ProRail geeft geen garantie voor een probleemloze werking tijdens de 
winter. Niet de volledige functionaliteit wordt getest; de tests worden niet 
op uniforme wijze uitgevoerd en er wordt op verschillende wijze over 
gerapporteerd.


 –  Onvoldoende controle over het tijdig ophogen van de stooklijn: 40% van 
de 70 installaties stond – tijdens de steekproef op 4 februari 2021 – niet 
op de hoge stooklijn.


 –  Het PGO contract borgt niet dat manco’s aan de wisselverwarmings-
installatie (WVI) met passende urgentie preventief worden verholpen.


II.  Instructie van operationele medewerkers ter voorbereiding op het 
winterse weer
 –  Parate kennis over de middelen en instructiematerieel wordt niet 


gemeten vanwege de bewuste keuze in beide organisaties om mede-
werkers eigen verantwoording te geven over hun vakmanschap


 – Er bestaat geen (weersgerelateerd) oefenscenario voor D=0
 –  Operationele medewerkers geven aan een aantal instructiemiddelen ter 


voorbereiding op het winterse weer te missen (denk aan een werkwijze 
voor op- en afschaling kerninfrafasen of een werkwijze voor bereikbaar-
heid van noodzakelijk onderhoud-/opstellocaties en terminals).


III. Knelpunten ervaren door regionale en goederenvervoerders
 –  Regionale, goederenvervoerders en vervoerende aannemers hebben zich 


onvoldoende betrokken gevoeld bij de informatievoorziening en 
communicatie m.b.t. het aanpassen van de dienstregeling


 –  Regionale en goederenvervoerders hebben aangeven dat er een te 
optimistisch beeld is geschetst in de media, waarbij geen onderscheid 
is gemaakt in communicatie richting reizigers m.b.t. de dienstregeling van 
NSR en Regionale vervoerders.


IV. Beeldvormingsproces in het ketenoverleg
 –  Informatie aangaande de beeldvorming in het ketenoverleg is onvolledig 


of onvoldoende concreet gemaakt door diverse functionarissen om als 
ketenoverleg op basis van deze informatie een voorgenomen besluit voor 
aanpassingen van de dienstregeling voor de volgende dage te doen 
inclusief de juiste mitigerende maatregelen.
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Het kernteam adviseert dan ook om op de volgende 
thema’s verbeteringen door te voeren 


1.  Zorg voor (aangepaste) vooraf gedefinieerde scenario’s (rekening houdend 
met intensiteit van het weer) – waarbij de afgeschaalde dienstregeling en 
de reductie van de infrastructuur met elkaar in balans zijn en waar het 
herstelproces vanuit ProRail m.b.t. de infrastructuur en het herstelproces 
vanuit NS m.b.t. onderhoud materieel op ingericht is.


2.  Optimaliseer de voorbereidende maatregelen die genomen worden op 
wissels in geval van winters weer.


3.  De uitval van materieel NSR te verminderen door de winterhardheid 
materieel te verhogen.


4.  Zorg dat de operatie op de dag van uitvoering maximaal ontzorgd wordt 
door:
a.   Optimaliseer de procedure om KIF-proces en dienstregeling sluitend op 


elkaar te maken.
b.  Tools (tot op spoorniveau) om logistiek en infra bij elkaar te brengen, ter 


ondersteuning aanbrengen van prioritering van storingsherstel.
c.  Een ‘draaiboek d=0’ te ontwikkelen met richtlijnen en een proces voor de 


opstart van de treindienst en (her)prioritering van herstelwerkzaam-
heden (inclusief veiligheidsvoorzieningen).


d.   De communicatie- en informatievoorziening met regionale, goederen 
vervoerders en vervoerende aannemers bij het aanpassen van de dienst-
regeling op d-1 te verbeteren.


e.  De instructies op de voorbereidingen op het winterse weer voor mede-
werkers te optimaliseren.


f. Beeldvormingsproces in het ketenoverleg OCCR verbeteren.


NB: Verbeterpunten 1, 4b, 4c, 
4d en 4f kunnen na uitwerking 
ook gebruikt worden voor 
andere situaties waarin de 
dienstregeling aangepast moet 
worden (denk aan: andere 
weertypen zoals storm)


Leidt tot…Leidt tot…


Leidt tot…


Leidt tot…Leidt tot…


Richtlijnen voor 
opstart leidt tot…


Leidt tot…


Leidt tot…


Samenhang in verbeterpunten 


Wissels voorbereid 
op winters weer


Afgeschaalde kerninfra 
en dienstregeling


Minder 
Infrastoringen


Sneller 
Herstel infra


Betere bereikbaarheid 
terminals en 


onderhoudslocaties


Beschikbaarheid 
NS Materieel


Snellere opstart 
logistiek
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Per aanbeveling is in kaart gebracht welke partijen betrokken 
moeten worden in de uitwerking hiervan


Betrokken partijen in projectteam


ProRail  
VL


ProRail  
AM NS


Overige 
vervoerders


1.  Zorg dat de logistiek (dienstregeling) en de infra met 
elkaar in balans zijn ✘ ✘ ✘ ✘


2.  Optimaliseer de voorbereidende maatregelen die 
genomen worden op wissels ✘


3.  Verhoog de winterhardheid van materieel NS ✘


4. a.  Optimaliseer de procedure om KIF-proces en dienst-
regeling sluitend op elkaar te maken ✘ ✘


b. Ontwikkel tools voor prioritering van storingsherstel ✘ ✘


c.  Ontwikkel een ‘draaiboek d=0’ met richtlijnen en een 
proces voor opstart van treindienst en (her)priorite-
ring van herstelwerkzaamheden


✘ ✘ ✘ ✘


d.  Verbeter de communicatie- en informatievoorziening 
met regionale, goederenvervoerders en vervoerende 
aannemers


✘ ✘


e. Optimaliseer de instructies voor medewerkers ✘ ✘ ✘ ✘


f. Verbeter beeldvormingsproces in ketenoverleg ✘ ✘ ✘
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Nadere concretisering van de verbeterthema’s 


Thema Knelpunten Aanbevelingen


1 
Vooraf gedefini-
eerde scenario’s 
waarin infra en 
dienstregeling 
met elkaar in 
balans zijn


 –  Er is geen vooraf gedefinieerd scenario 
tussen LUD en niet rijden in beschikbaar. 


 –  Het zwaarste afschaalscenario voor de infra 
is een KIF3 waarbij nog altijd ~3.000 wissels 
(2.700 wissels op CBG onder KIF3 en ~300 
wissels op NCBG’s en wissels naar opstel-
sporen op perifere knopen) bediend moeten 
kunnen worden om een LUD dienst regeling 
te kunnen rijden. De herstelcapaciteit is 
niet afgestemd om het storingsniveau dat 
deze wissels in de winterse week met zich 
mee hebben gebracht – binnen afzienbare 
tijd op te lossen.


 –  Onvoldoende bekendheid binnen de 
operatie dat LUD niet ingezet kan worden 
voor een halve dag.


 –  Onderzoek of de scenario’s voor winter-
weer uitgebreid kunnen worden met 
zwaardere/ effectievere modulaire scenario’s 
voor afschaling infrastructuur (beschikbare 
assets) en dienstregeling.


 –  Zorg dat de herstelcapaciteit is afgestemd 
om de (afgeschaalde) infrastructuur beschik-
baar te houden.


 –  Informeren van de operatie over het besluit 
dat LUD niet voor een halve dag ingezet 
kan worden en onderzoeken of de omstan-
digheden voor het onderzoek (2019) naar het 
inzetten voor een LUD voor een halve dag 
gewijzigd zijn. Zo ja, onderzoeken in hoeverre 
dit nog effect heeft op de uitkomst.


2 
Voorbereidende 
maatregelen 
winters weer 
m.b.t. wissels


 –  ProRail gebruikt meerdere typen wissel-
verwarming, circa 1/3e is gas wat in het 
winterse weer 20x zoveel gestoord heeft als 
elektrische wisselverwarming.


 –  De connectiviteit van veel installaties is 
matig, dit belemmert het monitoren en het 
instellen van stooklijnen op afstand.


 –  Het PGO contract borgt niet dat manco’s 
aan de WVI met passende urgentie preven-
tief worden verholpen.


 –  Gebrek aan (uniforme) normering: tegen 
welke weersomstandigheden zou een WVI 
bestand moeten zijn? 


 –  Een goed resultaat van de 100% inspectie 
op wisselverwarming door ProRail geeft 
geen garantie voor een probleemloze 
werking tijdens de winter. Niet de volledige 
functionaliteit wordt getest; de tests worden 
niet op uniforme wijze uitgevoerd en er wordt 
op verschillende wijze over gerapporteerd. 


 –  Onvoldoende controle over tijdig verhogen 
van de stooklijn: 40% van de 70 installaties 
stond – tijdens de steekproef op 4 februari 
2021 (3 dagen voorafgaand aan het winterse 
weer) – niet op de hoge stooklijn.


 –  In een aantal contractgebieden zijn discus-
sies over langlopende WVI problemen uit 
garantie-issues of een restpuntenlijst van het 
voorgaande contract, waardoor de huidige 
aannemer daarvoor niet verantwoordelijk 
is.


 –  Verdere overstap van gasgestookte wissel-
verwarming naar elektrische wissel-
verwarming.


 –  Verbeteren van connectiviteit van de 
wisselverwarmingsinstallaties t.b.v. bediening 
en monitoring (loopt reeds in landelijk 
programma).


 –  Borg in het PGO contract dat manco's in 
de WVI met urgentie 'preventief' opgelost 
worden voordat zij tot een storing van het 
wissel leiden bij het intreden van de winter.


 –  Vaststellen van een (uniforme) normering 
van de weersomstandigheden waartegen de 
wissels bestand moeten zijn.


 –  Meer eenduidige en volledige 100% 
inspectie: de huidige 100% inspectie kan 
onvoldoende aantonen of onze systemen 
goed functioneren. Zo toont het proefbranden 
enkel een deel van de staat van het systeem 
aan. Ondergraven is niet overal als onderdeel 
van de 100% inspectie gecontroleerd.


 –  Beter inzicht in het effect van herstel van 
manco's uit de 100% inspectie. En een 
meer betrouwbare rapportage hiervan.


 –  Het tijdig instellen van de hoge stooklijn 
moet beter geborgd worden. 


 –  Nagaan of de huidige hoge stooklijn (6-18) 
afdoende is of, zoals door wisselspecialisten 
wordt voorgesteld, nog hoger gezet moet 
worden (20-30). 


 –  De kwaliteit van de storingsregistratie 
verhogen. Nu is vaak niet duidelijk of het 
wissel of de wisselverwarming defect was en 
kan er dus lastig geanalyseerd worden.


 –  Langlopende WVI-problemen uit het 
verleden oplossen.
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Nadere concretisering van de verbeterthema’s 


Thema Knelpunten Aanbevelingen


3
Materiaal-inzet 
bij NSR


 –  Winterse weersomstandigheden veroorzaken 
extra storingen aan materieel, denk aan 
impact van vorst en sneeuw. Ondanks vooraf 
genomen maatregelen en aanpassingen aan 
het materieel en extra herstelcapaciteit heeft 
dit in week 6 tot extra onttrekking van 
materieel geleid. 


 –  In de eerste winterweek lag de onttrekking 
voor IC op 13% (reguliere onttrekking is 2%) 
en in de tweede week liep dit op naar 24%. 
Voor de sprinters betrof dit in de 1e en 2e 
week 11% (t.o.v. 3,4% regulier). Hierdoor is 
een verhoogd werkaanbod m.b.t. defecte 
treinen ontstaan.


 –  Daar komt bij dat door logistieke en infra-
beperkingen de onderhoudslocaties niet 
(tijdig) bereikbaar waren.


 –  Voor O&S niet op tijd bekend hoeveel 
materieel nodig is de volgende dag.


 –  Winterbestendigheid van het materieel 
uitbouwen. 


 –  Verbeter seizoensmaatregelen voor proces 
en materieel (REF's) om de uitvoerbaarheid 
te verbeteren.


 –  Onderzoek of het uitbreiden van dooistraten 
noodzakelijk is.


 –  Verbeter de procesafspraken over verwij-
deren van sneeuw en ijs van materieel en 
evalueer of de middelen hiervoor aanpassing/
uitbreiding behoeven.


 –  Onderzoek of controlebeurten – die nodig 
zijn bij treinen die te lang hadden stil gestaan 
in de kou en sneeuw – standaard opge-
nomen moeten worden in een werkwijze.


 –  Stel richtlijnen op voor aanpassen van 
QK-regelingen m.b.t. de kwaliteit van het 
materieel en snelheid van storingsherstel 
zodat de bijsturing meer ruimte krijgt voor op 
gang houden treindienst.


 –  Bepaal bij afschaalscenario's (zoals LUD) ook 
hoeveel materieel daar voor nodig is.


4a
Optimaliseer de 
procedure om 
KIF-proces en 
dienstregeling 
sluitend op elkaar 
te maken


 –  LUD was niet geheel uitvoerbaar in 
combinatie met KIF3 waardoor extra treinen 
opgeheven moesten worden en extra wissels 
in de bediening opgenomen zijn.


 –  Een belangrijke oorzaak hiervan is dat er 
geen formele werkwijze is ingericht voor 
de beoordeling van de uitvoerbaarheid van 
LUD op KIF3.


 –  NCBG wissels vallen niet binnen de KIF 
beoordeling waardoor wissels op emplace-
menten, terminals en onderhoudslocaties 
geen prioriteit voor herstel krijgen en 
daarmee niet tot slecht bereikbaar zijn. Ook 
maken meerdere NCBG wissels onderdeel 
uit van de golden routes die op basis 
daarvan juist een hogere herstelprioriteit 
zouden moeten hebben.


 –  Kennisniveau over KIF3 is binnen ProRail 
en vervoerders onvoldoende waardoor 
wissels buiten de KIF3 bediend zijn en 
goederentreinen op NCBG gebieden 
opgesteld stonden achter wissels die niet 
bedienbaar waren a.g.v. storingen. 


 –  Werkwijze m.b.t. gebruik van wissels buiten 
de KIF3 is ruim interpretabel waardoor 
treindienstleiders vrijheid kunnen voelen om 
vastgestelde wissels te bedienen. Daarnaast 
is in de werkwijze niet opgenomen dat 
aannemers een rol hebben bij het tijdelijke 
bedienbaar maken categorie 2 wissels.


 –  Informatievoorziening in KIM niet up-to-
date en niet beschikbaar voor betrokkenen.


 –  Richt een formele werkwijze in voor een 
beoordelingsproces en bouw een formeel 
triggerproces in die er toe leidt dat de LUD 
opnieuw beoordeeld moet worden als gevolg 
van dienstregeling- en/of infrawijzigingen. 
Onderzoek of het mogelijk is om dit proces 
te integreren in het proces van de totstand-
koming van versperringsmaatregelen 
zodat gebruik gemaakt kan worden van een 
reeds ingericht herijkingsproces en een 
kwalitatief beoordelingssysteem (Donna).


 –  Onderzoek of de dagspecifieke analyse 
eerder uitgevoerd kan worden en werk een 
proces uit dat in de operatie gebruikt kan 
worden t.b.v. escalaties indien niet aan de 
uitgangspunten van LUD voldaan kan worden.


 –  Ga in gezamenlijkheid tussen ProRail en 
vervoerders op zoek naar een werkwijze 
waarbij gekeken wordt naar de beschik-
baarheid van NCBG wissels t.b.v. bereik-
baarheid van noodzakelijke onderhouds-
locaties, opstellocaties en terminals. (CBG en 
NCBG).


 –  Verhoog het kennisniveau op de KIF en 
scherp de KIF procedure aan, zodat (1) 
heel helder wordt wat de mogelijkheden en 
beperkingen zijn voor treindienstleiders en 
DVL’s om ‘vastgelegde’ wissels te bedienen 
en (2) vervoerders op de hoogte zijn van 
maatregelen die zij moeten treffen n.a.v. 
afgekondigde KIF en (3) scenariomakers 
meer kennis hebben van KIF.
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Thema Knelpunten Aanbevelingen


4b
Tools voor 
prioritering van 
storings-herstel


 –  Zondag t/m woensdag heeft zich per dag 
een vijfvoud of meer van het normale 
aantal storingen (~100) op een winterse 
dag voorgedaan.


 –  Met name het proces na de registratie 
(aanmaken RVO) is niet ingericht voor deze 
hoeveelheden. 


 –  Een gedeeld beeld van werkende en niet 
werkende wissels ontbrak.


 –  Hierdoor hebben veel storingen eenzelfde 
prioriteit voor herstel gekregen. Procedures 
en tooling om in dit soort situaties geza-
menlijk een her-prioritering te doen ontbreekt.


 –  Ontwikkelen tools (tot op spoorniveau) om 
logistiek en infra bij elkaar te brengen, ter 
ondersteuning voor het aanbrengen van 
prioritering van storingsherstel. 


4c
Draaiboek d=0 
ontwikkelen


 –  Richtlijnen voor herstel in een meerdagen-
planning zijn niet aanwezig. In de operatie 
waren niet de instrumenten voorhanden om 
vast te stellen welke assets het meest 
kritisch waren om een uitbreiding van de dan 
geldende dienstregeling van zowel reizigers 
als goederen te realiseren, met name met 
betrekking tot de NCBG gebieden.


 –  Er zijn geen richtlijnen beschikbaar om de 
(prioriteit van de) opstart van de dienst-
regeling te bepalen nadat een treindienst niet 
is opgestart. 


 –  Ontwikkelen van een draaiboek d=0 met 
o.a.:
 –  richtlijnen voor de opstart van de 


dienstregeling (welke infra(trajecten) zijn 
het meest kritisch en voorrang moeten 
krijgen in het herstel);


 –  hoe kunnen op basis van deze logistieke 
wensen de storingen ge(her)prioriteerd 
worden?


 –  Helderheid (on)mogelijkheden van werken 
op WECO.


4d
Communicatie en 
informatievoorzie-
ning met regio-
nale en 
goederen 
vervoerders en 
vervoerende 
aannemers


 –  Regionale en goederenvervoerders en 
vervoerende aannemers willen eerder 
betrokken worden in besluitvorming en 
daaropvolgende overleggen. Volgens het 
draaiboek worden regionale en goederen-
vervoerders alleen (schriftelijk) geïnfor-
meerd over besluitvorming m.b.t. aanpas-
sing dienstregeling volgende dag maar niet 
(direct) geconsulteerd.


 –  Communicatie in de media schetst een te 
optimistisch beeld in de ogen van de 
regionale en goederenvervoerders.


 –  Er is geen onderscheid gemaakt in 
communicatie richting reizigers m.b.t. NSR 
en Regionale vervoerders. Er is gecom-
municeerd dat er geen treinen reden terwijl 
regionale vervoerders wel degelijk reden. 
Behoeft vanuit de regionale vervoerders is 
dat ze vooraf gekend worden in dergelijke 
nationale communicatie.


 –  Onderzoeken op welke wijze regionale en 
goederenvervoerders beter aangehaakt 
kunnen worden in het besluitvormings- en 
informatieproces.


 –  Verbeter het communicatieproces naar 
externen door (1) te zorgen voor een 
realistisch beeld en (2) onderscheid te maken 
in de communicatie naar reizigers toe tussen 
NSR en Regionale vervoerders. 


Nadere concretisering van de verbeterthema’s 
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Nadere concretisering van de verbeterthema’s 


Thema Knelpunten Aanbevelingen


4e
Voorbereiding 
medewerkers


 –  Parate kennis over de middelen en 
instructiematerieel wordt niet gemeten 
vanwege de bewuste keuze in beide 
organisaties om medewerkers eigen 
verantwoording te geven over hun 
vakmanschap.


 –  Er bestaat geen (weersgerelateerd) oefen-
scenario voor D=0.


 –  Ontwikkelen van extra middelen (draai-
boeken, werkinstructies) op o.a. het gebied 
van kerninfra, draaiboek d=0 en prioriteiten-
lijst voor de logistiek.


 –  Ontwikkelen van extra instructiemateriaal 
door o.a. instructiemateriaal aan te vullen 
met toetsvragen.


 –  Aanvullen van bestaande oefeningen met 
(weersgerelateerde) oefening voor D=0 
zowel landelijk als regionaal.


4f
Beeldvorming 
ketenoverleg


 –  Informatie aangaande de beeldvorming in 
het ketenoverleg is onvolledig of onvol-
doende concreet gemaakt door diverse 
functionarissen waardoor om als keten-
overleg aan de hand daarvan een voor-
genomen besluit voor aanpassingen van de 
dienstregeling voor de volgende dage te 
doen inclusief het bepalen van de juiste 
mitigerende maatregelen. 


 –  Zorg voor een methode dat het beeld al voor 
het ketenoverleg volledig is geïnventariseerd 
en waar mogelijk ook is gevisualiseerd. 
Oplossing hiervan kan het aanstellen van een 
informatiemanager zijn die mandaat heeft 
om in de nacht voorafgaande van het 
ketenoverleg in alle kollommen alle beno-
digde informatie op te halen.


 –  Maak gebruik van standaard formats en 
checklist per weertype om alle nuttige 
informatie te kunnen vastleggen. 
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Begrippenlijst


LUD  Landelijk Uitgedunde Dienstregeling
In een LUD rijden er ~ 80% treinen ten opzichte van de normale dienstregeling. 
Hierdoor is er minder kans op filevorming op het spoor bij calamiteiten en 
hebben ProRail en NS meer ruimte om problemen op te lossen.       


KIF Kern Infra Fase
Bij de verwachting van sneeuwval (wanneer er een verhoogd storingsniveau 
wordt verwacht) kan door ProRail AM worden afgeschaald naar een kern-
infrafase. Het doel van het inzetten van een Kerninfrafase, is het beperken van 
het gebruik van wissels en daarmee het beperken van het aantal risico locaties 
i.r.t. wisselstoringen. ProRail kent de volgende kerninfrafasen:


Cat0 - wissels  Wissels die in KIF3 niet bereden worden


Cat1 - wissels  Wissels die in KIF 3 twee standen mogen worden bereden


Cat2 - wissels  Wissels die in KIF3  één vooraf bepaalde stand mogen worden. Deze worden 
vastgelegd door het plaatsen van een verhindering door de treindienstleider.  
In uitzonderingsgevallen (zoals storingen) kan de treindienstleider besluiten 
toch een categorie 2 wissel te bedienen


CBG en NCBG- 
gebied


Centraal Bedienbaar Gebied en Niet Centraal Bedienbaar Gebied (betreft 
wissel bediening/rijweginstelling)


PCA Procescontractaannemers  
PCA’s zijn verantwoordelijk voor het verrichten van het dagelijkse (proces-
matige) onderhoud aan het spoor en verhelpen van storingen aan het spoor
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Geachte mevrouw Van Veldhoven, 
 
 
Nederland kende uitzonderlijke, winterse weersomstandigheden op 7 februari 2021 en de daarop 
volgende dagen. De extreme weersomstandigheden van die dag en het aanhoudende winterweer 
daarna hebben voor veel verstoringen gezorgd. Ook de spoorinfrastructuur kende ernstige 
verstoringen met grote hinder voor reizigers en vervoerders als gevolg. Reizigers ondervonden ernstige 
hinder door beperkte reismogelijkheden, langere reistijden en op sommige dagen volle treinen. Tevens 
lag het spoorgoederenvervoer op 7 februari geheel stil en heeft daarna nog met grote hinder te maken 
gehad.  
 
Ondanks de standaard seizoensvoorbereiding van ProRail en NS, bleek het spoor niet tegen dit soort 
extreme weersomstandigheden bestand. ProRail en NS hebben een gezamenlijke evaluatie opgesteld 
over de extreme omstandigheden van februari en de effecten op het spoor. Andere vervoerders zijn 
ook bij deze evaluatie betrokken. De vragen en suggesties die de consumentenorganisaties met ProRail 
en NS hebben gedeeld, naar aanleiding van het winterweer, zijn meegenomen in de evaluatie. Door te 
evalueren willen ProRail en NS continu verbeteren. Het COT, Instituut voor Veiligheids- en 
Crisismanagement, heeft meegelezen met de evaluatie en een toets uitgevoerd op de kwaliteit ervan. 
Het COT laat weten dat het stuk “ruim voldoende” van kwaliteit is en ze hebben hun complimenten 
uitgesproken over (1) “hoe diep de organisaties gezamenlijk zijn gegaan in de evaluatie” en (2) de 
instelling om “gezamenlijk te willen verbeteren”.  
 
We bieden u de evaluatie bij deze brief aan.  
 
Bevindingen 
De belangrijkste bevindingen en conclusies zijn: 


- De infrastructuur blijkt niet opgewassen tegen dergelijke, extreme weersomstandigheden. Dit 
type weerbeeld met aanhoudende stuifsneeuw komt zelden voor en zorgde voor grote 
problemen in het sneeuwvrij maken, maar vooral sneeuwvrijhouden, van de wissels op het 
spoor. Het huidige systeem van wisselverwarming is hier niet op ontworpen. In vergelijking 
met een normale, winterse dag met effecten op de infrastructuur, is er op zondag 7 en 
maandag 8 februari sprake van een veelvoud van het aantal storingen van met name de 
wissels.  


- Het aantal storingen is zo hoog dat er onvoldoende herstelcapaciteit is en bedrijfsprocessen 
van ProRail ontregeld raken waardoor bijvoorbeeld de prioritering van herstelwerkzaamheden 
niet vlot verloopt.  
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- Rangeerterreinen, onderhoudslocaties en goederenterminals zijn niet tot slecht bereikbaar als 
gevolg van de beperkte herstelcapaciteit. Daardoor kan materieel niet uitrijden. Daarnaast kan 
materieel dat defecten vertoont, niet worden vervoerd voor herstel.  


- NS kan het winterklaar maken van het materieel verder optimaliseren. Te denken valt aan het 
verbeteren van de werkwijze om treeplanken ijsvrij te maken, het uitbreiden van 
ontdooistraten en maatregelen rondom technische installaties zoals typhoons en 
tandwielkasten.  


- De prioritering voor opstart treinverkeer biedt onvoldoende handvatten. Knelpunt is het hoge 
aantal storingen waardoor er keuzes gemaakt moeten worden waar herstelcapaciteit als 
eerste op ingezet moet worden. Het ontbreekt aan een logistiek scenario waarbij treinen 
onder het LUD-niveau van NS (80% van de treinen) kunnen rijden (LUD staat voor een 
Landelijke Uitgedunde Dienstregeling: door minder treinen te laten rijden, ontstaat meer lucht 
in de dienstregeling en kan deze betrouwbaarder gereden worden). 


- Er is onvoldoende maatwerk toegepast voor regionale en goederenvervoerders, rekening 
houdend met de verschillen in lijnvoering en operationele aspecten.  


- ProRail had beter moeten communiceren met regionale en goederenvervoerders met 
betrekking tot het aanpassen van de dienstregeling.  


 
Verbeteren 
ProRail en NS gebruiken de evaluaties die standaard plaatsvinden om continu te verbeteren. Deze 
evaluatie vormt aanleiding om verder onderzoek te verrichten naar de compatibiliteit van de 
beschikbare infrastructuur en de LUD tijdens winterse omstandigheden. Dat onderzoek zal leiden tot 
scenario’s waarbij een afschaling in de beschikbare infrastructuur in balans is met de afgeschaalde 
dienstregeling.  
Daarnaast zal NS de voorbereiding van het winterklaar hebben van het materieel optimaliseren. Ook 
wordt het winterklaar hebben van de wissels verder verbeterd. ProRail zet daarbij in op betere 
prioritering van herstelwerkzaamheden wanneer sprake is van een dergelijk groot aantal storingen. 
Ook wordt een draaiboek opgesteld waarin de meest kritische trajecten gespecificeerd staan waarop, 
bij een heropstart van de dienstregeling, zo snel mogelijk vervoer mogelijk moet zijn.  
De communicatie- en informatievoorziening aan regionale en goederenvervoerders wordt verbeterd in 
voorbereiding op en tijdens het afschalen van de infrastructuur gedurende winterse omstandigheden. 
Gedurende deze periode is het doel telkens geweest om – gegeven de beschikbaarheid van 
infrastructuur en materieel – de op dat moment meest uitgebreide dienstregeling te rijden die zo veilig, 
betrouwbaar en voorspelbaar mogelijk was om reizigers op hun bestemming te brengen. Daarbij kon 
geen perspectief worden geboden in de communicatie naar de reiziger. Dit was inherent aan de 
onduidelijke en complexe situatie op dat moment. De communicatie sloot aan op wat ProRail en NS 
maximaal wisten. We realiseren ons dat dit gepercipieerd kon worden als onduidelijke communicatie. 
 
In de uitwerking van bovengenoemde aanbevelingen zullen ProRail en NS de reizigersorganisaties 
expliciet betrekken.  
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Tot slot 
ProRail en NS constateren dat de weersomstandigheden in februari jl. zo extreem waren dat het spoor, 
net als vele andere modaliteiten, er niet tegen opgewassen was. Ook in andere landen, zoals 
Zwitserland en Noorwegen konden treinen niet rijden. Het onder normale omstandigheden robuuste 
spoorsysteem kan onder uitzonderlijke weersomstandigheden tegen haar technische grenzen 
aanlopen. Het zal miljardeninvesteringen vergen om de spoorinfrastructuur onder álle 
omstandigheden, ook bijvoorbeeld bij extreme hitte in de zomer, ten alle tijden beschikbaar te houden. 


Dat neemt niet weg dat ProRail en NS gezamenlijk concluderen dat de opstart na de extreme, winterse 
omstandigheden sneller had moeten plaatsvinden. Deze evaluatie leert nuttige lessen en acties die 
navolging gaan krijgen, zodat de kans hierop verkleind wordt.  


Met vriendelijke groet, 


M.E.F. Rintel J. Voppen


President-directeur NS President-directeur ProRail
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ICNG - Stand van zaken 


 


In het afgelopen jaar hebben NS en het ministerie van IenW regelmatig contact gehad 
over de gevolgen van de voortdurende impact van COVID-19 op de ontwikkeling en 
realisatie van de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG). De coronapandemie raakt de 
ontwikkeling van ICNG hard, waardoor de voorgenomen planning van de instroom van 
ICNG niet meer haalbaar is. Zo werd vorig jaar juni duidelijk dat volledige infasering 
van ICNG op het traject Amsterdam – Breda in december 2021 niet langer haalbaar is. 
Ook heeft NS in januari 2021 moeten besluiten om productintroducties, die mede 
steunen op de instroom van ICNG op de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL) en het 
hoofdrailnet (HRN) en voorzien waren in dienstregeling 2023, met minimaal een jaar 
uit te stellen1. In navolging van onze eerdere brieven schets ik hieronder de huidige 
stand van zaken. 


Impact COVID-19: instroom ICNG in reizigersdienst start in 2022 
De wereldwijde impact van corona heeft brede invloed op de ontwikkeling en realisatie 
van de ICNG. Extra COVID-19-maatregelen  in productie en tijdens testen, vertragen de 
voortgang evenals reisrestricties, ziekteverzuim en vertraging in levering van software 
en onderdelen bij onderleveranciers.  Dit heeft invloed op ontwikkeling, productie, 
testen en het oplossen van issues. Met name de benodigde softwareaanpassingen die 
volgen uit de uitgevoerde testen liggen momenteel op het kritieke pad. Dit betekent 
dat hertesten nodig zijn, toelating langer duurt en opleidingen later starten. Voor de 
instroom van ICNG in de reizigersdienst heeft dit inmiddels tot gevolg dat de start 
hiervan niet langer haalbaar is in 2021 en verschuift naar 2022. Voor de instroom van 
ICNG op het traject Amsterdam – Breda blijft, zoals gemeld in onze brief van 15 januari 
2021, de ambitie om deze volledig te realiseren voor het einde van dienstregeling 2022. 
Als gevolg van de onvoorziene impact van COVID-19 kunnen we nog geen harde 
uitspraak doen over een concrete planning. Onzekerheden die de planning kunnen 
beïnvloeden zijn: 
o de nog onbekende doorlooptijd voor het oplossen en hertesten van de huidige


software issues


1 Memo NS aan IenW van 5 juni 2020 met kenmerk CCA/2020/068 over de impact van COVID/19 op de infasering van ICNG 
en mitigerende maatregelen en memo NS aan IenW van 15 januari 2021 met kenmerk 20210115 over de impact van COVID-
19 op dienstregeling 2023. 
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o het verdere verloop van de COVID-19 pandemie
o de kans op toename van ontbrekende onderdelen van toeleveranciers
o het nog lopende testprogramma waarvan de resultaten kunnen leiden tot


noodzakelijke aanpassingen
o een langere doorlooptijd van de toelating doordat materieeltoelating sinds het 4e


Spoorwegpakket loopt via de European Union Agency for Railways (ERA) en
o de kans dat er nog noodzakelijke maatregelen kunnen volgen uit het onderzoek


naar het sleepongeval in Duitsland wat nog niet is afgerond.


Effect op verdere dienstregelingstappen 
Mocht de instroom van ICNG door bovengenoemde risico’s alsnog doorlopen in 2023 
dan heeft dit geen impact op de huidige dienstregelingsontwerp voor 2023 door het 
eerdere besluit de dienstregelingstructuur van 2022 door te zetten in 2023. In het 
lopende ontwerp van dienstregeling 2024 nemen we bovenstaande ontwikkelingen 
mee. Wij blijven het ministerie van IenW en andere stakeholders hierover informeren 
in de reguliere overleggen over de ontwikkeling van de dienstregeling. 


Betrouwbare en zorgvuldige introductie 
NS blijft primair sturen op een betrouwbare en zorgvuldige introductie. Dit betekent 
dat wij geen concessies doen aan het NS Proefbedrijf en een beheerste, stapsgewijze 
infasering conform de geleerde lessen uit de Parlementaire Enquête Fyra. We gaan door 
met testen binnen de mogelijkheden die er in deze tijd zijn (zoals recent de start van de 
testen met het eerste 8-wagenstel en de opleidingen voor onderhoud). Samen met onze 
leverancier werken we hard aan een betrouwbare introductie van ICNG in de 
reizigersdienst in 2022. Zie ook bijlage 1 voor enkele voorbeelden van genomen 
mitigerende maatregelen.  


Ik hoop u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben over de huidige stand 
van zaken. Wij blijven met elkaar in gesprek over alle ontwikkelingen. Zo hebben we 
afgesproken dat we na de zomer bespreken wat dan de huidige stand van zaken is en 
het moment en de wijze waarop een externe toets kan plaatsvinden.  Uiteraard ben ik 
bereid tot nadere toelichting. 


Met vriendelijke groet, 


Directeur Communicatie & Corporate Affairs 


Kopie aan  
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Bijlage 1: Handelingsperspectief: Update mitigerende maatregelen COVID-19 


Alstom en NS doen er uiteraard alles aan om samen de impact van COVID-19 zoveel 
mogelijk te beperken door waar dit toegestaan en mogelijk is onder strikte condities 
door te werken. Voorbeelden hiervan zijn: 


- Herstart en draaiend houden van de productie in Polen ondanks het hoge
ziekteverzuim door COVID-19 reducerende maatregelen zoals extra
beschermingsmiddelen en reiniging, werken in kleinere teams en het breder
opleiden van productiemedewerkers om uitval van collega’s op te vangen.


- Continu monitoren en prioriteren van materiaalstromen om materiaaltekorten
in productie te beperken.


- Blijvende monitoring van onderleveranciers op financiën en productieplanning
en het contracteren van ‘second sources’.


- Inhuren en training van lokale medewerkers om testwerkzaamheden uit te
voeren onder begeleiding van buitenlandse specialisten door middel van een
videoverbinding.


- Contracteren van alternatieve testfaciliteiten in Duitsland en het verplaatsen
van een aantal testen naar Nederland om aanwezigheid van specialisten
mogelijk te maken.


- Testen in Nederland met aangepaste werkinstructies en beschermende
maatregelen om met meerdere personen in een cabine te kunnen zijn tijdens
testritten.


- Alstom heeft de doorontwikkeling van software voor ICNG de hoogste prioriteit
gegeven en gesplitst in meerdere levering om de punten die relevant zijn voor
toelating en het proefbedrijf zo snel mogelijk op te kunnen lossen.


- Inhuren van ervaren Nederlandse toelatingsmanagers die betrokken zijn
geweest bij meerdere Nederlandse toelatingstrajecten. Zij begeleiden de
buitenlandse specialisten om het toelatingsdossier voor het indienen bij de ERA
al op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te krijgen en daarmee de
doorlooptijd van de beoordeling te minimaliseren. ILT wordt voorafgaand aan
de formele beoordeling al zo veel mogelijk geïnformeerd en betrokken.


- Zo veel mogelijk uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor het
onderhoud en de operatie in Nederland op basis van een statische, nog niet
toegelaten trein.


Daarnaast is er nog steeds frequent periodiek overleg tussen de directies van Alstom en 
NS om de voortgang te monitoren. De levering van treinen die nodig zijn voor de 
operationele voorbereiding in Nederland is nog onzeker door een achterstand in de 
softwareontwikkeling. Als dit opgelost is, kan NS haar proefbedrijf starten. Deze testen 
zijn eveneens bedoeld om problemen vroegtijdig te ontdekken en deze voor de start 
van het reizigersbedrijf op te lossen. 
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Bijlage(n) 


Onderwerp Evaluatie GSM-R storing 31 


mei 2021 


Geachte mevrouw Van Veldhoven, 


Op 31 mei 2021 is het landelijk treinverkeer een aantal uur stilgelegd als gevolg van een 


telefoniestoring bij ProRail. Dit heeft impact gehad op zowel het reizigers- als het 


goederenvervoer. In deze brief geven we toelichting op de situatie van dat moment en het 


resultaat van de analyse van ProRail naar de oorzaak en de geleerde lessen. 


Situatieschets 


Op maandag 31 mei 2021 heeft zich rond 13.45 uur een storing voorgedaan aan het vaste 


telefoniesysteem (INTtel) voor de medewerkers op de (verkeersleiding)posten. Dit raakte alle 


medewerkers in de be- en bijsturing van de treindienst, zowel centraal op het Operationeel 


Controle Centrum Rail (OCCR) in Utrecht, als decentraal op de posten. Via dit INTtel systeem 


verloopt ook de communicatie met het zogeheten GSM-R netwerk, dat het mogelijk maakt voor 


de collega’s op de posten om te communiceren met de machinist op de trein. Tijdens deze 


storing werkten het GSM-R netwerk en het mobiele netwerk op zich zelf wel, maar de koppeling 


tussen de vaste- en mobiele telefonie functioneerde niet. Medewerkers op 4 van de 13 posten 


gaven aan dat het gedurende de storing niet mogelijk was om ‘in control’ te blijven en legden 


het treinverkeer in hun bediengebied stil. Door het stilgelegde treinverkeer op deze posten en 


onduidelijkheid over de mogelijkheden in de werkwijze, is rond 14.30 uur om een out-of-control 


situatie te voorkomen, de treindienst landelijk beheerst stilgelegd door de Officier van Dienst-


Spoor (OvDS). De OvDS is eindverantwoordelijke voor de be- en bijsturing van de operationele 


treindienst en het verkeersleidingsproces in Nederland. Dat houdt in dat reizigerstreinen naar 


de dichtstbijzijnde stations werden geleid en goederentreinen naar wachtplekken werden 


geloodst. 1 De treinen van regionale vervoerder Arriva konden wel blijven rijden omdat deze 


vervoerder zelf op de post aanwezig is en zelf (via eigen mobiele telefoons) contact kon leggen 


met haar treinen buiten. Rond 16.00 uur is de treindienst hervat. De storing heeft impact gehad 


op 1228 treinen die geheel of gedeeltelijk opgeheven zijn tussen 13.00 uur en 21.00 uur. 


Oorzaak 


Het telefonieverkeer (zowel INTtel als GSM-R systeem) tussen de vaste telefoniegebruikers 


onderling en met de treinen is verdeeld over twee locaties. Dit systeem is daarmee dubbel 


1 ) Voor de reiziger betekent dit dat die een handelingsperspectief krijgt en de keuze heeft om eventueel 
op een andere manier zijn / haar reis te vervolgen. Voor NS en ProRail betekent dit dat de treinen niet op 
ongewenste plekken stilstaan zoals midden in het veld. 
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(geo-redundant) uitgevoerd. Binnen de beide locaties zijn de systemen zelf ook redundant 


neergezet (waarmee dubbel redundant). Bij uitval van (onderdeel van) een locatie neemt de 


andere het totale verkeer over. Voor beide locaties wordt de data gelijktijdig centraal bijgewerkt, 


omdat er anders discrepantie tussen de locaties kan ontstaan en miscommunicatie tussen de 


treinen en de posten kan ontstaan met als mogelijk gevolg: onveilige situaties. Bij het 


overzetten van deze gegevens is het proces van synchronisatie op beide locaties vastgelopen. 


Hierdoor raakte het INTtel systeem verstoord. Via de INTtel verloopt o.a. de communicatie met 


het GSM-R netwerk, die het mogelijk maakt voor posten om te communiceren met de juiste 


machinist in het treingebied waar de trein zich bevindt. Zowel het GSM-R netwerk als het 


mobiele netwerk werkten gedurende de storing wel.  


De OvD-S had gezien de situatie geen ander besluit kunnen nemen dan de treindienst landelijk 


stil te leggen gelet op de veiligheid. Door dit incident is duidelijk geworden dat de 


noodprocedures onvoldoende zijn toegepast om de situatie onder controle te houden. 


Daarnaast bleken niet alle noodtelefoons goed te functioneren. Als alle posten op de hoogte 


waren geweest van de noodprocedure bij een systeemstoring GSM-R en als er geen zorg was 


dat er voldoende werkende GSM-R noodtelefoons aanwezig waren geweest op de posten, dan 


had de treindienst niet landelijk gestaakt hoeven worden. Naar verwachting had de treindienst 


wel moeten worden afgeschaald omdat er door uitval van de koppeling tussen het INTtel 


systeem en het GSM-R netwerk geen communicatie mogelijk was  tussen de posten en de 


treinen én de posten onderling alsmede met het OCCR. 


Geleerde lessen 


Per onmiddellijk heeft ProRail tijdelijke mitigerende maatregelen getroffen om herhaling van 


deze storing te voorkomen. Deze maatregelen blijven van kracht tot er, binnen enkele weken, 


een software update ontwikkeld en toegepast wordt waarmee een dergelijk probleem niet meer 


kan voorkomen. De technische problemen die geconstateerd zijn in de analyse worden 


meegenomen in het project van het nieuwe telefoniesysteem. (het GRI systeem als opvolger 


van het huidige INTtel systeem). Dit systeem stond oorspronkelijk over 4 jaar gepland om in te 


voeren, maar ProRail heeft al eerder besloten om dit versneld in te voeren in eind 2022.  


Verdere versnelling is niet mogelijk en gezien de korte termijn oplossing ook niet noodzakelijk. 


Het belang van een goede terugvalmogelijkheid inclusief de bruikbaarheid daarvan tijdens 


calamiteiten, wordt meegenomen in het project dat het huidige INTtel- systeem gaat vervangen.  


Daarnaast wordt het GSM-R netwerk vervangen. De opvolger van GSM-R, genaamd FRMCS is 


gebaseerd op 5G technologie. Deze bevindt zich op dit moment nog in de specificatiefase. 


Internationaal wordt dit afgestemd in samenspraak met de Europese Unie. ProRail hecht er aan 


te vermelden dat het GSM-R telefonieverkeer bij deze storing niet is uitgevallen en naar 


behoren functioneerde. Het betrof de INTtel – telefonie en koppeling naar de GSM-R omgeving. 


ProRail gaat de noodprocedure hoe om te gaan bij uitval INTtel optimaliseren. Het belang van 


frequente instructie en training aan medewerkers wordt daarin meegenomen. Ook wordt de 


noodprocedure ‘Systeemstoring GSM-R’ aangescherpt om onduidelijkheid over de nood-


procedure te voorkomen. Dit zorgt voor meer handelingsperspectief in dergelijke situaties. 


Tot slot gaat ProRail ervoor zorgen dat de posten altijd voldoende werkende noodtelefoons 


hebben, dat deze regelmatig getest worden op werking en medewerkers regelmatig oefenen 


met het gebruik van de GSM-R noodtelefoons. 


We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 


 


Met vriendelijke groet,


 


Ans Rietstra  


COO 


Postadres 


Postbus 2038 


3500 GA  Utrecht 


 


www.prorail.nl 
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De voorzitter van de Tweede Kamer 
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2513 AA  DEN HAAG 
 

  
Datum 30 juni 2021 
Betreft Evaluaties winterweer en telefoniestoring, en voortgang 

introductie ICNG 
  

 

 

Geachte voorzitter, 

In de tweede week van februari en op 31 mei jl. werden reizigers en verladers 
geconfronteerd met verminderde beschikbaarheid van het spoor als gevolg van 
respectievelijk extreem winterweer en een telefoniestoring. Respectievelijk ProRail 
en NS, en ProRail hebben deze twee verstoringen geëvalueerd. Zoals toegezegd 
aan uw Kamer (in respectievelijk Kamerstuk 29 984, nr. 921, verstuurd op 16 
februari en tijdens het vragenuur van 1 juni jl.) deel ik hierbij de uitkomsten van 
de evaluaties met u. Verder vindt u in deze brief de voortgang van de introductie 
van Intercity Nieuwe Generatie (ICNG), zoals toegezegd aan uw Kamer 
(Kamerstuk 29 984, nr. 922, verstuurd op 17 februari jl.). 
 
Telefoniestoring 31 mei 2021 
Op 31 mei jl. legde ProRail het treinverkeer in Nederland stil als gevolg van een 
telefoniestoring. Hoewel ProRail de storing binnen een paar uur kon verhelpen, 
ondervonden reizigers en verladers, personen- en goederenvervoerders in het hele 
land hinder van de storing. Dit was voor hen uitermate vervelend.  
 
Rond 14.30 uur staakten de verkeersleidingposten het treinverkeer als gevolg van 
de telefoniestoring. Reizigerstreinen konden veilig naar het dichtstbijzijnde station 
worden geleid, maar het op een veilige manier in de lucht houden van de gehele 
(en complexe) dienstregeling achtte ProRail niet mogelijk. Ook goederentreinen 
zijn door ProRail gecontroleerd naar veilige wachtplekken geloodst in afwachting 
van het verhelpen van de storing. Vanaf 16.00 uur is het treinverkeer, na het 
handmatige herstel en de controle van het telefoniesysteem, stapsgewijs weer 
opgestart.  
 
Uw Kamer heeft gevraagd naar het verschil tussen het effect van de storing op 
regionale reizigersvervoerders en op Randstedelijke lijnen. Op enkele regionale 
lijnen bleef treinverkeer mogelijk vanwege de relatief kleine schaal waarop dat 
treinverkeer plaatsvindt. ProRail heeft mij gemeld dat communicatie tussen de 
verkeersleiding en de machinisten plaatsvond door onder ander het gebruik van 
eigen mobiele telefoons. ProRail heeft aan mij aangegeven dat het op landelijk 
niveau niet mogelijk was om op die manier met alle treinen en machinisten 
contact te houden, omdat dit een veelvoud aan contacten betreft. NS geeft 
bovendien aan dat het landelijk opstarten van de dienstregeling enige tijd kostte, 
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onder meer vanwege de voor de opstart noodzakelijke verplaatsingen van 
personeel en materieel.  
 
In bijgevoegde brief gaat ProRail in op de oorzaken van de verstoring en de 
maatregelen die ProRail neemt. De oorzaak van het incident zat volgens ProRail in 
de koppeling tussen het GSM-R-netwerk en het telefonienetwerk (INTtel). Dit 
systeem is dubbel (redundant) uitgevoerd. Bij het overzetten van gegevens van 
het reguliere systeem naar de redundante systemen is het synchronisatieproces 
vastgelopen. ProRail heeft mitigerende maatregelen getroffen om het opnieuw 
optreden van een dergelijke storing te voorkomen. ProRail werkt aan een 
definitieve oplossing en verwacht deze op korte termijn te kunnen implementeren. 
ProRail geeft daarnaast aan dat door dit incident duidelijk is geworden dat 
noodprocedures onvoldoende zijn toegepast om de situatie onder controle te 
houden, en dat niet alle noodtelefoons goed bleken te functioneren. Bij goed 
functioneren van beide was er naar verwachting van ProRail meer 
afwegingsruimte geweest met betrekking tot afschaling van de treindienst. ProRail 
scherpt daarom ook – op basis van de ervaringen tijdens het incident – de 
instructies en trainingen van het personeel aan ten aanzien van het doorlopen van 
de relevante noodprocedures. Ook gaat ProRail ervoor zorgen dat de posten altijd 
voldoende werkende noodtelefoons hebben en dat medewerkers regelmatig 
oefenen met het gebruik ervan.  
 
Leden uit uw Kamer hebben mij gevraagd of ProRail versneld over kan stappen 
naar een nieuw communicatiesysteem in plaats van het huidige GSM-R-systeem. 
ProRail benadrukt dat de telefoniestoring niet in het GSM-R-systeem zat, maar in 
de koppeling tussen het GSM-R-netwerk en het telefonienetwerk (INTtel). Deze 
storing is daarmee geen aanleiding om het GSM-R-systeem versneld te 
vervangen. Het systeem waar uw Kamer naar vraagt, FRMCS1, zal gebaseerd zijn 
op 5G. De afstemming daarover vindt plaats in samenspraak met de Europese 
Unie. ProRail verwacht volgens de huidige planning dat FRMCS rond 2033 
operationeel is, maar de precieze invoering ervan is afhankelijk van de 
zogenoemde resterende levensduur van het huidige GSM-R-netwerk, de 
(Europees) wettelijke verplichtingen en de ombouw van al het rollend materieel en 
systemen langs de baan. 
 
Winterweer februari 2021 
De uitzonderlijke winterse weersomstandigheden van 7 februari jl. en het 
aanhoudende winterweer in de dagen daarna zorgden voor veel verstoringen op 
en rondom het spoor. Zoals ik in februari aan uw Kamer aangekondigd heb, 
hebben ProRail en NS een evaluatie opgesteld naar de impact van dit winterweer 
op reizigers- en goederenvervoerders. Het primaire doel van deze evaluatie is om 
lering te kunnen trekken uit deze meerdaagse en grootschalige verstoring en 
verbetermaatregelen te identificeren. Ook regionale en goederenvervoerders zijn 
bij deze evaluatie betrokken. De uitkomsten van de evaluatie treft u als bijlage bij 
deze brief.  

ProRail en NS hebben met de evaluatie onder andere gekeken naar de effecten 
van het winterweer op de beschikbaarheid van de infrastructuur, het verloop van 
het storingsherstel, de voorbereiding van de operationele organisatie, en de 
snelheid waarmee de dienstregeling weer kon worden opgeschaald. ProRail en NS 
hebben daarbij kritisch naar hun eigen functioneren gekeken.  

                                                
1 Future Railway Mobile Communication System 
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ProRail geeft aan dat zij onder de genoemde extreme weersomstandigheden niet 
in staat was om (belangrijke delen van) het netwerk operationeel en afdoende 
storingsvrij te houden, en voor NS om de Landelijke Uitgedunde Dienstregeling 
(LUD) te rijden. Daarvoor was het aantal (veelal wederkerende) storingen te hoog, 
en de capaciteit om te herstellen te klein. Het grote aantal storingen en de impact 
daarvan op de uitvoering van de treindienst (van zowel reizigers- als 
goederenvervoer) brengen een aantal aandachtspunten aan het licht die van 
invloed zijn geweest op de herstelperiode.  

De evaluatie biedt een aantal handvatten waarmee ProRail en NS verwachten om, 
bij vergelijkbare weersomstandigheden, de treindienst in de toekomst sneller op 
te kunnen starten. Op basis van de geïdentificeerde aandachtspunten nemen 
ProRail en NS maatregelen op vier (hoofd)thema’s, om in de toekomst de 
opschaling van de treindiensten na een verstoring te kunnen versnellen:  

1. ProRail doet, in samenwerking met vervoerders, nader onderzoek naar de 
winterbestendigheid (bij verschillende weerstypen) van de infrastructuur 
in relatie tot de dienstregeling van vervoerders. Dit onderzoek zal leiden 
tot één of meerdere scenario’s waarbij een afschaling in de (bij 
verschillende weertypen) te onderhouden infrastructuur aansluit op de 
afgeschaalde dienstregeling van vervoerders die op deze infrastructuur 
gereden kan worden.  

2. ProRail verbetert de huidige voorbereidende maatregelen om wissels 
wintergeschikt te maken, bijvoorbeeld door het optimaliseren van de 
manier waarop controles plaatsvinden van de wisselverwarming en hoe 
daarover gerapporteerd wordt. Daarbij zet ProRail in op betere prioritering 
van de herstelwerkzaamheden bij een groot aantal verstoringen.  

3. NS optimaliseert de voorbereiding van het materieel op winters weer. 
Bijvoorbeeld door verbetering van het proces om sneeuw en ijs te 
verwijderen van opstaptredes en het uitbreiden van dooistraten. Ook 
onderzoekt NS verdere technische verbetermogelijkheden aan het 
materieel, bijvoorbeeld maatregelen om tandwielkasten sneeuwvrij te 
houden. 

4. ProRail verbetert zowel de interne processen als de communicatie- en 
informatievoorziening aan regionale en goederenvervoerders in 
voorbereiding op en tijdens het afschalen van de infrastructuur gedurende 
winterse omstandigheden. 

ProRail en NS beogen de maatregelen uit thema’s 2 tot en met 4 voor het 
aankomende winterseizoen te realiseren. Waar investeringen aan de infrastructuur 
of materieel nodig zijn, geven NS en ProRail aan dat deze nog niet voor komende 
winter realiseerbaar zijn. Daarbij geldt ook dat in kaart moet worden gebracht wat 
de te verwachten effecten zijn in relatie tot de kosten. Naar verwachting van 
ProRail en NS is het doorlopen van het gehele onderzoek uit thema 1 nog niet 
gereed voor aanstaande winter.  

Ik onderschrijf de conclusies uit de evaluatie en hecht er waarde aan dat ProRail 
en NS voortvarend met de hieruit voortvloeiende aanbevelingen aan de slag gaan. 
Ik heb ProRail en NS gevraagd om de operationele maatregelen die no regret zijn 
zo snel mogelijk te implementeren, zodat het treinverkeer (zowel passagiers- als 
goederenvervoer) bij gelijke omstandigheden in de toekomst sneller kan worden 
opgestart. Daarbij neem ik in acht dat, onverminderd de geïdentificeerde 
verbetermogelijkheden, de omgang met extreem en uitzonderlijk weer ook in de 
toekomst altijd een uitdaging zal blijven, en dat het spoorsysteem niet onder alle 
omstandigheden tegen alle weersomstandigheden te bestendigen is.  
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Het is van belang dat de conclusies en aanbevelingen worden opgepakt met de 
sectorpartijen. Daarom heb ik bij ProRail en NS aandacht gevraagd voor de 
voorzetting van de samenwerking en afstemming met de regionale vervoerders en 
goederenvervoerders. Zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 16 februari jl. 
vind ik het van belang dat ook de reizigersorganisaties worden meegenomen in 
het gesprek over de evaluatie. Daarom heb ik extra aandacht gevraagd voor het 
betrekken van de reizigersorganisaties bij de uitwerking van de conclusies en 
aanbevelingen. Uiteraard blijf ik over de opvolging van de aanbevelingen met 
ProRail en NS in gesprek. Ik verwacht uw Kamer voor het eind van dit jaar te 
informeren over de voortgang.  
 
Voortgang introductie ICNG 
Op 17 februari jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd2 over de verdere vertraging die 
NS heeft opgelopen met de introductie van de ICNG. In bijgaande brief van NS 
treft u de voortgang op dit moment. Helaas heeft de COVID-19 pandemie nog 
steeds impact op verschillende onderdelen van de introductie. Zo hebben onder 
andere extra COVID-19 maatregelen in de productie en reisrestricties bij het 
testen van het materieel de voortgang vertraagd. NS heeft mij laten weten dat 
hierdoor de instroom in de reizigersdienst pas in 2022 kan starten en verwacht 
vooralsnog de instroom op het traject Amsterdam-Breda in 2022 af te ronden. Ik 
betreur dat de start van de introductie vertraagd is, echter 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. Daarom ben ik met NS in gesprek over 
nieuwe afspraken over de aangepaste planning en risico’s van de infasering van 
de ICNG en het verhogen van de snelheid. De haalbaarheid van de nieuw 
gemaakte afspraken tussen NS en mij over de aangepaste planning van de 
infasering van de ICNG en het verhogen van de snelheid worden extern getoetst 
en worden daarna vastgelegd. De voorbereidingen voor de toets zijn reeds van 
start gegaan en over de uitkomsten hiervan informeer ik uw Kamer in het najaar. 
 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
 
 
 
 
S. van Veldhoven - Van der Meer 

                                                
2 Kamerstuk 29 984, nr. 922. 



Evaluatierapport ProRail en NS 
Winterweer 6-14 februari 2021



Evaluatierapport ProRail en NS Winterweer 6-14 februari 2021 2

Inleiding
In de periode van medio maart tot einde april 2021 heeft een ketenbreed team van ProRail en 
NS medewerkers in opdracht van de directies van ProRail en NS een evaluatie uitgevoerd 
naar de knelpunten van de ontregeling van het treinverkeer gedurende de winterse periode 
van februari 2021. Ook de regionale en goederenvervoerders zijn betrokken bij dit onderzoek. 
Voorafgaand aan dit onderzoek is – in de weken direct na het winterse weer – reeds een 
quickscan uitgevoerd, waarbij een eerste beeld van het verloop van de week is opgehaald. 
Deze evaluatie bevat een diepte-analyse naar knelpunten, grondoorzaken, een opsomming 
van aanbevelingen en tot slot, een voorstel voor het vervolg. 

Deze evaluatie staat in het teken van begrijpen en leren en is ontstaan vanuit een ‘professio-
nele drive’ om wat het spoor in extreme winterse omstandigheden aan kan, continu te willen 
verbeteren, ondanks de risico’s die blijven bestaan. Het COT (Instituut voor Veiligheids- en 
Crisismanagement) heeft vanuit hun expertise meegelezen met de evaluatie en een toets 
uitgevoerd op de kwaliteit ervan. Zij geven terug dat het stuk “ruim voldoende” van kwaliteit is 
en ze hebben hun complimenten uitgesproken over (1) “hoe diep de organisaties gezamenlijk 
zijn gegaan in de evaluatie” en (2) de instelling om “gezamenlijk te willen verbeteren”. 

Aanleiding
In de periode van 6 tot en met 14 februari jl. heeft de spoorsector te kampen met winterse 
omstandigheden. ProRail besluit voorbereidend op dit strenge winterse weer om op zaterdag 
6 februari de infrastructuur af te schalen naar infrastructuurfase 3 (kerninfrastructuur) en NS 
besluit een Landelijk Uitgedunde Dienstregeling (LUD) te rijden. Zaterdag gaat het aan het 
begin van de avond sneeuwen. Sneeuw, wind en strenge vorst hebben een groot effect op 
de infrastructuur, wat het treinverkeer in de daaropvolgende dagen ernstig ontregeld: twee 
dagen is er nauwelijks treinverkeer mogelijk, de dagen daarna start het regionale treinverkeer 
op en komt nagenoeg weer op regulier niveau. Voor het NS treinverkeer en goederenvervoer 
duurt dit langer: het goederenvervoer is vanaf vrijdag 12 februari weer op niveau; voor NS 
duurt dit tot maandag 15 februari. Deze totale periode (twee dagen zeer beperkt treinverkeer 
en de daaropvolgende langere periode van herstel) is reden voor een onderzoek naar 
knelpunten en aanbevelingen voor verbetering. 

Wat is er feitelijk gebeurd?
Vanaf zaterdagavond 6 februari tot en met maandagavond 8 februari is er naar Nederlandse 
maatstaven sprake van extreem en uitzonderlijk winterweer: veel sneeuw (variërend van 
15cm-25cm), strenge vorst (tot –15 graden) en de eerste dagen harde wind. Vooral de 
combinatie van wind en sneeuw is uniek, heeft geleid tot het ontstaan van sneeuwduinen en 
is ontregelend voor met name de infrastructuur.
Ter voorbereiding op het winterse weer worden tal van maatregelen genomen. Specifiek ook 
om de infrastructuur (wissels) wintergeschikt te maken door onder andere controles op de 
wisselverwarming uit te voeren en de stooklijnen van de wissels op de hoogste stand te 
zetten. Ondanks deze voorbereidingen op de infrastructuur leidt het uitzonderlijke winterweer 
tot een groot aantal infrastructuurstoringen: tot en met dinsdag is er sprake van een veelvoud 
van het aantal infrastructuurstoringen dan waarop ProRail is voorbereid (op zondag het 
7-voudige en op maandag en dinsdag het 5-voudige aantal ten opzichte van een reguliere, 
winterse dag). Het overgrote deel van de storingen heeft betrekking op wissels.

Het grote aantal infrastructuurstoringen leidt ertoe dat besloten is het treinverkeer landelijk op 
zondag niet op te starten, met uitzondering van een enkele regionale lijn. Herstel van de 
infrastructuurstoringen blijkt zeer weerbarstig te zijn. Door de extreme omstandigheden zijn er 
veel recidive storingen. De bedrijfsprocessen die hiermee gemoeid zijn (intake van meldingen, 
prioriteit voor herstel, aansturing van herstel) worden door de grote storingsaantallen ontre-
geld. Er is geen gedeeld beeld van wel en niet werkende wissels. Daarnaast ontbreekt het 
aan middelen voor effectieve prioritering van herstel op een dusdanig hoog aantal storingen. 
97% van alle wisselstoringen worden aangemeld met eenzelfde (hoge) prioriteit. 
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Ter voorbereiding op het winterse weer brengt ProRail vanaf zaterdag 5 februari het aantal 
wissels terug naar kerninfrastructuurfase 3. Dit is de eerste keer dat deze kerninfrastructuur-
fase wordt ingezet in de operatie. In deze infrastructuurfase schaalt de ‘kerninfrastructuur’ af 
naar 2.700 actieve wissels op centraal bedienbaar gebied (CBG). Daarnaast zijn er nog 
enkele honderden wissels op niet centraal bedienbaar gebied (NCBG) en tientallen wissels 
van en naar opstelsporen en terminals nodig om de (afgeschaalde) dienstregeling en het 
goederenverkeer uit te kunnen voeren. Alleen al op zondag worden zo’n 600 storingsmel-
dingen op wissels geregistreerd. De herstelcapaciteit van de contractaannemers (PCA’s) is 
niet toe reikend om een dergelijk aantal wissels sneeuw- en storingsvrij te houden. 
Ook blijkt dat de LUD dienstregeling niet geheel uitvoerbaar is in combinatie met kerninfra-
structuurfase 3 waardoor extra treinen opgeheven worden en extra wissels in de bediening 
worden genomen. Dit leidt tot extra druk in de bijsturingsorganisatie. Vanaf woensdag neemt 
het storingsniveau af en is er steeds meer treinverkeer mogelijk. 

In de dagen na maandag 7 februari wordt duidelijk dat de regie-organisatie binnen het 
Operationeel Control Centrum Rail (OCCR) onvoldoende handvatten heeft om de treindienst 
gecontroleerd op te starten: er zijn geen richtlijnen beschikbaar voor infrastructuurtrajecten 
en/ of vervoerders die prioriteit moeten krijgen in de opstart. Daarnaast is er geen afge-
schaalde dienstregeling voorhanden ónder het niveau van de LUD dienstregeling. De stap van 
‘niet-rijden’ naar het niveau van een LUD met 80% van het NS treinverkeer met ~3.000 te 
gebruiken wissels is te groot.

Het regionaal reizigersvervoer kan door regionale vervoerders – als gevolg van de karakteris-
tiek van hun dienstregeling en beperkt wisselgebruik – vanaf dinsdag 8 februari grotendeels 
weer opstarten. Voor NS en het goederenvervoer ligt dit anders. Oorzaak hiervan is dat de 
wissels bij emplacementen geen deel uitmaken van de kerninfrastructuurfase 3. Materieel 
staat opgesloten op emplacementen die geen prioriteit hebben bij het herstel. Ook is 
materieel in een aantal gevallen onvoldoende winterklaar gebleken. Dit materieel kan dus niet 
bereikt of verplaatst worden voor herstel. Er is een onttrekking van 13% van de IC’s (normaal 
2%) en 11% van de sprinters (normaal 3,4%). Hierdoor is de dienstregeling die NS nastreeft 
te omvangrijk om op te starten. De LUD kan niet worden opgestart en in plaats daarvan 
wordt een subset hiervan gebruikt. Aanvankelijk alleen met sprinters; de dagen daarna 
worden successievelijk Intercity-verbindingen toegevoegd
Het goederenvervoer heeft een vergelijkbaar probleem: emplacementen en terminals zijn niet 
sneeuwvrij en voor herstel van de infrastructuur is in beginsel onvoldoende capaciteit en 
prioriteit. 

Bovenstaande ontwikkelingen zetten aan tot frequent overleg tussen ProRail en de verschil-
lende vervoerders in een crisismanagementsetting. Vervoerders willen graag invloed én 
informatie over het verloop en verwachtingen omtrent de hervatting van de treindienst. Ook 
wordt aandacht gevraagd voor urgente vervoerswensen. Voor alle partijen een complexe 
situatie om de schaarse middelen naar ieders behoefte in te zetten. Vanaf woensdag wordt 
gewerkt met een plan van waaruit de opstart wordt geregisseerd conform de verschillende 
belangen. 
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Conclusies
De huidige infrastructuur, en dan met name de wissels, – in combinatie met de huidige wijze 
van beheer en onderhoud – is niet opgewassen tegen de extreme en uitzonderlijke weers-
omstandigheden. De lage beschikbaarheid van de infrastructuur die hiervan het gevolg is  
(er is sprake van een veelvoud aan storingen dan waarop de beheerorganisatie is ingericht), 
belemmert de uitvoering van de treindienst in hoge mate.  
Het grote aantal storingen en de impact daarvan brengen tevens een aantal andere tekort-
komingen aan het licht die van invloed zijn op de herstelperiode. Dit zijn onder meer: 
 –  Door betere preparatie van de infrastructuur op winterse omstandigheden kunnen 

storingen worden voorkomen, maar de processen rondom storingsafhandeling, in lijn met 
logistieke wens zijn niet berekend op het massieve aantal storingen.

 –  De prioritering voor opstart treinverkeer biedt onvoldoende handvaten. Knelpunt is het 
hoge aantal storingen waardoor er keuzes gemaakt moeten worden waar herstelcapaci-
teit als eerste op ingezet moet worden

 –  Er is geen vooraf bedacht logistiek scenario waarbij treinen onder het LUD-niveau van NS 
(80% van de treinen) kunnen rijden. 

 – Er is onvoldoende maatwerk toegepast voor regionale en goederenvervoerders. 
 –  De kennis over kerninfrastructuurfase 3 mag nog beter, mede doordat deze de afgelopen 

winter voor de eerste keer is toegepast. 

Vervolgstappen
Om in de toekomst de doorlooptijd van verstoorde infrastructuur tot het weer opschalen van 
de dienstregeling te kunnen verkorten, nemen ProRail (in afstemming met andere vervoer-
ders), en NS de volgende vervolgstappen:
I.  Er komt vanuit ProRail een nader onderzoek naar de winterbestendigheid van de infra-

structuur in relatie tot de dienstregeling van vervoerders. De huidige infrastructuurfase 3 
(het minimumaantal wissels passend bij de LUD van NS en de wensen van regionaal en 
goederenvervoer) is voor ProRail bij dit type weer niet operationeel te houden gegeven de 
huidige inrichting van de infrastructuur en de beschikbare/gecontracteerde herstel-
capaciteit. Daarbij moet aangetekend worden dat cruciale emplacementen – die nodig zijn 
voor opstellen en onderhoud – voor vervoerders géén onderdeel van deze infrastructuur-
fase zijn (wat wel noodzakelijk is). Op korte termijn zal ProRail niet in staat zijn om aan dat 
niveau tegemoet te komen. Dit maakt dat ProRail met vervoerders om de tafel gaat om  
de balans tussen dienstregeling en wél onderhoudbare infrastructuur bij verschillende 
weerstypen vast te stellen (inclusief één of meerdere modellen om de opstart vanuit 
niet-rijden mogelijk te maken, gebruik makend van minder wissels waarmee tóch, zij het 
wellicht minimaal, personen- en goederenvervoer kan worden geboden). Voor de langere 
termijn moet worden bekeken of, en in welke mate en wanneer infrastructuur winter-
bestendig kan zijn voor de LUD-dienstregeling van NS en de dienstregeling van overige 
vervoerders bij winters weer (waarbij maatschappelijke kosten/baten afgewogen moeten 
worden).

II.  De huidige, voorbereidende maatregelen om wissels wintergeschikt te maken, worden 
door ProRail verbeterd. Onder andere de wijze waarop de controle op de wisselverwar-
ming plaats vindt en de manier waarop daarover wordt gerapporteerd, wordt geoptimali-
seerd. Ook is er verbeterpotentieel te halen in het vaststellen van een (uniforme) normering 
van de weersomstandigheden waartegen de wissels bestand moeten zijn. Hiermee 
worden vervoerders en bijsturingsorganisatie in staat gesteld de juiste contingency- 
maatregelen te treffen. 

III.  NS optimaliseert de voorbereiding van het materieel op winters weer waar nog mogelijk. 
Denk hierbij aan: het verbeteren van het proces met betrekking tot het verwijderen van 
sneeuw en ijs aan opstaptredes, het optimaliseren van de controlebeurten en het 
uitbreiden van dooistraten. Daarnaast zijn er technische verbetermogelijkheden aan het 
materieel gesignaleerd. Er wordt nader onderzocht en vast gesteld welke oplossingen en 
investeringen er gedaan kunnen worden om hierop te verbeteren. 
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IV.  De staande organisatie van primair ProRail en NS wordt verder gefaciliteerd om beter te 
zijn opgewassen tegen winters weer (en ook andere seizoensinvloeden):
 –  de (voorbereidende) procedure om het proces van kerninfrastructuur en dienstregeling 

sluitend op elkaar te maken en te houden, wordt ingebed in de staande organisatie;
 –  er zijn hulpmiddelen nodig (tot op spoorniveau) om logistiek en infrastructuur bij elkaar 

te brengen, ter ondersteuning van prioritering van storingsherstel;
 –  Er wordt een draaiboek opgesteld met richtlijnen en een proces voor (her-) prioritering 

van herstelwerkzaamheden (inclusief veiligheidsvoorzieningen) en de opstart van de 
treindienst;

 –  de communicatie- en informatievoorziening met regionale en goederenvervoerders bij 
het aanpassen van de dienstregeling op d-1 wordt ingeregeld;

 –  de instructies (waaronder ook oefeningen) ter voorbereiding op het winterse weer voor 
medewerkers worden aangescherpt;

 –  het beeldvormingsproces in het ketenoverleg OCCR wordt verbeterd (om de juiste 
besluiten en mitigerende maatregelen te kunnen nemen op d-1).

Voor de vervolgstappen genoemd bij II, III, en IV spannen ProRail (in samenspraak met 
overige vervoerders) en NS zich in om deze te realiseren voor komend winterseizoen. Voor 
vervolgstappen II en III geldt dat het verbeterpotentieel waar investeringen aan de infrastruc-
tuur of materieel voor nodig zijn, niet voor komende winter realiseerbaar zijn. 
Ook aanbeveling I kent een langere doorlooptijd. Dit maakt het reëel dat komende winter, bij 
vergelijkbare weersomstandigheden, niet kan worden voorkomen dat de treindienst gehinderd 
zal worden. De doorlooptijd van de opstart kan wel worden bekort door vervolgstappen II, III 
en IV. Daarbij is het essentieel dat ProRail met vervoerders overeenstemming bereikt over een 
dienstregeling die passend is bij een substantieel kleinere set van wissels (incl. wissels op 
emplacementen); ook ten behoeve van een opstart (onderdeel van I). 

Om te zorgen dat de vervolgstappen goed worden uitgevoerd, wordt er een brede taskforce 
opgezet waar de regie over alle acties belegd wordt. Daarnaast zullen de inzichten uit de 
evaluatie breed gedeeld worden, zowel in de interne organisaties van ProRail en NS als met 
de partners in de keten, zodat de leerdialoog voortgezet wordt.



Het winterse weer in week 6 van 2021 heeft gedurende 9 dagen (grote) invloed gehad 
op de dienstregeling

za  
6 feb

zo  
7 feb

ma  
8 feb

di  
9 feb

wo  
10 feb

do  
11 feb

vr  
12 feb

za  
13 feb

zo  
14 feb

ma  
15 feb

Dienstregeling NS incl. NS Int 

Type dienst regeling 
% gereden treinkm t.o.v. gemiddeld  
# treinkm per weekdag¹

LUD Geen  
trein dienst

“Mondjes- 
maat”

Sprinter Sprinter Sprinter  
+ 5 IC’s

Sprinter  
+ 9 IC’s

LUD LUD Reguliere  
dienst regeling

85% 1% 24% 38% 51% 68% 79% 84% 88% 93%

Dienstregeling Regionale vervoerders

% gereden treinkm t.o.v. gemiddeld  
# treinkm per weekdag¹ 99% 14% 57% 81% 89% 94% 99% 98% 100% 101%

Dienstregeling Goederenvervoerders

% gereden aantal treinen t.o.v. 
reguliere aantal treinen per weekdag²

107% 3% 13% 21% 48% 66% 99% 98% 105% 100%

1  Er is gekeken naar het aantal treinkm’s in plaats van het aantal treinen dat gereden heeft omdat diverse treinseries slechts een deeltraject konden rijden 
2 exclusief vervoerende aannemers
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Het winterse weer in week 6 van 2021 heeft gedurende 9 dagen (grote) invloed 
gehad op de dienstregeling

Wat zijn van dag tot dag belemmeringen geweest om de dienstregeling uit te voeren? 

 Vanuit de wens van ProRail AM om gecontroleerd over te gaan naar KIF3 – ter voorbereiding 
op de zondag – rijdt NS op zaterdag 6 februari een LUD-dienstregeling. Regionale en 
goederenvervoerders ondervinden die dag geen hinder. Zaterdag aan het einde van de dag 
verslechtert het weer.

 Het aantal storingen loopt in de nachtelijke uren van zaterdag op zondag dusdanig hoog op 
dat op zondag 7 februari besloten wordt de treindienst niet op te starten. Dit besluit 
wordt ook genomen voor regionale vervoerders wat achteraf voor regio’s Noord en Zuid niet 
nodig bleek te zijn. Mede hierdoor ontstaat de behoefte bij regionale, goederenvervoerders 
en vervoerende aannemers om meer betrokken te worden bij en geïnformeerd te worden 
over de besluitvorming. Vanaf maandag wordt een CMT ingelast om deze vervoerders te 
informeren over de stand van zaken.

 Ook na zondag blijven de infraproblemen – mede door recidive in wisselstoringen en 
geblokkeerde baanvakken door sneeuwduinen– aanhouden. De operatie komt onder druk 
te staan door:

1. Extreem hoog aantal storingsmeldingen
 –  Zondag t/m woensdag zijn 2.037 storingen gemeld (een vijfvoud van 

het aantal storingen op reguliere winterse dag), waarvan 72% op wissels. 
Hierdoor is de bijsturingsorganisatie is afgeweken van het reguliere 
intake/ herstelproces.

 –  97% van alle wisselstoringen is aangemeld met dezelfde hoge prioriteit. 
Middelen voor effectieve prioritering van herstel van zoveel storingen 
ontbreken en in de operatie ontbreekt een gedeeld beeld van de wel 
en niet werkende wissels.

 –  ~3.000 wissels moeten bij zwaar winters weer in bedrijf gehouden 
worden: 2.700 wissels op CBG onder KIF3 en daarnaast enkele 
honderden wissels op NCBG’s plus tientallen wissels naar opstelsporen 
op perifere knopen te gebruiken aan begin en einde van de dienst.

 –  De herstelcapaciteit van PCA’s is niet toereikend om zo’n groot aantal 
wissels sneeuw- en storingsvrij te houden. 16% van de meldingen valt in 
categorie waarin geen storingen verwacht werden: 130 meldingen 
betreft een verzoek om een vastgelegd wissel vrij te maken omdat 
bediening nodig is; 77 zijn storingen op wissels die in KIF3 niet of 
slechts in één stand bereden worden.

 –  Prestatie wisselverwarming kan en moet beter; storingsniveau en 
verbeterpotentieel niet exact te kwantificeren; geen bruikbare normen.

 –  Daarnaast ontbreken richtlijnen voor de opstart van de treindienst op 
d=0 waardoor VL onvoldoende kaders kan stellen voor herstel.

2. Problematiek aangaande kerninfrafase 3
 –  LUD blijkt niet geheel uitvoerbaar in combinatie met KIF3 waardoor 

extra treinen opgeheven moesten worden en extra wissels in de bediening 
opgenomen zijn.

 –  Wissels in NCBG-gebieden worden – conform huidige werkafspraken –  
niet beoordeeld op de samenstelling van de te gebruiken wissels in KIF3 
en krijgen voor herstel geen prioriteit. Daardoor zijn onderhoudsloca-
ties en terminals niet tot slecht bereikbaar. Ook maken meerdere NCBG 
wissels onderdeel uit van de golden routes die op basis daarvan juist een 
hogere herstelprioriteit zouden moeten hebben.

 –  Het kennisniveau en de procedures m.b.t. KIF3 – mede omdat de KIF3 
voor de eerste keer is ingezet in de operatie – is bij diverse partijen 
onvoldoende waardoor onduidelijkheid is ontstaan bij het bedienen van 
categorie 0 of 2 wissels en niet alle vervoerders tijdig hebben geantici-
peerd met materieel op de afkondiging van KIF3.
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Wat was de impact van deze belemmeringen op de verschillende vervoerders?

 Regionale vervoerders kunnen – als gevolg van de karakteristiek van hun dienstregeling en 
beperkt wisselgebruik – vanaf dinsdag 9 februari grotendeels weer opstarten.

 De opstart van goederenvervoer wordt ernstig gehinderd door storingen op NCBG-
gebieden, waarvan de wissels buiten de KIF3 vallen en beperkt herstelcapaciteit beschikbaar 
is om de storingen te verhelpen. Na donderdag zijn de infrastoringen dusdanig onder controle 
dat het goederenvervoer opgestart kan worden. Vanaf vrijdag rijden goederenvervoerders 
weer het regulier aantal treinen.

 Het opschalen van de treindienst van NS wordt bemoeilijkt door (1) grote hoeveelheid 
infrastoringen, (2) wissels op NCBG-gebieden die storen en buiten KIF3 vallen waardoor 
onderhoudslocaties op NCBG slecht bereikbaar worden en (3) uitval van materieel. De 
uitval van materieel wordt veroorzaakt door (a) materieel in een aantal gevallen onvoldoende 
bestendig is tegen de weersomstandigheden, (b) materieel niet tijdig kon worden hersteld 
omdat onderhoudslocaties op NCBG niet of beperkt bereikbaar zijn en (c) de focus vanuit 
logistiek bij NS tot woensdag lag op het rijden treindienst en pas vanaf woensdag ook op 
aan- en afvoer van treinen. Vanaf woensdag zijn de infrastoringen (op het gemengde net) 
dusdanig onder controle dat er een LUD gereden kan worden, door gebrek aan storingsvrij 
materieel op de juiste locatie bij NS is een LUD dienstregeling uiteindelijk vanaf zaterdag  
13 februari maakbaar. Op maandag 15 februari kan vervolgens de reguliere dienst-
regeling voor NS hervat worden.

Wat zijn van dag tot dag belemmeringen geweest om de dienstregeling uit te voeren? 

3. Beperkte mogelijkheden in afschalen dienstregeling en infrastructuur
 –  In de besluitvorming op d-1 zijn beperkte mogelijkheden om de 

dienstregeling af te schalen. Op dit moment is bij winters weer een 
LUD-dienstregeling het zwaarste vooraf gedefinieerde scenario om de 
dienstregeling af te schalen (afschaling van ~20%)

 –  In de besluitvorming zijn beperkte mogelijkheden om de infrastructuur 
af te schalen. Op dit moment is bij winters weer KIF 3 het zwaarste vooraf 
gedefinieerde scenario, waarbij nog de helft van alle wissels (2.700 van 
de 5.350 CBG wissels) bediend kunnen worden. Dit is nog exclusief 
wissels van en naar opstelterreinen en op NCBG-gebieden – die conform 
afspraak niet in dit proces zijn betrokken.

 –  In praktijk was het niet haalbaar om te beschikken over een stabiele KIF3 
waardoor de LUD dienstregeling niet uitgevoerd kon worden. Hierdoor 
heeft het ketenoverleg gedurende de week alternatieven als een sprinter-
dienstregeling moeten uitwerken.

Het winterse weer in week 6 van 2021 heeft gedurende 9 dagen (grote) invloed 
gehad op de dienstregeling
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Het winterse weer in week 6 van 2021 heeft gedurende 9 dagen (grote) invloed 
gehad op de dienstregeling

Wat is nog meer als verbeterpotentieel geïdentificeerd in de verdiepende evaluatie?

Naast de verbeterpunten die geïdentificeerd zijn op de vorige 2 pagina’s, blijkt uit de 
evaluatie dat er ook verbeterpotentieel te behalen is in:

I. Voorbereidingen van wissels op het winterse weer
 –  Gebrek aan (uniforme) normering: tegen welk winterweer moet een 

wissel bestand zijn?
 –  Een goed resultaat van de 100% inspectie op wisselverwarming door 

ProRail geeft geen garantie voor een probleemloze werking tijdens de 
winter. Niet de volledige functionaliteit wordt getest; de tests worden niet 
op uniforme wijze uitgevoerd en er wordt op verschillende wijze over 
gerapporteerd.

 –  Onvoldoende controle over het tijdig ophogen van de stooklijn: 40% van 
de 70 installaties stond – tijdens de steekproef op 4 februari 2021 – niet 
op de hoge stooklijn.

 –  Het PGO contract borgt niet dat manco’s aan de wisselverwarmings-
installatie (WVI) met passende urgentie preventief worden verholpen.

II.  Instructie van operationele medewerkers ter voorbereiding op het 
winterse weer
 –  Parate kennis over de middelen en instructiematerieel wordt niet 

gemeten vanwege de bewuste keuze in beide organisaties om mede-
werkers eigen verantwoording te geven over hun vakmanschap

 – Er bestaat geen (weersgerelateerd) oefenscenario voor D=0
 –  Operationele medewerkers geven aan een aantal instructiemiddelen ter 

voorbereiding op het winterse weer te missen (denk aan een werkwijze 
voor op- en afschaling kerninfrafasen of een werkwijze voor bereikbaar-
heid van noodzakelijk onderhoud-/opstellocaties en terminals).

III. Knelpunten ervaren door regionale en goederenvervoerders
 –  Regionale, goederenvervoerders en vervoerende aannemers hebben zich 

onvoldoende betrokken gevoeld bij de informatievoorziening en 
communicatie m.b.t. het aanpassen van de dienstregeling

 –  Regionale en goederenvervoerders hebben aangeven dat er een te 
optimistisch beeld is geschetst in de media, waarbij geen onderscheid 
is gemaakt in communicatie richting reizigers m.b.t. de dienstregeling van 
NSR en Regionale vervoerders.

IV. Beeldvormingsproces in het ketenoverleg
 –  Informatie aangaande de beeldvorming in het ketenoverleg is onvolledig 

of onvoldoende concreet gemaakt door diverse functionarissen om als 
ketenoverleg op basis van deze informatie een voorgenomen besluit voor 
aanpassingen van de dienstregeling voor de volgende dage te doen 
inclusief de juiste mitigerende maatregelen.



Evaluatierapport ProRail en NS Winterweer 6-14 februari 2021 10

Het kernteam adviseert dan ook om op de volgende 
thema’s verbeteringen door te voeren 

1.  Zorg voor (aangepaste) vooraf gedefinieerde scenario’s (rekening houdend 
met intensiteit van het weer) – waarbij de afgeschaalde dienstregeling en 
de reductie van de infrastructuur met elkaar in balans zijn en waar het 
herstelproces vanuit ProRail m.b.t. de infrastructuur en het herstelproces 
vanuit NS m.b.t. onderhoud materieel op ingericht is.

2.  Optimaliseer de voorbereidende maatregelen die genomen worden op 
wissels in geval van winters weer.

3.  De uitval van materieel NSR te verminderen door de winterhardheid 
materieel te verhogen.

4.  Zorg dat de operatie op de dag van uitvoering maximaal ontzorgd wordt 
door:
a.   Optimaliseer de procedure om KIF-proces en dienstregeling sluitend op 

elkaar te maken.
b.  Tools (tot op spoorniveau) om logistiek en infra bij elkaar te brengen, ter 

ondersteuning aanbrengen van prioritering van storingsherstel.
c.  Een ‘draaiboek d=0’ te ontwikkelen met richtlijnen en een proces voor de 

opstart van de treindienst en (her)prioritering van herstelwerkzaam-
heden (inclusief veiligheidsvoorzieningen).

d.   De communicatie- en informatievoorziening met regionale, goederen 
vervoerders en vervoerende aannemers bij het aanpassen van de dienst-
regeling op d-1 te verbeteren.

e.  De instructies op de voorbereidingen op het winterse weer voor mede-
werkers te optimaliseren.

f. Beeldvormingsproces in het ketenoverleg OCCR verbeteren.

NB: Verbeterpunten 1, 4b, 4c, 
4d en 4f kunnen na uitwerking 
ook gebruikt worden voor 
andere situaties waarin de 
dienstregeling aangepast moet 
worden (denk aan: andere 
weertypen zoals storm)

Leidt tot…Leidt tot…

Leidt tot…

Leidt tot…Leidt tot…

Richtlijnen voor 
opstart leidt tot…

Leidt tot…

Leidt tot…

Samenhang in verbeterpunten 

Wissels voorbereid 
op winters weer

Afgeschaalde kerninfra 
en dienstregeling

Minder 
Infrastoringen

Sneller 
Herstel infra

Betere bereikbaarheid 
terminals en 

onderhoudslocaties

Beschikbaarheid 
NS Materieel

Snellere opstart 
logistiek
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Per aanbeveling is in kaart gebracht welke partijen betrokken 
moeten worden in de uitwerking hiervan

Betrokken partijen in projectteam

ProRail  
VL

ProRail  
AM NS

Overige 
vervoerders

1.  Zorg dat de logistiek (dienstregeling) en de infra met 
elkaar in balans zijn ✘ ✘ ✘ ✘

2.  Optimaliseer de voorbereidende maatregelen die 
genomen worden op wissels ✘

3.  Verhoog de winterhardheid van materieel NS ✘

4. a.  Optimaliseer de procedure om KIF-proces en dienst-
regeling sluitend op elkaar te maken ✘ ✘

b. Ontwikkel tools voor prioritering van storingsherstel ✘ ✘

c.  Ontwikkel een ‘draaiboek d=0’ met richtlijnen en een 
proces voor opstart van treindienst en (her)priorite-
ring van herstelwerkzaamheden

✘ ✘ ✘ ✘

d.  Verbeter de communicatie- en informatievoorziening 
met regionale, goederenvervoerders en vervoerende 
aannemers

✘ ✘

e. Optimaliseer de instructies voor medewerkers ✘ ✘ ✘ ✘

f. Verbeter beeldvormingsproces in ketenoverleg ✘ ✘ ✘



Evaluatierapport ProRail en NS Winterweer 6-14 februari 2021 12

Nadere concretisering van de verbeterthema’s 

Thema Knelpunten Aanbevelingen

1 
Vooraf gedefini-
eerde scenario’s 
waarin infra en 
dienstregeling 
met elkaar in 
balans zijn

 –  Er is geen vooraf gedefinieerd scenario 
tussen LUD en niet rijden in beschikbaar. 

 –  Het zwaarste afschaalscenario voor de infra 
is een KIF3 waarbij nog altijd ~3.000 wissels 
(2.700 wissels op CBG onder KIF3 en ~300 
wissels op NCBG’s en wissels naar opstel-
sporen op perifere knopen) bediend moeten 
kunnen worden om een LUD dienst regeling 
te kunnen rijden. De herstelcapaciteit is 
niet afgestemd om het storingsniveau dat 
deze wissels in de winterse week met zich 
mee hebben gebracht – binnen afzienbare 
tijd op te lossen.

 –  Onvoldoende bekendheid binnen de 
operatie dat LUD niet ingezet kan worden 
voor een halve dag.

 –  Onderzoek of de scenario’s voor winter-
weer uitgebreid kunnen worden met 
zwaardere/ effectievere modulaire scenario’s 
voor afschaling infrastructuur (beschikbare 
assets) en dienstregeling.

 –  Zorg dat de herstelcapaciteit is afgestemd 
om de (afgeschaalde) infrastructuur beschik-
baar te houden.

 –  Informeren van de operatie over het besluit 
dat LUD niet voor een halve dag ingezet 
kan worden en onderzoeken of de omstan-
digheden voor het onderzoek (2019) naar het 
inzetten voor een LUD voor een halve dag 
gewijzigd zijn. Zo ja, onderzoeken in hoeverre 
dit nog effect heeft op de uitkomst.

2 
Voorbereidende 
maatregelen 
winters weer 
m.b.t. wissels

 –  ProRail gebruikt meerdere typen wissel-
verwarming, circa 1/3e is gas wat in het 
winterse weer 20x zoveel gestoord heeft als 
elektrische wisselverwarming.

 –  De connectiviteit van veel installaties is 
matig, dit belemmert het monitoren en het 
instellen van stooklijnen op afstand.

 –  Het PGO contract borgt niet dat manco’s 
aan de WVI met passende urgentie preven-
tief worden verholpen.

 –  Gebrek aan (uniforme) normering: tegen 
welke weersomstandigheden zou een WVI 
bestand moeten zijn? 

 –  Een goed resultaat van de 100% inspectie 
op wisselverwarming door ProRail geeft 
geen garantie voor een probleemloze 
werking tijdens de winter. Niet de volledige 
functionaliteit wordt getest; de tests worden 
niet op uniforme wijze uitgevoerd en er wordt 
op verschillende wijze over gerapporteerd. 

 –  Onvoldoende controle over tijdig verhogen 
van de stooklijn: 40% van de 70 installaties 
stond – tijdens de steekproef op 4 februari 
2021 (3 dagen voorafgaand aan het winterse 
weer) – niet op de hoge stooklijn.

 –  In een aantal contractgebieden zijn discus-
sies over langlopende WVI problemen uit 
garantie-issues of een restpuntenlijst van het 
voorgaande contract, waardoor de huidige 
aannemer daarvoor niet verantwoordelijk 
is.

 –  Verdere overstap van gasgestookte wissel-
verwarming naar elektrische wissel-
verwarming.

 –  Verbeteren van connectiviteit van de 
wisselverwarmingsinstallaties t.b.v. bediening 
en monitoring (loopt reeds in landelijk 
programma).

 –  Borg in het PGO contract dat manco's in 
de WVI met urgentie 'preventief' opgelost 
worden voordat zij tot een storing van het 
wissel leiden bij het intreden van de winter.

 –  Vaststellen van een (uniforme) normering 
van de weersomstandigheden waartegen de 
wissels bestand moeten zijn.

 –  Meer eenduidige en volledige 100% 
inspectie: de huidige 100% inspectie kan 
onvoldoende aantonen of onze systemen 
goed functioneren. Zo toont het proefbranden 
enkel een deel van de staat van het systeem 
aan. Ondergraven is niet overal als onderdeel 
van de 100% inspectie gecontroleerd.

 –  Beter inzicht in het effect van herstel van 
manco's uit de 100% inspectie. En een 
meer betrouwbare rapportage hiervan.

 –  Het tijdig instellen van de hoge stooklijn 
moet beter geborgd worden. 

 –  Nagaan of de huidige hoge stooklijn (6-18) 
afdoende is of, zoals door wisselspecialisten 
wordt voorgesteld, nog hoger gezet moet 
worden (20-30). 

 –  De kwaliteit van de storingsregistratie 
verhogen. Nu is vaak niet duidelijk of het 
wissel of de wisselverwarming defect was en 
kan er dus lastig geanalyseerd worden.

 –  Langlopende WVI-problemen uit het 
verleden oplossen.
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Nadere concretisering van de verbeterthema’s 

Thema Knelpunten Aanbevelingen

3
Materiaal-inzet 
bij NSR

 –  Winterse weersomstandigheden veroorzaken 
extra storingen aan materieel, denk aan 
impact van vorst en sneeuw. Ondanks vooraf 
genomen maatregelen en aanpassingen aan 
het materieel en extra herstelcapaciteit heeft 
dit in week 6 tot extra onttrekking van 
materieel geleid. 

 –  In de eerste winterweek lag de onttrekking 
voor IC op 13% (reguliere onttrekking is 2%) 
en in de tweede week liep dit op naar 24%. 
Voor de sprinters betrof dit in de 1e en 2e 
week 11% (t.o.v. 3,4% regulier). Hierdoor is 
een verhoogd werkaanbod m.b.t. defecte 
treinen ontstaan.

 –  Daar komt bij dat door logistieke en infra-
beperkingen de onderhoudslocaties niet 
(tijdig) bereikbaar waren.

 –  Voor O&S niet op tijd bekend hoeveel 
materieel nodig is de volgende dag.

 –  Winterbestendigheid van het materieel 
uitbouwen. 

 –  Verbeter seizoensmaatregelen voor proces 
en materieel (REF's) om de uitvoerbaarheid 
te verbeteren.

 –  Onderzoek of het uitbreiden van dooistraten 
noodzakelijk is.

 –  Verbeter de procesafspraken over verwij-
deren van sneeuw en ijs van materieel en 
evalueer of de middelen hiervoor aanpassing/
uitbreiding behoeven.

 –  Onderzoek of controlebeurten – die nodig 
zijn bij treinen die te lang hadden stil gestaan 
in de kou en sneeuw – standaard opge-
nomen moeten worden in een werkwijze.

 –  Stel richtlijnen op voor aanpassen van 
QK-regelingen m.b.t. de kwaliteit van het 
materieel en snelheid van storingsherstel 
zodat de bijsturing meer ruimte krijgt voor op 
gang houden treindienst.

 –  Bepaal bij afschaalscenario's (zoals LUD) ook 
hoeveel materieel daar voor nodig is.

4a
Optimaliseer de 
procedure om 
KIF-proces en 
dienstregeling 
sluitend op elkaar 
te maken

 –  LUD was niet geheel uitvoerbaar in 
combinatie met KIF3 waardoor extra treinen 
opgeheven moesten worden en extra wissels 
in de bediening opgenomen zijn.

 –  Een belangrijke oorzaak hiervan is dat er 
geen formele werkwijze is ingericht voor 
de beoordeling van de uitvoerbaarheid van 
LUD op KIF3.

 –  NCBG wissels vallen niet binnen de KIF 
beoordeling waardoor wissels op emplace-
menten, terminals en onderhoudslocaties 
geen prioriteit voor herstel krijgen en 
daarmee niet tot slecht bereikbaar zijn. Ook 
maken meerdere NCBG wissels onderdeel 
uit van de golden routes die op basis 
daarvan juist een hogere herstelprioriteit 
zouden moeten hebben.

 –  Kennisniveau over KIF3 is binnen ProRail 
en vervoerders onvoldoende waardoor 
wissels buiten de KIF3 bediend zijn en 
goederentreinen op NCBG gebieden 
opgesteld stonden achter wissels die niet 
bedienbaar waren a.g.v. storingen. 

 –  Werkwijze m.b.t. gebruik van wissels buiten 
de KIF3 is ruim interpretabel waardoor 
treindienstleiders vrijheid kunnen voelen om 
vastgestelde wissels te bedienen. Daarnaast 
is in de werkwijze niet opgenomen dat 
aannemers een rol hebben bij het tijdelijke 
bedienbaar maken categorie 2 wissels.

 –  Informatievoorziening in KIM niet up-to-
date en niet beschikbaar voor betrokkenen.

 –  Richt een formele werkwijze in voor een 
beoordelingsproces en bouw een formeel 
triggerproces in die er toe leidt dat de LUD 
opnieuw beoordeeld moet worden als gevolg 
van dienstregeling- en/of infrawijzigingen. 
Onderzoek of het mogelijk is om dit proces 
te integreren in het proces van de totstand-
koming van versperringsmaatregelen 
zodat gebruik gemaakt kan worden van een 
reeds ingericht herijkingsproces en een 
kwalitatief beoordelingssysteem (Donna).

 –  Onderzoek of de dagspecifieke analyse 
eerder uitgevoerd kan worden en werk een 
proces uit dat in de operatie gebruikt kan 
worden t.b.v. escalaties indien niet aan de 
uitgangspunten van LUD voldaan kan worden.

 –  Ga in gezamenlijkheid tussen ProRail en 
vervoerders op zoek naar een werkwijze 
waarbij gekeken wordt naar de beschik-
baarheid van NCBG wissels t.b.v. bereik-
baarheid van noodzakelijke onderhouds-
locaties, opstellocaties en terminals. (CBG en 
NCBG).

 –  Verhoog het kennisniveau op de KIF en 
scherp de KIF procedure aan, zodat (1) 
heel helder wordt wat de mogelijkheden en 
beperkingen zijn voor treindienstleiders en 
DVL’s om ‘vastgelegde’ wissels te bedienen 
en (2) vervoerders op de hoogte zijn van 
maatregelen die zij moeten treffen n.a.v. 
afgekondigde KIF en (3) scenariomakers 
meer kennis hebben van KIF.
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Thema Knelpunten Aanbevelingen

4b
Tools voor 
prioritering van 
storings-herstel

 –  Zondag t/m woensdag heeft zich per dag 
een vijfvoud of meer van het normale 
aantal storingen (~100) op een winterse 
dag voorgedaan.

 –  Met name het proces na de registratie 
(aanmaken RVO) is niet ingericht voor deze 
hoeveelheden. 

 –  Een gedeeld beeld van werkende en niet 
werkende wissels ontbrak.

 –  Hierdoor hebben veel storingen eenzelfde 
prioriteit voor herstel gekregen. Procedures 
en tooling om in dit soort situaties geza-
menlijk een her-prioritering te doen ontbreekt.

 –  Ontwikkelen tools (tot op spoorniveau) om 
logistiek en infra bij elkaar te brengen, ter 
ondersteuning voor het aanbrengen van 
prioritering van storingsherstel. 

4c
Draaiboek d=0 
ontwikkelen

 –  Richtlijnen voor herstel in een meerdagen-
planning zijn niet aanwezig. In de operatie 
waren niet de instrumenten voorhanden om 
vast te stellen welke assets het meest 
kritisch waren om een uitbreiding van de dan 
geldende dienstregeling van zowel reizigers 
als goederen te realiseren, met name met 
betrekking tot de NCBG gebieden.

 –  Er zijn geen richtlijnen beschikbaar om de 
(prioriteit van de) opstart van de dienst-
regeling te bepalen nadat een treindienst niet 
is opgestart. 

 –  Ontwikkelen van een draaiboek d=0 met 
o.a.:
 –  richtlijnen voor de opstart van de 

dienstregeling (welke infra(trajecten) zijn 
het meest kritisch en voorrang moeten 
krijgen in het herstel);

 –  hoe kunnen op basis van deze logistieke 
wensen de storingen ge(her)prioriteerd 
worden?

 –  Helderheid (on)mogelijkheden van werken 
op WECO.

4d
Communicatie en 
informatievoorzie-
ning met regio-
nale en 
goederen 
vervoerders en 
vervoerende 
aannemers

 –  Regionale en goederenvervoerders en 
vervoerende aannemers willen eerder 
betrokken worden in besluitvorming en 
daaropvolgende overleggen. Volgens het 
draaiboek worden regionale en goederen-
vervoerders alleen (schriftelijk) geïnfor-
meerd over besluitvorming m.b.t. aanpas-
sing dienstregeling volgende dag maar niet 
(direct) geconsulteerd.

 –  Communicatie in de media schetst een te 
optimistisch beeld in de ogen van de 
regionale en goederenvervoerders.

 –  Er is geen onderscheid gemaakt in 
communicatie richting reizigers m.b.t. NSR 
en Regionale vervoerders. Er is gecom-
municeerd dat er geen treinen reden terwijl 
regionale vervoerders wel degelijk reden. 
Behoeft vanuit de regionale vervoerders is 
dat ze vooraf gekend worden in dergelijke 
nationale communicatie.

 –  Onderzoeken op welke wijze regionale en 
goederenvervoerders beter aangehaakt 
kunnen worden in het besluitvormings- en 
informatieproces.

 –  Verbeter het communicatieproces naar 
externen door (1) te zorgen voor een 
realistisch beeld en (2) onderscheid te maken 
in de communicatie naar reizigers toe tussen 
NSR en Regionale vervoerders. 

Nadere concretisering van de verbeterthema’s 
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Nadere concretisering van de verbeterthema’s 

Thema Knelpunten Aanbevelingen

4e
Voorbereiding 
medewerkers

 –  Parate kennis over de middelen en 
instructiematerieel wordt niet gemeten 
vanwege de bewuste keuze in beide 
organisaties om medewerkers eigen 
verantwoording te geven over hun 
vakmanschap.

 –  Er bestaat geen (weersgerelateerd) oefen-
scenario voor D=0.

 –  Ontwikkelen van extra middelen (draai-
boeken, werkinstructies) op o.a. het gebied 
van kerninfra, draaiboek d=0 en prioriteiten-
lijst voor de logistiek.

 –  Ontwikkelen van extra instructiemateriaal 
door o.a. instructiemateriaal aan te vullen 
met toetsvragen.

 –  Aanvullen van bestaande oefeningen met 
(weersgerelateerde) oefening voor D=0 
zowel landelijk als regionaal.

4f
Beeldvorming 
ketenoverleg

 –  Informatie aangaande de beeldvorming in 
het ketenoverleg is onvolledig of onvol-
doende concreet gemaakt door diverse 
functionarissen waardoor om als keten-
overleg aan de hand daarvan een voor-
genomen besluit voor aanpassingen van de 
dienstregeling voor de volgende dage te 
doen inclusief het bepalen van de juiste 
mitigerende maatregelen. 

 –  Zorg voor een methode dat het beeld al voor 
het ketenoverleg volledig is geïnventariseerd 
en waar mogelijk ook is gevisualiseerd. 
Oplossing hiervan kan het aanstellen van een 
informatiemanager zijn die mandaat heeft 
om in de nacht voorafgaande van het 
ketenoverleg in alle kollommen alle beno-
digde informatie op te halen.

 –  Maak gebruik van standaard formats en 
checklist per weertype om alle nuttige 
informatie te kunnen vastleggen. 
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Begrippenlijst

LUD  Landelijk Uitgedunde Dienstregeling
In een LUD rijden er ~ 80% treinen ten opzichte van de normale dienstregeling. 
Hierdoor is er minder kans op filevorming op het spoor bij calamiteiten en 
hebben ProRail en NS meer ruimte om problemen op te lossen.       

KIF Kern Infra Fase
Bij de verwachting van sneeuwval (wanneer er een verhoogd storingsniveau 
wordt verwacht) kan door ProRail AM worden afgeschaald naar een kern-
infrafase. Het doel van het inzetten van een Kerninfrafase, is het beperken van 
het gebruik van wissels en daarmee het beperken van het aantal risico locaties 
i.r.t. wisselstoringen. ProRail kent de volgende kerninfrafasen:

Cat0 - wissels  Wissels die in KIF3 niet bereden worden

Cat1 - wissels  Wissels die in KIF 3 twee standen mogen worden bereden

Cat2 - wissels  Wissels die in KIF3  één vooraf bepaalde stand mogen worden. Deze worden 
vastgelegd door het plaatsen van een verhindering door de treindienstleider.  
In uitzonderingsgevallen (zoals storingen) kan de treindienstleider besluiten 
toch een categorie 2 wissel te bedienen

CBG en NCBG- 
gebied

Centraal Bedienbaar Gebied en Niet Centraal Bedienbaar Gebied (betreft 
wissel bediening/rijweginstelling)

PCA Procescontractaannemers  
PCA’s zijn verantwoordelijk voor het verrichten van het dagelijkse (proces-
matige) onderhoud aan het spoor en verhelpen van storingen aan het spoor
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Geachte mevrouw Van Veldhoven, 
 
 
Nederland kende uitzonderlijke, winterse weersomstandigheden op 7 februari 2021 en de daarop 
volgende dagen. De extreme weersomstandigheden van die dag en het aanhoudende winterweer 
daarna hebben voor veel verstoringen gezorgd. Ook de spoorinfrastructuur kende ernstige 
verstoringen met grote hinder voor reizigers en vervoerders als gevolg. Reizigers ondervonden ernstige 
hinder door beperkte reismogelijkheden, langere reistijden en op sommige dagen volle treinen. Tevens 
lag het spoorgoederenvervoer op 7 februari geheel stil en heeft daarna nog met grote hinder te maken 
gehad.  
 
Ondanks de standaard seizoensvoorbereiding van ProRail en NS, bleek het spoor niet tegen dit soort 
extreme weersomstandigheden bestand. ProRail en NS hebben een gezamenlijke evaluatie opgesteld 
over de extreme omstandigheden van februari en de effecten op het spoor. Andere vervoerders zijn 
ook bij deze evaluatie betrokken. De vragen en suggesties die de consumentenorganisaties met ProRail 
en NS hebben gedeeld, naar aanleiding van het winterweer, zijn meegenomen in de evaluatie. Door te 
evalueren willen ProRail en NS continu verbeteren. Het COT, Instituut voor Veiligheids- en 
Crisismanagement, heeft meegelezen met de evaluatie en een toets uitgevoerd op de kwaliteit ervan. 
Het COT laat weten dat het stuk “ruim voldoende” van kwaliteit is en ze hebben hun complimenten 
uitgesproken over (1) “hoe diep de organisaties gezamenlijk zijn gegaan in de evaluatie” en (2) de 
instelling om “gezamenlijk te willen verbeteren”.  
 
We bieden u de evaluatie bij deze brief aan.  
 
Bevindingen 
De belangrijkste bevindingen en conclusies zijn: 

- De infrastructuur blijkt niet opgewassen tegen dergelijke, extreme weersomstandigheden. Dit 
type weerbeeld met aanhoudende stuifsneeuw komt zelden voor en zorgde voor grote 
problemen in het sneeuwvrij maken, maar vooral sneeuwvrijhouden, van de wissels op het 
spoor. Het huidige systeem van wisselverwarming is hier niet op ontworpen. In vergelijking 
met een normale, winterse dag met effecten op de infrastructuur, is er op zondag 7 en 
maandag 8 februari sprake van een veelvoud van het aantal storingen van met name de 
wissels.  

- Het aantal storingen is zo hoog dat er onvoldoende herstelcapaciteit is en bedrijfsprocessen 
van ProRail ontregeld raken waardoor bijvoorbeeld de prioritering van herstelwerkzaamheden 
niet vlot verloopt.  
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- Rangeerterreinen, onderhoudslocaties en goederenterminals zijn niet tot slecht bereikbaar als 
gevolg van de beperkte herstelcapaciteit. Daardoor kan materieel niet uitrijden. Daarnaast kan 
materieel dat defecten vertoont, niet worden vervoerd voor herstel.  

- NS kan het winterklaar maken van het materieel verder optimaliseren. Te denken valt aan het 
verbeteren van de werkwijze om treeplanken ijsvrij te maken, het uitbreiden van 
ontdooistraten en maatregelen rondom technische installaties zoals typhoons en 
tandwielkasten.  

- De prioritering voor opstart treinverkeer biedt onvoldoende handvatten. Knelpunt is het hoge 
aantal storingen waardoor er keuzes gemaakt moeten worden waar herstelcapaciteit als 
eerste op ingezet moet worden. Het ontbreekt aan een logistiek scenario waarbij treinen 
onder het LUD-niveau van NS (80% van de treinen) kunnen rijden (LUD staat voor een 
Landelijke Uitgedunde Dienstregeling: door minder treinen te laten rijden, ontstaat meer lucht 
in de dienstregeling en kan deze betrouwbaarder gereden worden). 

- Er is onvoldoende maatwerk toegepast voor regionale en goederenvervoerders, rekening 
houdend met de verschillen in lijnvoering en operationele aspecten.  

- ProRail had beter moeten communiceren met regionale en goederenvervoerders met 
betrekking tot het aanpassen van de dienstregeling.  

 
Verbeteren 
ProRail en NS gebruiken de evaluaties die standaard plaatsvinden om continu te verbeteren. Deze 
evaluatie vormt aanleiding om verder onderzoek te verrichten naar de compatibiliteit van de 
beschikbare infrastructuur en de LUD tijdens winterse omstandigheden. Dat onderzoek zal leiden tot 
scenario’s waarbij een afschaling in de beschikbare infrastructuur in balans is met de afgeschaalde 
dienstregeling.  
Daarnaast zal NS de voorbereiding van het winterklaar hebben van het materieel optimaliseren. Ook 
wordt het winterklaar hebben van de wissels verder verbeterd. ProRail zet daarbij in op betere 
prioritering van herstelwerkzaamheden wanneer sprake is van een dergelijk groot aantal storingen. 
Ook wordt een draaiboek opgesteld waarin de meest kritische trajecten gespecificeerd staan waarop, 
bij een heropstart van de dienstregeling, zo snel mogelijk vervoer mogelijk moet zijn.  
De communicatie- en informatievoorziening aan regionale en goederenvervoerders wordt verbeterd in 
voorbereiding op en tijdens het afschalen van de infrastructuur gedurende winterse omstandigheden. 
Gedurende deze periode is het doel telkens geweest om – gegeven de beschikbaarheid van 
infrastructuur en materieel – de op dat moment meest uitgebreide dienstregeling te rijden die zo veilig, 
betrouwbaar en voorspelbaar mogelijk was om reizigers op hun bestemming te brengen. Daarbij kon 
geen perspectief worden geboden in de communicatie naar de reiziger. Dit was inherent aan de 
onduidelijke en complexe situatie op dat moment. De communicatie sloot aan op wat ProRail en NS 
maximaal wisten. We realiseren ons dat dit gepercipieerd kon worden als onduidelijke communicatie. 
 
In de uitwerking van bovengenoemde aanbevelingen zullen ProRail en NS de reizigersorganisaties 
expliciet betrekken.  
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Tot slot 
ProRail en NS constateren dat de weersomstandigheden in februari jl. zo extreem waren dat het spoor, 
net als vele andere modaliteiten, er niet tegen opgewassen was. Ook in andere landen, zoals 
Zwitserland en Noorwegen konden treinen niet rijden. Het onder normale omstandigheden robuuste 
spoorsysteem kan onder uitzonderlijke weersomstandigheden tegen haar technische grenzen 
aanlopen. Het zal miljardeninvesteringen vergen om de spoorinfrastructuur onder álle 
omstandigheden, ook bijvoorbeeld bij extreme hitte in de zomer, ten alle tijden beschikbaar te houden. 

Dat neemt niet weg dat ProRail en NS gezamenlijk concluderen dat de opstart na de extreme, winterse 
omstandigheden sneller had moeten plaatsvinden. Deze evaluatie leert nuttige lessen en acties die 
navolging gaan krijgen, zodat de kans hierop verkleind wordt.  

Met vriendelijke groet, 

M.E.F. Rintel J. Voppen

President-directeur NS President-directeur ProRail
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ICNG - Stand van zaken 

 

In het afgelopen jaar hebben NS en het ministerie van IenW regelmatig contact gehad 
over de gevolgen van de voortdurende impact van COVID-19 op de ontwikkeling en 
realisatie van de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG). De coronapandemie raakt de 
ontwikkeling van ICNG hard, waardoor de voorgenomen planning van de instroom van 
ICNG niet meer haalbaar is. Zo werd vorig jaar juni duidelijk dat volledige infasering 
van ICNG op het traject Amsterdam – Breda in december 2021 niet langer haalbaar is. 
Ook heeft NS in januari 2021 moeten besluiten om productintroducties, die mede 
steunen op de instroom van ICNG op de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL) en het 
hoofdrailnet (HRN) en voorzien waren in dienstregeling 2023, met minimaal een jaar 
uit te stellen1. In navolging van onze eerdere brieven schets ik hieronder de huidige 
stand van zaken. 

Impact COVID-19: instroom ICNG in reizigersdienst start in 2022 
De wereldwijde impact van corona heeft brede invloed op de ontwikkeling en realisatie 
van de ICNG. Extra COVID-19-maatregelen  in productie en tijdens testen, vertragen de 
voortgang evenals reisrestricties, ziekteverzuim en vertraging in levering van software 
en onderdelen bij onderleveranciers.  Dit heeft invloed op ontwikkeling, productie, 
testen en het oplossen van issues. Met name de benodigde softwareaanpassingen die 
volgen uit de uitgevoerde testen liggen momenteel op het kritieke pad. Dit betekent 
dat hertesten nodig zijn, toelating langer duurt en opleidingen later starten. Voor de 
instroom van ICNG in de reizigersdienst heeft dit inmiddels tot gevolg dat de start 
hiervan niet langer haalbaar is in 2021 en verschuift naar 2022. Voor de instroom van 
ICNG op het traject Amsterdam – Breda blijft, zoals gemeld in onze brief van 15 januari 
2021, de ambitie om deze volledig te realiseren voor het einde van dienstregeling 2022. 
Als gevolg van de onvoorziene impact van COVID-19 kunnen we nog geen harde 
uitspraak doen over een concrete planning. Onzekerheden die de planning kunnen 
beïnvloeden zijn: 
o de nog onbekende doorlooptijd voor het oplossen en hertesten van de huidige

software issues

1 Memo NS aan IenW van 5 juni 2020 met kenmerk CCA/2020/068 over de impact van COVID/19 op de infasering van ICNG 
en mitigerende maatregelen en memo NS aan IenW van 15 januari 2021 met kenmerk 20210115 over de impact van COVID-
19 op dienstregeling 2023. 
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o het verdere verloop van de COVID-19 pandemie
o de kans op toename van ontbrekende onderdelen van toeleveranciers
o het nog lopende testprogramma waarvan de resultaten kunnen leiden tot

noodzakelijke aanpassingen
o een langere doorlooptijd van de toelating doordat materieeltoelating sinds het 4e

Spoorwegpakket loopt via de European Union Agency for Railways (ERA) en
o de kans dat er nog noodzakelijke maatregelen kunnen volgen uit het onderzoek

naar het sleepongeval in Duitsland wat nog niet is afgerond.

Effect op verdere dienstregelingstappen 
Mocht de instroom van ICNG door bovengenoemde risico’s alsnog doorlopen in 2023 
dan heeft dit geen impact op de huidige dienstregelingsontwerp voor 2023 door het 
eerdere besluit de dienstregelingstructuur van 2022 door te zetten in 2023. In het 
lopende ontwerp van dienstregeling 2024 nemen we bovenstaande ontwikkelingen 
mee. Wij blijven het ministerie van IenW en andere stakeholders hierover informeren 
in de reguliere overleggen over de ontwikkeling van de dienstregeling. 

Betrouwbare en zorgvuldige introductie 
NS blijft primair sturen op een betrouwbare en zorgvuldige introductie. Dit betekent 
dat wij geen concessies doen aan het NS Proefbedrijf en een beheerste, stapsgewijze 
infasering conform de geleerde lessen uit de Parlementaire Enquête Fyra. We gaan door 
met testen binnen de mogelijkheden die er in deze tijd zijn (zoals recent de start van de 
testen met het eerste 8-wagenstel en de opleidingen voor onderhoud). Samen met onze 
leverancier werken we hard aan een betrouwbare introductie van ICNG in de 
reizigersdienst in 2022. Zie ook bijlage 1 voor enkele voorbeelden van genomen 
mitigerende maatregelen.  

Ik hoop u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben over de huidige stand 
van zaken. Wij blijven met elkaar in gesprek over alle ontwikkelingen. Zo hebben we 
afgesproken dat we na de zomer bespreken wat dan de huidige stand van zaken is en 
het moment en de wijze waarop een externe toets kan plaatsvinden.  Uiteraard ben ik 
bereid tot nadere toelichting. 

Met vriendelijke groet, 

Directeur Communicatie & Corporate Affairs 

Kopie aan  
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Bijlage 1: Handelingsperspectief: Update mitigerende maatregelen COVID-19 

Alstom en NS doen er uiteraard alles aan om samen de impact van COVID-19 zoveel 
mogelijk te beperken door waar dit toegestaan en mogelijk is onder strikte condities 
door te werken. Voorbeelden hiervan zijn: 

- Herstart en draaiend houden van de productie in Polen ondanks het hoge
ziekteverzuim door COVID-19 reducerende maatregelen zoals extra
beschermingsmiddelen en reiniging, werken in kleinere teams en het breder
opleiden van productiemedewerkers om uitval van collega’s op te vangen.

- Continu monitoren en prioriteren van materiaalstromen om materiaaltekorten
in productie te beperken.

- Blijvende monitoring van onderleveranciers op financiën en productieplanning
en het contracteren van ‘second sources’.

- Inhuren en training van lokale medewerkers om testwerkzaamheden uit te
voeren onder begeleiding van buitenlandse specialisten door middel van een
videoverbinding.

- Contracteren van alternatieve testfaciliteiten in Duitsland en het verplaatsen
van een aantal testen naar Nederland om aanwezigheid van specialisten
mogelijk te maken.

- Testen in Nederland met aangepaste werkinstructies en beschermende
maatregelen om met meerdere personen in een cabine te kunnen zijn tijdens
testritten.

- Alstom heeft de doorontwikkeling van software voor ICNG de hoogste prioriteit
gegeven en gesplitst in meerdere levering om de punten die relevant zijn voor
toelating en het proefbedrijf zo snel mogelijk op te kunnen lossen.

- Inhuren van ervaren Nederlandse toelatingsmanagers die betrokken zijn
geweest bij meerdere Nederlandse toelatingstrajecten. Zij begeleiden de
buitenlandse specialisten om het toelatingsdossier voor het indienen bij de ERA
al op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te krijgen en daarmee de
doorlooptijd van de beoordeling te minimaliseren. ILT wordt voorafgaand aan
de formele beoordeling al zo veel mogelijk geïnformeerd en betrokken.

- Zo veel mogelijk uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor het
onderhoud en de operatie in Nederland op basis van een statische, nog niet
toegelaten trein.

Daarnaast is er nog steeds frequent periodiek overleg tussen de directies van Alstom en 
NS om de voortgang te monitoren. De levering van treinen die nodig zijn voor de 
operationele voorbereiding in Nederland is nog onzeker door een achterstand in de 
softwareontwikkeling. Als dit opgelost is, kan NS haar proefbedrijf starten. Deze testen 
zijn eveneens bedoeld om problemen vroegtijdig te ontdekken en deze voor de start 
van het reizigersbedrijf op te lossen. 
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Onderwerp Evaluatie GSM-R storing 31 

mei 2021 

Geachte mevrouw Van Veldhoven, 

Op 31 mei 2021 is het landelijk treinverkeer een aantal uur stilgelegd als gevolg van een 

telefoniestoring bij ProRail. Dit heeft impact gehad op zowel het reizigers- als het 

goederenvervoer. In deze brief geven we toelichting op de situatie van dat moment en het 

resultaat van de analyse van ProRail naar de oorzaak en de geleerde lessen. 

Situatieschets 

Op maandag 31 mei 2021 heeft zich rond 13.45 uur een storing voorgedaan aan het vaste 

telefoniesysteem (INTtel) voor de medewerkers op de (verkeersleiding)posten. Dit raakte alle 

medewerkers in de be- en bijsturing van de treindienst, zowel centraal op het Operationeel 

Controle Centrum Rail (OCCR) in Utrecht, als decentraal op de posten. Via dit INTtel systeem 

verloopt ook de communicatie met het zogeheten GSM-R netwerk, dat het mogelijk maakt voor 

de collega’s op de posten om te communiceren met de machinist op de trein. Tijdens deze 

storing werkten het GSM-R netwerk en het mobiele netwerk op zich zelf wel, maar de koppeling 

tussen de vaste- en mobiele telefonie functioneerde niet. Medewerkers op 4 van de 13 posten 

gaven aan dat het gedurende de storing niet mogelijk was om ‘in control’ te blijven en legden 

het treinverkeer in hun bediengebied stil. Door het stilgelegde treinverkeer op deze posten en 

onduidelijkheid over de mogelijkheden in de werkwijze, is rond 14.30 uur om een out-of-control 

situatie te voorkomen, de treindienst landelijk beheerst stilgelegd door de Officier van Dienst-

Spoor (OvDS). De OvDS is eindverantwoordelijke voor de be- en bijsturing van de operationele 

treindienst en het verkeersleidingsproces in Nederland. Dat houdt in dat reizigerstreinen naar 

de dichtstbijzijnde stations werden geleid en goederentreinen naar wachtplekken werden 

geloodst. 1 De treinen van regionale vervoerder Arriva konden wel blijven rijden omdat deze 

vervoerder zelf op de post aanwezig is en zelf (via eigen mobiele telefoons) contact kon leggen 

met haar treinen buiten. Rond 16.00 uur is de treindienst hervat. De storing heeft impact gehad 

op 1228 treinen die geheel of gedeeltelijk opgeheven zijn tussen 13.00 uur en 21.00 uur. 

Oorzaak 

Het telefonieverkeer (zowel INTtel als GSM-R systeem) tussen de vaste telefoniegebruikers 

onderling en met de treinen is verdeeld over twee locaties. Dit systeem is daarmee dubbel 

1 ) Voor de reiziger betekent dit dat die een handelingsperspectief krijgt en de keuze heeft om eventueel 
op een andere manier zijn / haar reis te vervolgen. Voor NS en ProRail betekent dit dat de treinen niet op 
ongewenste plekken stilstaan zoals midden in het veld. 
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(geo-redundant) uitgevoerd. Binnen de beide locaties zijn de systemen zelf ook redundant 

neergezet (waarmee dubbel redundant). Bij uitval van (onderdeel van) een locatie neemt de 

andere het totale verkeer over. Voor beide locaties wordt de data gelijktijdig centraal bijgewerkt, 

omdat er anders discrepantie tussen de locaties kan ontstaan en miscommunicatie tussen de 

treinen en de posten kan ontstaan met als mogelijk gevolg: onveilige situaties. Bij het 

overzetten van deze gegevens is het proces van synchronisatie op beide locaties vastgelopen. 

Hierdoor raakte het INTtel systeem verstoord. Via de INTtel verloopt o.a. de communicatie met 

het GSM-R netwerk, die het mogelijk maakt voor posten om te communiceren met de juiste 

machinist in het treingebied waar de trein zich bevindt. Zowel het GSM-R netwerk als het 

mobiele netwerk werkten gedurende de storing wel.  

De OvD-S had gezien de situatie geen ander besluit kunnen nemen dan de treindienst landelijk 

stil te leggen gelet op de veiligheid. Door dit incident is duidelijk geworden dat de 

noodprocedures onvoldoende zijn toegepast om de situatie onder controle te houden. 

Daarnaast bleken niet alle noodtelefoons goed te functioneren. Als alle posten op de hoogte 

waren geweest van de noodprocedure bij een systeemstoring GSM-R en als er geen zorg was 

dat er voldoende werkende GSM-R noodtelefoons aanwezig waren geweest op de posten, dan 

had de treindienst niet landelijk gestaakt hoeven worden. Naar verwachting had de treindienst 

wel moeten worden afgeschaald omdat er door uitval van de koppeling tussen het INTtel 

systeem en het GSM-R netwerk geen communicatie mogelijk was  tussen de posten en de 

treinen én de posten onderling alsmede met het OCCR. 

Geleerde lessen 

Per onmiddellijk heeft ProRail tijdelijke mitigerende maatregelen getroffen om herhaling van 

deze storing te voorkomen. Deze maatregelen blijven van kracht tot er, binnen enkele weken, 

een software update ontwikkeld en toegepast wordt waarmee een dergelijk probleem niet meer 

kan voorkomen. De technische problemen die geconstateerd zijn in de analyse worden 

meegenomen in het project van het nieuwe telefoniesysteem. (het GRI systeem als opvolger 

van het huidige INTtel systeem). Dit systeem stond oorspronkelijk over 4 jaar gepland om in te 

voeren, maar ProRail heeft al eerder besloten om dit versneld in te voeren in eind 2022.  

Verdere versnelling is niet mogelijk en gezien de korte termijn oplossing ook niet noodzakelijk. 

Het belang van een goede terugvalmogelijkheid inclusief de bruikbaarheid daarvan tijdens 

calamiteiten, wordt meegenomen in het project dat het huidige INTtel- systeem gaat vervangen.  

Daarnaast wordt het GSM-R netwerk vervangen. De opvolger van GSM-R, genaamd FRMCS is 

gebaseerd op 5G technologie. Deze bevindt zich op dit moment nog in de specificatiefase. 

Internationaal wordt dit afgestemd in samenspraak met de Europese Unie. ProRail hecht er aan 

te vermelden dat het GSM-R telefonieverkeer bij deze storing niet is uitgevallen en naar 

behoren functioneerde. Het betrof de INTtel – telefonie en koppeling naar de GSM-R omgeving. 

ProRail gaat de noodprocedure hoe om te gaan bij uitval INTtel optimaliseren. Het belang van 

frequente instructie en training aan medewerkers wordt daarin meegenomen. Ook wordt de 

noodprocedure ‘Systeemstoring GSM-R’ aangescherpt om onduidelijkheid over de nood-

procedure te voorkomen. Dit zorgt voor meer handelingsperspectief in dergelijke situaties. 

Tot slot gaat ProRail ervoor zorgen dat de posten altijd voldoende werkende noodtelefoons 

hebben, dat deze regelmatig getest worden op werking en medewerkers regelmatig oefenen 

met het gebruik van de GSM-R noodtelefoons. 

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Ans Rietstra  

COO 

Postadres 

Postbus 2038 

3500 GA  Utrecht 
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