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G eachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u ter informatie aan de onderzoeksrapporten van ProRail met daarin
de resu ltaten van de onderzoeken verkenningsfase reizigerstreinverbinding
Emmen-Rheine.

ProRail heeft in opdracht van ons een variantenstudie en een kostenonderzoek
uitgevoerd voor het ProRail spoor van het tracé Coevorden-Neuenhaus.
ln het Statenstuk 2020-935 lnvesteringsagenda thema Mobiliteit, wordt voor-
gesteld om voor de kosten van dit onderzoek middelen beschikbaar te stellen
vanuit de Reserve lnvesteringsagenda. ln de Statencommissie Omgevingsbeleid
van 21 oktober 2020 is vastgesteld dat het als hamerstuk geagendeerd wordt
voor de vergadering van uw Staten op 1 1 november 2020.

Over dit tracé zijn wij al geruime tijd in gesprek met het Ministerie van l&W en
op basis van bovengenoemde rapporten gaan wij verder in gesprek. Het is de be-
doeling dat l&W in het BO MIRT op 26 november 2020 een besluit neemt over dit
project.

Wij volgen het advies van ProRail op om variant 4 verder uit te werken; een extra
perron op station Coevorden voor de trein van en naar Duitsland. Deze oplossing
is toekomstbestendig en betekent een opwaardering van het station met service
gericht op de internationale treinreizigers. Het beoogde extra perron is goed be-
reikbaar dankzij de nieuwe voetgangerstunnel (Íebruari 2020 geopend) die beide
zijden van het station met elkaar verbindt.
Deze variant heeft de laagste prijs van alle varianten en geeft bij de aanleg de
minste overlast. De overige projectpartners, waaronder de gemeenten Coevorden
en Emmen en de Bentheimer Eisenbahn, steunen deze variant.
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Aan Duitse zijde wordt de laatste hand gelegd aan de Standardisierte Bewertung;
dit is een kosten-batenanalyse ten behoeve van cofinanciering door de deelstaat
Nedersaksen en het Rijk. Met de Duitse partners zijn wij in gesprek over de finan-
ciering van het Duits spoor in Nederland en over zaken zoals dienstregeling,
spoortechniek, spoorveiligheid en aanpassing van het station Coevorden.

Na besluitvorming in het BO MIRT zullen wij u weer informeren over de voort-
gang van onze inspanningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

Bijlagen:
1. Rapport Movares - Reizigerstrein Bad Bentheim - Coevorden; verkenning aan-

sluiting op Coevorden, dd. 14 oktober 2020, versie 2.1.

2. Rapport ProRail - Kostennotitie R561000 reizigerstrein Emmen-Coevorden-
Rheine dd.4 november 2020
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1 Inleiding 

1.1    Context 

Door een aantal partijen, te weten de Provincie Drenthe, de Landkreis Grafschaft 
Bentheim, de Bentheimer Eisenbahn AG, de Nederlandse gemeentes Coevorden en 
Emmen, de Samtgemeinden Emlichheim, Neuenhaus en Schüttorf en de steden 
Nordhorn en Bad Bentheim is het initiatief genomen om te proberen om een 
reizigerstrein-verbinding tot stand te brengen vanaf Bad Bentheim via Neuenhaus en 
Emlichheim tot aan Coevorden met als einddoel een treindienst tussen Emmen en 
Rheine. 
 

 
     Figuur 1, Ligging van het baanvak  
 
Om daadwerkelijk Emmen met Rheine per spoor te verbinden verkennen de partners 
nu de reactivering van het tracé Neuenhaus-Coevorden. Hiermee sluit het Duitse spoor 
direct aan op de spoorlijn Coevorden-Emmen (Vechtdallijn Zwolle-Coevorden-
Emmen). Dit 30 kilometer lange tracé is grotendeels in eigendom van de Bentheimer 
Eisenbahn (BEB), ook op Nederlands grondgebied.  
 
De bedoeling is dat de Bentheimer Eisenbahn met reizigerstreinen als eerste stap vanaf 
Bad Bentheim gaat doorrijden tot aan station Coevorden. Mogelijk wordt deze 
verbinding later doorgetrokken naar Emmen. 
 
ProRail ziet drie dienstregelingsopties voor de trein. Zie hiervoor bijlage 6. 
 
Hiervoor dient de infrastructuur van ProRail op het Nederlandse deel van de 
verbinding (inclusief station Coevorden) te worden aangepast.1 

 
1 Er zijn ook aanpassingen nodig op het deel van de verbinding van de Bentheimer Eisenbahn, doch deze vallen buiten 
het bestek van deze rapportage. 



 

5 

VR-RDJ-33M0000001 / Proj.nr. MN001789/ Vrijgegeven / Versie 2.1 / 14 oktober 2020 

/groep Veilige Infra:team Veilig Railverkeer 

 
 

1.2    Onderwerp van de verkenning 

Het onderwerp van de verkenning is om te onderzoeken welke infrastructurele 
maatregelen moeten worden genomen op het ProRail-gedeelte van de verbinding om 
de reizigerstrein-verbinding mogelijk te maken. 
 
ProRail en Movares hebben dit onderzoek samen uitgevoerd. De resultaten van dit 
onderzoek zijn voorgelegd aan en besproken met de belanghebbende partijen, te weten 
de Provincie Drenthe, de Bentheimer Eisenbahn, de gemeente Coevorden en Arriva in 
twee ontwerpateliers (26 augustus en 16 september 2020). 
 
 

 
Foto 1, Het 1e Ontwerpatelier op 26 augustus 2020 in het Stadhuis van de 
gemeente Coevorden 
 

1.3    Scope 

De scope van het onderzoek betreft: 
1. Het realiseren van een railverkeerstechnische koppeling van het baanvak vanaf 

Neuenhaus naar Coevorden.  
Tevens in beeld brengen van wat nodig is qua koppeling van het ProRail-
treinbeveiligingssysteem met dat van de Bentheimer Eisenbahn, c.q. DB. 
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Figuur 2, Schets huidige situatie spoor Coevorden 
 

2. Het uitbreiden van station Coevorden waardoor de treinen uit Bad Bentheim hier 
kunnen halteren en keren, terwijl ook het andere treinverkeer kan worden 
afgewikkeld. Dit laatste betreft de reizigerstreinen van Arriva/BlauwNet op de 
verbinding Zwolle-Emmen en de goederentreinen die Coevorden passeren. 

3. Hierbij dient het einddoel van doorrijden naar Emmen niet onmogelijk te worden 
gemaakt. 

 

1.4    Eisen 

De gestelde eisen zijn vastgelegd in het Initieel Behoefte Document van de Provincie 
Drenthe. 
 
Aanvullend hierop zijn de volgende eisen in de ontwerpateliers genoemd: 

 De koppeling en infrastructurele maatregelen dienen zo eenvoudig mogelijk te 
zijn, opdat het starten van de reizigersverbinding betaalbaar wordt/blijft. 

 Het is wenselijk dat de reizigerstreinen zonder te stoppen van en naar 
Coevorden kunnen gaan rijden. Een treinsnelheid van 40 km/u op het ProRail-
deel van de verbinding wordt hierbij als een acceptabele snelheid beschouwd. 

 Het treinmaterieel dat de verbinding gaat rijden betreft niet elektrisch materieel. 
Er is dus geen bovenleiding nodig. Mogelijk gaat hier gereden worden met 
treinen op diesel, waterstof of met een accu. 

 De maximum treinlengte is 100 meter. 
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1.5 Rapportage 

In de voorliggende rapportage worden de onderzochte varianten toegelicht en de 
kostenramingen gerapporteerd. De gepresenteerde tekeningen en schema’s hebben alle 
het niveau van schetsontwerp. 
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2 Railverkeerstechnische koppeling  

Wat betreft de railverkeerstechnische koppeling van het baanvak vanuit Neuenhaus op 
het baanvak Zwolle-Coevorden, zijn vier varianten gegenereerd en onderzocht, te 
weten: 
 Variant RVT-0. Geen aanpassingen. In deze situatie is er een verplichte stop van 

de treinen voor de brug in beide rijrichtingen. 
 Variant RVT-1. Dit is een variant waarmee een trein zonder verplichte stop in één 

keer van/naar Coevorden kan rijden en wel met 40 km/u. 
 Variant RVT-2. Idem als RVT1, doch met een andere positionering van het inrijd-

sein. 
 Variant RVT-3. Idem als RVT2, maar dan met een snelheidsverhoging naar 60 

km/u. 
 
Deze varianten worden onderstaand toegelicht. De getoonde railverkeerstechnische 
schema’s zijn tevens in bijlage 1 op groter formaat bij het rapport gevoegd. 

2.1 Variant RVT-0 

Deze variant betreft het ongewijzigd laten van de huidige situatie, waardoor geen 
investeringen nodig zijn. 
 
 

 
Figuur 3, Railverkeerstechnische schets variant RVT-0 
 
 
Bijzonderheden van deze variant zijn: 

 Inrijdsein 384 van het emplacement Coevorden is een laag sein, dat vlak voor 
wissel 381 is geplaatst. De afstand tot het volgende sein 390 is minder dan de 
minimale remwegafstand van 400 meter. Daarom wordt bij  nadering van sein 
384 “op zicht” gereden. 

 Nadelen zijn de lange rijtijd door stops onderweg en zeer lage snelheid. 
 Bij vertrek uit Coevorden richting Bad Bentheim wordt in sein 388 het 

seinbeeld geel knipperlicht (rijden op zicht) getoond. 



 

9 

VR-RDJ-33M0000001 / Proj.nr. MN001789/ Vrijgegeven / Versie 2.1 / 14 oktober 2020 

/groep Veilige Infra:team Veilig Railverkeer 

 
 

 Door het ontbreken van treinaankondiging voor de treindienstleider Coevorden 
is geen automatische rijweginstelling mogelijk voor binnenkomende treinen uit 
Bad Bentheim. 

 Er is geen ATB-inschakelsectie, daardoor is er geen ATB-protectie op sein 
384. 

 Omdat er geen blokbeveiliging is moeten alle treinen rijden op basis van 
veiligheidstreinberichten tussen de treindienstleiders van Coevorden en van de 
Bentheimer Eisenbahn. 

 De kans dat ILT akkoord gaat met deze oplossing is zeer gering. 
 Gezien de nadelen kan deze variant als onhaalbaar worden beschouwd. 

 

2.2 Variant RVT-1 

Dit is de variant waar met 40 km/u kan worden doorgereden en wel met het inrijdsein 
384 voorbij (=westelijk van) de brug en overwegen. 
 
 

 
Figuur 4, Railverkeerstechnische schets variant RVT-1 
 
Bijzonderheden van deze variant zijn: 

 In deze variant wordt inrijdsein 384 een hoog sein, op minimaal 400 meter 
afstand voor sein 390.  

 Het sein staat op korte afstand voorbij overweg 0.8. Goederentreinen kunnen 
bij stilstand voor sein 384 deze overweg dan wel de beide overwegen 
blokkeren. Voor reizigerstreinen (maximaal 100 meter lengte) geldt dit nadeel 
niet. 

 Op 400 meter voor dit inrijdsein wordt een voorsein (sein 386) geplaatst. Ter 
hoogte van voorsein 386 moet een snelheid van maximaal 40 km/u bereikt 
zijn.  

 Voor voorsein 386 moet een ATB-inschakelsectie worden gebouwd. Richting 
Bad Bentheim wordt voorbij wissel 381 een ATB-uitschakelsectie gebouwd. 

 Overweg 0.8 wordt omgebouwd van handbediende knipperlichtinstallatie naar 
AHOB. De aankondiging ligt buiten wissel 381 en wordt dus niet beïnvloed 
door treinen van en naar Zwolle. 

 De beide overwegen en de brug blijven op de “vrije baan” liggen. 
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 De draaibrug wordt vergrendeld bij rijweginstelling vanaf sein 388 richting 
Bad Bentheim. In het sein wordt gecontroleerd dat de brug gesloten en 
vergrendeld is. 

 De werking van de overwegen en de ontgrendeling van de brug worden 
gerealiseerd onafhankelijk van de ProRail-installatie. 

 Deze variant is in het 2e ontwerpatelier aangemerkt als voorlopige 
voorkeursvariant. 

 
 

2.3 Variant RVT-2 

Dit is de variant waar met 40 km/u kan worden doorgereden en wel met sein 384 vóór 
(=oostelijk van) de brug en overwegen. 
 

 
Figuur 5, Railverkeerstechnische schets variant RVT-2 
 
 
Bijzonderheden van deze variant zijn: 

 In deze variant wordt inrijdsein 384 een hoog sein, geplaatst voor de brug en de 
beide overwegen. De afstand tot sein 390 bedraagt circa 750 meter. Ter hoogte 
van sein 384 moet een snelheid van maximaal 40 km/u bereikt zijn.  

 De brug en beide overwegen liggen voorbij het inrijdsein en maken daardoor 
deel uit van het emplacement Coevorden. 

 Op 600 meter voor dit inrijdsein wordt een voorsein (sein 386) geplaatst. Ter 
hoogte van voorsein 386 moet een snelheid van maximaal 60 km/u bereikt 
zijn. 

 Voor voorsein 386 moet een ATB-inschakelsectie worden gebouwd. Richting 
Bad Bentheim wordt voorbij wissel 381 een ATB-uitschakelsectie gebouwd. 

 Overweg 0.8 wordt omgebouwd van handbediende knipperlichtinstallatie naar 
AHOB. De aankondiging ligt buiten wissel 381 en wordt dus niet beïnvloed 
door treinen van en naar Zwolle. 

 De werking van de overwegen is afhankelijk van rijweginstelling in de ProRail 
installatie. 

 De draaibrug wordt vergrendeld bij rijweginstelling vanaf sein 388 richting 
Bad Bentheim respectievelijk bij rijweginstelling vanaf sein 384 richting 
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Coevorden. In de seinen wordt gecontroleerd dat de brug gesloten en 
vergrendeld is. 

 Deze variant komt overeen met de eerste opzet van Bentheimer Eisenbahn. 
 

2.4   Variant RVT-3 

Deze variant is als variant RVT-2, maar dan met een snelheidsverhoging. 
 

 
Figuur 6, Railverkeerstechnische schets variant RVT-3 
 
 
Bijzonderheden zijn: 

 Voor een hogere snelheid bij aankomst en vertrek moet wissel 381 worden 
vervangen door een wissel 1:12 of 1:15. Tevens moet het alignement in de 
aansluitende boog worden aangepast. In dat geval mag met een snelheid van 
60 km/u respectievelijk 80 km/u worden gereden.  

 De seinplaatsing en railverkeerstechnische inrichting komt in grote lijnen 
overeen met variant RVT-2. Ter hoogte van sein 390 geldt een vaste 
snelheidsbeperking van 60 km/u bij een doorgaande rijweg door Coevorden. 
Bij binnenkomst in Coevorden bedraagt de toegelaten snelheid bij sein 390 
slechts 40 km/u. Daardoor zal voor de reizigerstreinen in sein 384 altijd 
maximaal “geel 4” getoond worden. 

 Bij binnenkomst op stoptonend uitrijdsein in Coevorden is sprake van zeer 
beperkte rijtijdwinst. 

 Bij vertrek uit Coevorden is de rijtijdwinst groter omdat meteen na de wissels 
kan worden opgezet naar 60 km/u. Bij toepassing van een wissel 1:15 en 
aanpassing van de baan voor 80 km/u kan bij vertrek richting Bad Bentheim 
met 80 km/u worden gereden. 

 De aankondiging van overweg 0.8 ligt voor wissel 381 en moet dus afhankelijk 
gemaakt worden van de wisselstand om beïnvloeding door treinen van en naar 
Zwolle te voorkomen. 

 Vanwege de hoge kosten is deze variant als weinig kansrijk te beschouwen en 
daarom niet verder uitgewerkt. 
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2.5 Variantselectie en kostenraming. 

In het 2e ontwerpatelier is variant RVT-1 als voorlopige voorkeursvariant aangemerkt. 
Van deze variant is een kostenraming opgesteld. 
 

2.6 Railverkeerstechnische aanpassingen op het emplacement Coevorden 

Bij elk van de bovengenoemde varianten RVT-1 t/m -3 geldt dat er ook op/rond het 
emplacement van station Coevorden enige railverkeerstechnische aanpassingen nodig 
zijn. 
 
Zo moet in verband met de toegelaten snelheid bij rijwegen naar Bad Bentheim de 
seingeving in Coevorden worden aangepast. Uitgaande van een snelheid van 40 km/u 
(variant RVT-1 en RVT-2) moet in de uitrijseinen 392, 394 en 396 het seinbeeld “geel 
4” kunnen worden getoond. Ook in inrijsein 414 moet dit seinbeeld getoond kunnen 
worden. Daarom moeten deze vier seinen worden vervangen door een nieuw hoog sein 
met lichtcijferbak 4. 
 
Zie hiervoor ook Bijlage 5. 
 

2.7 Treindetectie 

Het emplacement Coevorden is uitgerust met GRS-spoorstroomlopen. Een 
uitzondering vormen de sporen 1, 2 en 3 die zijn voorzien van 
prikspanningsspoorstroomlopen (PSSSL). Deze PSSSL zijn toegepast in verband met 
detectieproblemen met het lichte treinmaterieel dat hier rijdt. 
 
Op de beginpunten van overwegaankondigingen zijn OPUS-pedalen aanwezig. 
Daarnaast zijn schakeltechnische aanpassingen uitgevoerd ter voorkoming van 
veiligheidsrisico’s in geval van detectieproblemen. 
 
Wanneer een nieuw kopspoor wordt gebouwd (variant 2, keerspoor of variant 5, 
perronspoor 4) zou dit ook van PSSSL moeten worden voorzien. Echter PSSSL is niet 
meer leverbaar en mag voor nieuw werk niet meer worden toegepast en moet daarom 
worden uitgefaseerd. Daarom is voor de kostenramingen voorlopig uitgegaan van 
toepassing van GRS-spoorstroomlopen. 
 
ProRail beraadt zich momenteel op vervanging van PSSSL op diverse locaties door 
assentellers. 
Op het emplacement Coevorden zijn momenteel geen assentellers aanwezig. Gezien de 
problematiek met PSSSL zou dit project een goede aanleiding kunnen zijn om het hele 
emplacement Coevorden van assentellers te voorzien en daarmee de aanwezige PSSSL 
te kunnen verwijderen. 
Geadviseerd wordt om na de keuze van een variant met ProRail-Treinbeveiliging te 
overleggen op welke manier de treindetectie te Coevorden moet worden aangepast. 
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Het emplacement Coevorden is voorzien van ATB-EG. In de rijwegen via spoor 2 
wordt ATB-code gegeven. Hiervoor moeten, ook bij toepassing van assentellers, GRS-
spoorstroomlopen worden gehandhaafd t.b.v. code-overdracht.  
 
Op het spoorgedeelte van de Bentheimer Eisenbahn zal voor de blokbeveiliging en de 
aankondigingen van de overwegen door de BE apparatuur (waarschijnlijk assentellers) 
worden geplaatst en onderhouden. 
Op dit gedeelte zijn twee GRS-spoorstroomlopen nodig als ATB-inschakelsectie resp. 
ATB-uitschakelsectie. 
 

2.8 ATB in treinmaterieel 

Een aandachtspunt bij het rijden naar Coevorden is, dat het treinmaterieel op ProRail-
spoor voorzien moet zijn van ATB-apparatuur. De kosten hiervan zijn niet in de 
kostenraming opgenomen. 
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3 Overzicht onderzochte varianten emplacement 
Coevorden 

In het onderzoek zijn wat betreft de uitbreiding van de capaciteit van station 
Coevorden vijf varianten gegenereerd en onderzocht, te weten: 
 Variant 1. Inpassing van de trein vanuit Bad Bentheim in de dienstregeling van de 

treinen die hier reeds rijden, zonder uitbreiding van de sporen en 
perrons op station Coevorden 

 Variant 2. Toevoeging van een keer-/opstelspoor voor de trein van/naar Bad 
Bentheim 

 Variant 3. Verlenging van een perron in combinatie met het inbrengen van 
perronfasen, waardoor er extra perroncapaciteit op station Coevorden 
ontstaat. 

 Variant 4. Het aanleggen van een perron langs spoor 3, inclusief aanpassing van 
de transfer om dit perron goed te laten aansluiten op de rest van het 
station 

 Variant 5. Het aanleggen van een extra perronspoor 4 met perron aan de westzijde 
van het station, inclusief aanpassing van de transfer. 

 
Van elke variant zijn een aantal (sub-)varianten ontwikkeld. Deze zijn alle functioneel 
en technisch onderzocht en van de meest kansrijke varianten is een kostenraming 
opgesteld. 
 
De varianten 2, 4 en 5 worden in de volgende hoofdstukken behandeld. 
 
De variant 1 en 3 zijn in een vroegtijdig stadium afgevallen. Dit wordt onderstaand 
onderbouwd. 
 
Variant 1 
Variant 1, oftewel inpassing van de nieuwe trein in de bestaande dienstregeling, zonder 
uitbreiding van de capaciteit van het station, is afgevallen op basis van de niet te 
verenigen dienstregelings-eisen en -wensen van de Bentheimer Eisenbahn en 
Arriva/Blauwnet. Dit blijkt uit een analyse van ProRail. 
 
Vanwege de gewenste aansluiting van de nieuwe trein met andere treinen in Bad 
Bentheim komt deze trein namelijk op een specifiek moment aan in Coevorden en 
moet op een specifiek moment vertrekken. Dit blijkt niet te verenigen met de 
dienstregelingsstructuur van Arriva.  
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Variant 3 
Variant 3 betreft het uitbreiden van perronspoor 2 zodat hier perronfasen ontstaan. 
Met perronfasen wordt bedoeld dat er twee perronsporen (2a en 2b) ontstaan die achter 
elkaar liggen en onafhankelijk van elkaar zijn te gebruiken. Hiervoor dient er dan een 
kruiswisselcomplex halverwege het perron te worden aangebracht. 
 
 

 
Figuur 7, Sporenschema variant 3, met perronfasen op spoor 2 
 
Deze variant is afgevallen om de volgende redenen: 

- Er is onvoldoende ruimte voor de benodigde perronverlenging 
- De toepassing van perronfasen is railverkeerstechnisch lastig en leidt in de 

praktijk tot ongewenste seinbeelden. Meestal leidt dit beperkingen in de 
gebruikswaarde van het spoor, zoals noodgedwongen lagere rijsnelheden en/of 
lange opvolgtijden. Om deze reden is het perronfasegebruik de laatste jaren op 
veel stations in Nederland afgeschaft. 

- Doordat het perron over de tunnel komt te liggen wordt de tunnel meer 
gesloten (de vide wordt deels dichtgelegd) waardoor de sociale 
veiligheidsbeleving verslechtert. 
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4 Varianten spoor emplacement Coevorden 

4.1 Variant 2, keerspoor  

Zoals gezegd, omvat variant 2 het toevoegen van een keer-/opstelspoor aan station 
Coevorden. Het idee hierbij is, dat de aankomende trein uit Bad Bentheim na het 
uitstappen van de reizigers leeg naar dit keer-/opstelspoor doorrijdt en daar wacht tot 
het moment in de dienstregeling dat de trein weer terug moet gaan rijden. De trein rijdt 
dan weer naar een perronspoor, de reizigers stappen in en de trein vertrekt. 
 
Het is voor de machinist dan het handigste dat het keer-/opstelspoor zich aan de 
noordzijde van het station bevindt, opdat de trein dan niet hoeft te keren om van/naar 
het keer-/opstelspoor te rijden. Hierdoor is ook het capaciteitsbeslag van het 
perronspoor zo kort mogelijk. 
 
Van het keerspoor zijn vijf varianten uitgewerkt. Deze worden onderstaand beschreven 
en beoordeeld. 
 
Voor het 1:1000-spoorontwerp van de varianten wordt verwezen naar bijlage 2 en voor 
de railverkeerstechnische schema’s naar bijlage 5.  
 
 

 
Foto 2, Zicht vanaf het eilandperron noordwaarts naar de mogelijke locaties van 
het keer-/opstelspoor 
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4.1.1.   Keerspoor variant 2A-3 

Variant 2A-3 betreft een keerspoor dat wordt aangesloten op perronspoor 1. 
 

 
Figuur 8, Sporenschema keerspoor variant 2A-3 (en 2A-6) 
 
De kenmerken van deze oplossing zijn: 

 Het bestaande 1:9-wissel met wisselnummer 403, ten noorden van perron 1/2 
zal worden vervangen door een wisseloverloop bestaande uit twee 1:9 wissels. 
Hieruit zal een kopspoor aftakken.  

 Dit keerspoor zal vlak achter het tankstation langs gaan en eindigen bij een 
stootjuk. Hier ontstaat mogelijk een ruimtelijk knelpunt. Ook kan hier van 
belang zijn, dat de Bentheimer Eisenbahn mogelijk in de toekomst met 
waterstoftreinen gaat rijden en dat hier dan wellicht een veiligheidsissue 
ontstaat in relatie tot de brandstof in het tankstation..  

 Het keerspoor moet 140 meter spoorlengte hebben (gemeten vanaf de vrijbalk 
van het wissel), namelijk: 

o 100 meter maximum treinlengte 
o 5 meter remmarge 
o 10 meter zichtafstand tot aan het sein 
o 25 meter doorschietlengte achter het sein tot aan de vrijbalk2. 

 Het doorgaande spoor wordt door middel van een 1:12 verbonden met spoor 3. 
Dit 1:12 wissel ligt in de huidige situatie circa 120 meter verder naar het 
noorden. Door het wissel te verplaatsen wordt er ruimte geschept om het 
keerspoor aan te leggen op een plek die niet ver buiten de huidige contouren 
van het spoor reikt en hierdoor nog circa 4 meter aanwezig is tussen hart spoor 
van het keerspoor en het hekwerk van het tankstation. De huidige maximum 
rijsnelheden blijven gehandhaafd. Een aanpassing aan het perron voor sporen 1 
en 2 is benodigd.  

 Railverkeerstechnisch is deze variant goed te realiseren. 

 
2 Dit gaat uit van het intakken van het keerspoor op spoor 1 waar maximaal 40 km/u mag worden gereden. Dit geldt 
voor de varianten 2A en 2B. 
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 Het samengebruik van het eilandperron door de Bentheimer Eisenbahn en 
Arriva, maakt dat beide vervoerders voor de overstappende reizigers kaart-
automaten moeten gaan plaatsen op het eilandperron. Dit is niet zo praktisch 
en leidt tot extra kosten voor de vervoerders. Dit punt geldt voor alle varianten 
van de keerspoor-oplossing (=variant 2). 
 

Tabel 1 - Voordelen en nadelen variant 2A-3 

 Voordelen Nadelen 

Variant 2A-3 - Valt grotendeels binnen de 
huidige ruimte. 

- Huidige rijsnelheden blijven 
behouden. 

- Railverkeerstechnisch 
haalbaar. 

 

- Het goederenspoor wordt met 
circa 120m ingekort door het 
verplaatsen van het wissel. 

- Het keerspoor zal zich in de 
nabijheid van het tankstation 
bevinden.  

- Meer treinbewegingen over 
overpad 

- Kaartautomaten op perron 
    

4.1.2.   Keerspoor variant 2A-6 

Variant 2A-6, betreft net als 2A-3 een keerspoor aangesloten op perronspoor 1, zoals 
weergegeven in figuur 8.  
 
De verschillen met variant 2A-3 zijn: 

 De oplossing is anders qua aanpassingen van spoor en perron. Verwezen wordt 
naar de tekeningen in bijlage 2.  

 Er is een perronaanpassing door het verleggen van spoor 1 in oostelijke 
richting.  

 Direct ten noorden van het perron zal er een 1:9 wissel toegevoegd worden 
waardoor er een afbuiging vanaf spoor 1 richting het keerspoor mogelijk 
wordt. De rechtstand van dit wissel zal overgaan in het huidige wissel 403. De 
positie van dit bestaande wissel blijft gehandhaafd. Op deze manier zijn er 
weinig wijzigingen benodigd.  

 

Tabel 2 - Voordelen en nadelen variant 2A-6 

 Voordelen Nadelen 

Variant 2A-6 - Het keerspoor zal reeds voor 
het tankstation eindigen. 

- Voldoende ruimte aanwezig 
voor het realiseren van het 
keerspoor. 

- Railverkeerstechnisch 
haalbaar. 
 

- Een kleine knik tussen de twee 
1:9 wissels direct ten noorden 
van het perron. 

- Uitbreiding van het perron 
benodigd.  

- Meer treinbewegingen over 
het overpad. 

- Kaartautomaten op perron 
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4.1.3.   Keerspoor variant 2B 

Variant 2B betreft een keerspoor, dat niet ná, maar ter plaatse van het perron vanuit 
perronspoor 1 aftakt. Dit is qua perronlengte mogelijk, omdat de lengte van de trein uit 
Bad Bentheim maximaal 100 meter lang is, terwijl de treinen op de verbinding Zwolle-
Emmen 170 meter lang kunnen zijn. 
 

 
Figuur 9, Sporenschema keerspoor variant 2B 
 
De kenmerken van deze oplossing zijn: 

 Er wordt een 1:9 wissel langs het perron in spoor 1 gerealiseerd worden zodat 
de trein na het halteren op spoor 1 kan doorrijden naar het keerspoor. Dit 
wissel geeft toegang tot het keerspoor.  

 Achter het keerspoor is voldoende ruimte aanwezig om afstand tot het 
tankstation te bewaren.  

 Het hoofdspoor zal middels een aangepaste boog verder verlopen richting het 
huidige 1:9 wissel gelegen ten noorden van het perron. Vanaf hier zal het spoor 
de huidige ligging vervolgen.  

 
Railverkeerstechnisch lijkt deze variant op variant 2A. Door de gewijzigde ligging van 
het wissel moet sein 412 worden verplaatst. Hierdoor neemt de nuttige lengte voor 
treinen richting Emmen af. 
Dit is niet op te vangen door toepassing van een extra sein aan het einde van het 
perron. De regelgeving verbiedt de plaatsing van een sein op korte afstand voorbij een 
tegen de punt bereden wissel. Bovendien zou door de korte seinafstand een geel-geel 
opvolging ontstaan. Ook dit is niet toegestaan. 
Omdat deze variant leidt tot beperking van de treinlengte voor de huidige treindienst 
van Arriva kan deze als onhaalbaar worden beschouwd.  
 

Tabel 3 - Voordelen en nadelen variant 2B 

 Voordelen Nadelen 

Variant 2B - Voldoende ruimte aanwezig. 
- Keerspoor ruim verwijderd 

van de hoofdsporen dus 
veiliger voor personeel 
rondom de kerende trein. 

- Seinplaatsing voldoet niet aan 
OVS. 

- Meer treinbewegingen over 
overpad. 

- Kaartautomaten op perron 
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4.1.4.   Keerspoor variant 2C 

Variant 2C betreft een keer-/opstelspoor dat aftakt, nadat de perronsporen 1 en 2 zijn 
samengekomen.  
 

 
Figuur 10, Sporenschema keerspoor variant 2C. 
 
De kenmerken van deze variant zijn: 

 Ten noorden van het huidige wissel 403 zal een nieuw 1:9 wissel toegevoegd 
worden. Dit nieuwe wissel geeft toegang tot het keerspoor.  

 Hierdoor is het keerspoor te bereiken vanaf zowel spoor 1 als spoor 2.  
 Het keerspoor moet, gemeten van de vrijbalk van het wissel, 165 meter 

spoorlengte hebben, namelijk: 
o 100 meter maximum treinlengte 
o 5 meter remmarge 
o 10 meter zichtafstand tot aan het sein 
o 50 meter doorschietlengte achter het sein tot aan de vrijbalk3. 

 Dit keerspoor loopt vlak achter het tankstation en de woning langs en eindigt 
voor de overweg in een stootjuk, hetgeen qua ruimte knelt. 

 Het keerspoor loopt parallel aan het hoofdspoor.  
 Deze variant zal gebruik maken van de huidige perrons. Hier zijn geen 

wijzigingen aan benodigd.  
 Railverkeerstechnisch is deze variant goed te realiseren. 

 

Tabel 4 - Voordelen en nadelen variant 2C 

 Voordelen Nadelen 

Variant 2C - Geen perronaanpassingen 
noodzakelijk. 

- Eenvoudig te bouwen 
- Railverkeerstechnisch 

haalbaar 
- Vormt een 1e aanzet tot een 

spoorverdubbeling richting 
Dalen. 

- Weinig ruimte om het 
keerspoor in te passen 

- Dicht bij het tankstation en tuin 
woning. 

- Kaartautomaten op perron 
- Bij een spoorverdubbeling naar 

Dalen moet er een nieuw 
keerspoor worden aangelegd. 

 
3 Dit gaat uit van het intakken van het keerspoor op spoor 2 waar maximaal 60 km/u mag worden gereden. Dit geldt 
voor de variant 2C en 2D. 
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4.1.5.   Keerspoor variant 2D 

In variant 2D wordt het keer- opstelspoor afgetakt vanaf spoor 2 en komt daarmee 
tussen de sporen 2 en 3 in te liggen. 
 

 
Figuur 11, Sporenschema keerspoor variant 2D. 
 
De kenmerken van deze variant zijn: 

 Vanaf het keerspoor is perronspoor 1 niet te bereiken. Dit geeft beperkingen in 
de uitvoering.  

 Er is tussen de sporen 2 en 3 onvoldoende ruimte om een keerspoor te 
realiseren dat qua lengte aan alle OVS-eisen voldoet. Met name de 
doorschietlengte, die hier 50 meter zou moeten bedragen, lijkt niet inpasbaar.  
Mogelijk is het ruimteprobleem oplosbaar door de hoofdsporen over een 
grotere lengte uit elkaar te leggen of de doorschietlengte te beperken door een 
veiligheidskop aan het keerspoor te verbinden. Deze oplossingen lijken buiten 
het bestek van het project te vallen. Deze variant kan hiermee als onhaalbaar 
worden aangemerkt. 

 

Tabel 5 - Voordelen en nadelen variant 2D 

 Voordelen Nadelen 

Variant 2D - Railverkeerstechnisch 
haalbaar. 

- Onvoldoende ruimte tussen 
de hoofdsporen 

- Het hoofdspoor moet worden 
verlegd, met veel invloed op 
de exploitatie 

- Perronspoor 1 is niet te 
bereiken 

- Kaartautomaten op perron 
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4.2 Variant 4,  spoor 3 wordt perronspoor 

Variant 4 betreft het aanleggen van een perron langs het perronvrije doorrijdspoor 3. 
Hiermee wordt er een separaat perron aangelegd voor de trein van/naar Bad Bentheim. 
De trein kan hier dan zolang blijven staan als nodig is, zonder de treinen van 
Arriva/Blauwnet te hinderen. Het perron dient een nuttige perronlengte van 105 meter 
te krijgen, namelijk de maximale materieellengte van 100 meter plus 5 meter 
remmarge. 
 

 
Figuur 21, Sporenschema variant 4 
 
Voor de benodigde aanpassingen op het gebied van de transfer wordt verwezen naar 
hoofdstuk 5. 

4.2.1.   Railverkeerstechnische beschouwing variant 4 

De in hoofdstuk 5 genoemde (sub-)varianten van variant 4 zijn alle 
railverkeerstechnisch goed te realiseren en vragen minimale aanpassingen.  
In de varianten 4D en 4F komt het bestaande overpad te vervallen en schuift sein 392 
iets in zuidelijke richting op. Zie bijlage 5 voor de railverkeerstechnische schema’s. 
 

4.3 Variant 5,  Toevoegen perronspoor 4 

Variant 5 betreft het aanleggen van een extra perronspoor (spoornummer 4) met perron 
aan de westzijde van het station.  
 

 
Figuur 21, Sporenschema variant 5 
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4.3.1.   Spoorontwerp 

Spoor 4 wordt een kopspoor waaraan een nieuw zijperron wordt aangelegd. Spoor 4 
takt af van spoor 3 door de toepassing van een 1:9 wissel. De voorkant van dit wissel is 
gelegen op circa 12 meter ten noorden van de voetgangerstunnel. Het perron heeft een 
nuttige lengte van 105 meter (=maximale lengte materieel van 100 meter plus 5 meter 
remmarge).  
Bij de positionering van het perron is rekening gehouden met de doorschietlengte van 
25 meter achter het nieuwe sein langs spoor 4 (zie ook 4.3.2) 
 
Het perronspoor en dus ook het perron komen in een boog te liggen. Dit is niet ideaal 
omdat: 

 De instap voor de reizigers mogelijk minder comfortabel wordt omdat de 
afstand tussen de trein en het perronrand gaat varieren. 

 de machinist van een vertrekkende trein dan niet eenvoudig de hele trein langs 
kan kijken bij vertrek. Dit noopt tot de plaatsing van hulpmiddelen, zoals 
spiegels of een camerasysteem om de machinist hierbij te helpen. Deze situatie 
voldoet niet aan de OVS en hier dient derhalve een ontheffing voor te worden 
aangevraagd.   

 
De 1:1000-tekening van het spoor en perron is bijgevoegd als bijlage 4. Voor de 
transfertekeningen wordt verwezen naar bijlage 3. 
 

4.3.2.   Railverkeerstechniek  

Sein 396 (langs spoor 3 richting Zwolle) moet worden teruggeplaatst tot voor het 
nieuwe wissel. Hierdoor vermindert de nuttige opstellengte voor spoor 3. Dat kan 
vooral nadelig zijn wanneer goederentreinen uit Emmen op dit spoor moeten wachten 
op kruising met een reizigerstrein. 
Voor spoor 4 wordt een nieuw uitrijsein met lichtcijferbak 4 geplaatst. Achter dit sein 
dient tot aan de vrijbalk van het wissel een doorschietlengte van 25 meter te worden 
aangehouden (dit hangt samen met de maximumsnelheid op spoor 3 van 40 km/u). 
 
Gezien de beperkte ruimte zal de spoorafstand tussen spoor 3 en spoor 4 te krap zijn 
voor de plaatsing van hoog sein 396. Daarom moet voor dit sein een seinportaal 
worden toegepast. 
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4.4 Selectie kansrijke spoorvarianten 

Op basis van de genoemde voor- en nadelen zijn de in tabel 6 genoemde 
spoorvarianten voor-geselecteerd. Van deze varianten is een kostenraming opgesteld. 

Tabel 6 – Selectie kansrijke spoorvarianten 

Variant Overweging 
2C Van de keerspoor-varianten scoort deze variant het beste. De 

gebruikswaarde is optimaal door de bereikbaarheid van zowel 
perronspoor 1 als 2. 

4 Het aanleggen van een perron langs spoor 3 biedt veel extra 
perroncapaciteit aan het station, zonder uitbreidingen van het spoor.  

5 Met de aanleg van een extra perronspoor wordt de functie van het 
perronvrije doorrijdspoor 3 gehandhaafd, zij het dat de nuttige 
opstellengte van dit spoor (relevant voor goederentreinen) wordt 
verminderd. 
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5 Varianten transfer station Coevorden 

5.1 Huidige situatie 

 
 

 
Figuur 12, huidige situatie transfer station Coevorden 
 
 
Op dit moment is er alleen een eilandperron in station Coevorden. Dit is alleen 
bereikbaar via een overpad vanaf de centrumzijde, de oostzijde.  
 
Er is recentelijk een interwijktunnel voor voetgangers gemaakt die naast trappen ook 
met hellingbanen aan weerszijden is uitgevoerd. De tunnel heeft alleen een 
interwijkfunctie en is niet aangesloten op het eilandperron.  
 
Aan de centrumzijde, de oostzijde, zijn fietsparkeerplaatsen, bussen en taxi’s 
gesitueerd. Het P&R-terrein is aan de westzijde gesitueerd. Voor het parkeren moet 
men dus gebruik maken van de interwijktunnel. 
 

5.2 Transfer variant 4 

In alle varianten 4 is er een extra zijperron gemaakt aan de westzijde van spoor 3. De 
varianten verschillen in de exacte ligging van het zijperron, in de bereikbaarheid van 
het perron (al dan niet aangesloten op de interwijktunnel) en in hoe ze met het 
eilandperron zijn gecombineerd. 
 
De ontwerptekeningen van de transfer zijn als bijlage 3 bijgevoegd.  
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Foto 3, Station Coevorden met links spoor 3 en links daarvan de ruimte voor een 
eventueel nieuw perron 3 voor de trein uit Bad Bentheim. 
 
 

Foto 4, De westelijke ingang van de interwijktunnel met trappen en hellingbaan  
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5.2.1.   Variant 4A 

 
Figuur 13, Transfer variant 4A 
 
Variant 4A is de minst ingrijpende variant ten aanzien van bouwwerkzaamheden en 
kosten. Er zijn minimale aanpassingen nodig ten opzichte van de huidige situatie. 
Het perron begint op ongeveer de gelijke hoogte als het eilandperron en ligt naast de 
‘’bak’’ van de interwijk-hellingbanen. 
 
Toegankelijkheid 
Vanaf maaiveld kun je met een trap of korte hellingbaan het perron bereiken. 
Voor de verbinding tussen het perron en de tunnel moet je om het hellingbanenstelsel 
heen naar de toegang van de tunnel. Veel mensen zullen echter de shortcut via de korte 
trap op de kop van de hellingbaan nemen.  
In deze basisvariant is geen lift aanwezig. Je moet 212 meter hellingbaan afleggen om 
naar de overkant van het perron te komen (inclusief hellingbaan van perron naar 
maaiveld). Dat is meer dan de OVS OVS00229 Toegankelijkheid transferfunctie 
stations (1 april 2020): toestaat, dit is namelijk 200 meter (EIS 002981).  
 
Ontvangstdomein 
De kaartautomaat van de Bentheimer Eisenbahn en de reisinformatie worden op 
maaiveld geplaatst tussen de trap naar het perron en hellingbaan. 
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Variant met short cut hellingbaan 
 

 
Figuur 14, Transfer variant 4A met shortcut 
 
Als variant is het mogelijk om ook een shortcut te maken voor mindervaliden door 
eerder op de hellingbaan aan te takken, zie afbeelding hierboven. Omdat de valide 
reiziger dan meer om moet lopen zou er ook voor hen een shortcut gemaakt kunnen 
worden. Ofwel via de huidige trap op de kop van de hellingbaan ofwel via een nieuw te 
maken trap die nog lager uitkomt (zie rode trap op kleine afbeelding). 
 

5.2.2.   Variant 4B 

 
Figuur 15, Transfer variant 4B 
 
Variant 4B is precies hetzelfde als variant 4A, maar nu met een lift aan de oostzijde. 
De lift komt in plaats van één van de trappen. Hiermee wordt wel aan de OVS 
Toegankelijkheid transferfunctie stations voldaan.  
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5.2.3.   Variant 4C 

 
Figuur 16, Transfer variant 4C 
 
In variant 4C is het perron doorgetrokken tot de interwijktunnel en sluit met een trap 
direct aan op de tunnel. 
 
Toegankelijkheid 
Vanaf maaiveld is het perron met een trap en een hellingbaan te bereiken.  
De verbinding met de interwijktunnel gebeurt voor valide reizigers met een nieuw te 
bouwen trap. De trap is zodanig gepositioneerd dat deze net buiten de bak van de 
hellingbanen valt.  
De mindervalide reizigers gaan via de hellingbaan naar maaiveld en vandaar wordt een 
shortcut gemaakt naar de bestaande hellingbaan.  
Vanuit de tunnel kan men aan de oostzijde met een lift naar het maaiveld. 
 
Ontvangstdomein 
De kaartautomaat van de Bentheimer Eisenbahn en de reisinformatie worden op 
maaiveld geplaatst tussen de maaiveldtrap en de hellingbaan. 
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5.2.4.   Variant 4D 

 
Figuur 17, Transfer variant 4D 
 
Variant 4D lijkt op variant 4C met dien verstande dat hier ook het eilandperron is 
doorgetrokken en wel tot over de tunnel. 
 
Het bleek niet mogelijk om op de kop van het perron een trap en lift naast elkaar te 
situeren omdat de lift (of trap) dan in het Profiel van Vrije Ruimte zou komen4. 
Daarom is de lift aan de andere kant van de tunnel geplaatst. De doorloop naast de lift 
is 2,20 meter. Dit is niet genoeg voor een perron, maar zou wel als pad gebruikt 
kunnen worden.  

 
Figuur 18, Dwarsdoorsnede perron en Profiel van Vrije Ruimte van treinen 

 
4 Daarom is destijds ook gekozen voor een interwijktunnel en niet voor een perrontunnel, aldus de Provincie. 
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Het eigenlijke perron begint daarom een stuk verderop, 5 meter na de trap. Die 5 meter 
is nodig omdat de trap dichter dan 1,50 meter vanaf de perronrand is gesitueerd. 
 

5.2.5.   Variant 4E 

 
Figuur 19, Transfer variant 4E 
 
In variant 4E is het perron over de tunnel geschoven. Hierdoor kan er op een 
natuurlijke manier via het reeds bestaande trappenstelsel worden aangesloten op de 
interwijktunnel. 
 
Toegankelijkheid 
Aan het eind van het perron kan men met een trapje naar het maaiveld en van daar af 
via de bestaande (schuin gepositioneerde) trap naar de tunnel. Deze trap ligt centraal 
tussen fietsenstalling en P&R-terrein. 
Voor mindervaliden wordt een lift geplaatst op de plaats waar nu een trap zit. De lift is 
hier getekend als een lift met 3 niveaus waarbij er op perronniveau een plateau aan de 
lift is gehangen waarop men kan uitstappen.  
 
Ontvangstdomein 
De kaartautomaat van de Bentheimer Eisenbahn en de reisinformatie worden op 
maaiveld geplaatst naast de maaiveldtrap en vlak bij de lift. 
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5.2.6.   Variant 4F 

 
Figuur 20, Transfer variant 4F 
 
 
Variant 4F lijkt op 4E met dien verstande dat hier het eilandperron is doorgetrokken en 
ook is aangesloten op de tunnel. Dit is een ingrijpende oplossing omdat hier spoor 2 
voor moet worden verlegd om voldoende perronbreedte te creëren.  
 
Een minder ingrijpende tussenoplossing zou zijn om 4E te combineren met het 
eilandperron van 4D, dan wordt het eilandperron wel aangesloten op de tunnel en 
liggen de liften in één lijn, hetgeen een rustiger beeld geeft en duidelijker is voor de 
reizigers. Alleen ontstaat er dan een stuk perron zonder functie, omdat het eigenlijke 
perron veel noordelijker begint. 
 
 

5.3 Transfer variant 5 

Zoals eerder aangegeven betreft variant 5 het aanleggen van een nieuw perron aan een 
eveneens nieuw aan te leggen spoor 4.  
 
Het perron komt behoorlijk noordelijk te liggen in verband met de plaats van het wissel 
en de vereiste doorschietlengte en daarom ver verwijderd van de tunnel. 
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Foto 6, Locatie van spoor en perron 4. 
 
Qua transfer is er sprake van 2 subvarianten, te weten 5A en 5B. 

5.3.1. Transfer variant 5A 

 
 

 
Figuur 22, Transfer variant 5A 
 
Toegankelijkheid   
Op de kop van het perron zijn een trap en hellingbaan gesitueerd die naar het maaiveld 
gaan. Vandaar kan men doorlopen naar de trap en hellingbaan bij de tunnel. 
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Ontvangstdomein 
De kaartautomaat van de Bentheimer Eisenbahn en de reisinformatie worden op 
maaiveld geplaatst naast de hellingbaan. 

5.3.2. Transfer variant 5B 

 

 
Figuur 23, Transfer variant 5B 
 
Variant 5B is gelijk aan variant 5A met dien verstande dat hier aan de oostzijde een lift 
is bijgeplaatst. 
 

5.3.3.   Beoordeling variant 5 

Tabel 7 - Voordelen en nadelen variant 5 (subvarianten 5A en 5B) 

 Voordelen Nadelen 

Variant 5 - Kopspoor gecombineerd met 
perron waardoor de tijd 
benodigd voor keren beperkt 
kan worden daar er niet 
omgereden hoeft te worden.  

- Geen inperking van de huidige 
perroncapaciteit. 

- Geen plaatsing van 
kaartautomaten op 
eilandperron nodig omdat de 
vervoerders een ‘eigen 
perron’ hebben. 

- Perron enkel te bereiken 
via het goederenspoor. 
Hierdoor is er een 
afhankelijkheid ten 
opzichte van de 
opstelcapaciteit voor het 
goederenvervoer. 

- Hierdoor inperking 
nuttige opstellengte 
spoor 3 voor 
goederentreinen 

- Perron ligt in een boog. 
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5.4 Selectie kansrijke transfervarianten 

Onderstaand worden de kansrijke transfervarianten opgesomd met daarbij de 
gehanteerde overweging. 
 

 

 

 

Tabel 8 – Selectie kansrijke transfervarianten 

Variant Overweging 
4A/5A Dit is de minst kostbare variant. Deze voldoet echter niet aan de OVS, 

want de lengte van de hellingbanen overschrijdt het maximum van 200 
meter. 

4B/5B Deze niet zo kostbare variant voldoet wel aan de OVS, door de 
toevoeging van een lift t.o.v. 4A/5A 

4C Door de directe aansluiting met een trap van het perron op de tunnel 
worden de loopafstanden voor de valide-reizigers duidelijk korter. 

4D Het opheffen van het overpad verhoogt de veiligheid en zorgt voor een 
helder georganiseerd station rondom de tunnel. Deze variant zal daardoor 
wel duurder zijn dan de andere opties.  

 
De varianten in tabel 8 zijn in de kostenraming opgenomen. 
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6 Aandachtspunten voor de volgende projectfase 

Aanbevolen wordt om in de volgende projectfase aandacht te besteden aan de volgende 
zaken: 

1. Uitwerking van de voorgestelde oplossing van de railverkeerstechnische 
koppeling met de Bentheimer Eisenbahn en ProRail. 

2. Nagaan wat de constructieve consequenties zijn van eventuele aanpassingen aan 
de tunnel. 

3. Afstemmen met de gemeente of zij instemmen met de voorgestelde wijzigingen 
aan de tunnel en de omgeving daarvan. Ook afstemmen met de stationspartijen, 
zoals NS, Bureau Spoorbouwmeester en ProRail-Stations of de voorgestelde 
oplossing en vormgeving akkoord is. 

4. De veiligheidssituatie van de overweg Krimweg gaat wijzigen, omdat hier meer 
treinen gaan passeren. Mogelijk dienen er hierdoor maatregelen te worden 
genomen aan andere overwegen op het baanvak om het toegenomen risico op de 
overweg Krimweg te compenseren. 

5. Bij keuze voor transfervariant 4A of 5A dient aandacht te worden besteed aan de 
te lange lengte van de hellingbanen, hetgeen niet aan de OVS voldoet. 

6. Bij keuze voor variant 5, dient aandacht te worden besteed aan de kromming van 
het perronspoor, die niet voldoet aan de OVS. 

7. De systeemkeuze van de treindetectie. 
8. Verder uitzoeken of de goederentrein geen conflict heeft met de nieuwe trein 

van de Bentheimer Eisenbahn. Dit lijkt nog niet helemaal helder. 
9. In beeld brengen of er vanuit ProRail AM nog vervangingswerkzaamheden 

gepland staan voor het plangebied. 
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1 Inleiding 

In deze verkenningsfase voor het project Rheine – Coevorden, re-activatie Reizigersvervoer (R-561000) is 
deze kostennotitie opgesteld. Dit project heeft tot doel om de haltering te Coevorden te borgen van de 
reizigerstreinen vanuit Rheine op de spoorlijn Coevorden – Emmen (Vechtdallijn Zwolle – Coevorden-
Emmen) met betrekking tot de ProRail Infrastructuur. 
 
De scope betreft: 

- Het realiseren van een railverkeerskundige koppeling van het baanvak vanaf Coevorden richting 
Neuenhaus/Rheine en 

- Uitbreiden station Coevorden waardoor de treinen uit de richting van Neuenhaus / Rheine hier 
kunnen halteren en keren, terwijl ook het andere treinverkeer kan worden afgewikkeld. 

 
 
De onderscheidende oplossingen (varianten) zijn:  
- Oplossingsvariant 2C: Tailtrack (keerspoor) in het verlengde van spoor 1 of spoor 2; 
 
- Oplossingsvariant 4A: Zijperron langs bestaande spoor 3 met Oplossing A: 2x korte trap en hellingbaan; 
- Oplossingsvariant 4B: Zijperron langs bestaande spoor 3 met Oplossing B: 2x korte trap, hellingbaan en  
  lift; 
- Oplossingsvariant 4C: Zijperron langs bestaande spoor 3 met Oplossing C: 1x lange trap, 2x hellingbaan  
  en lift 
- Oplossingsvariant 4D: Zijperron langs bestaande spoor 3 met Oplossing D: 2x lange trap, 2x lift,  
  opheffen overpad en verlengen eiland perron; 
 
- Oplossingsvariant 5A: Zijperron langs nieuw aan te leggen spoor 4 met Oplossing A: 2x korte trap en  
   hellingbaan; 
- Oplossingsvariant 5B: Zijperron langs nieuw aan te leggen spoor 4 met Oplossing A: 2x korte trap,  
   hellingbaan en lift. 
 
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar Rapportage verkenning Bad Bentheim – Coevorden. 
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3 Kostenopstelling 

3.1 Uitgangspunten t.a.v. kosten 

Generieke uitgangspunten 

 De scope is beperkt tot de huidige eigendomsgrens van ProRail, conform afspraak met de 
provincie. 

 Prijspeil 2020, alle genoemde bedragen zijn exclusief  BTW. 

 De raming is gesteld op het niveau van investeringskosten. 

 Onnauwkeurigheden in hoeveelheden en prijzen zijn middels L- en U-waarden in de raming 
begrepen. 

 De raming betreft een bedrijfseconomische raming. 

 Bij het opstellen van de (bedrijfseconomische) raming voor het project is in deze notitie geen 

rekening gehouden met conjunctuur/marktinvloeden. Afhankelijk van het moment van contracteren 

kan als gevolg van deze invloeden het prijsniveau hoger of lager liggen. Gezien de verwachte 

uitvoering nog niet is vastgesteld is er geen prognose voor de marktspanning en indexatie 

opgegeven. 

Het is aan het projectteam om met de financier Provincie Drenthe hierover te communiceren en te 

adviseren om voor budgetreservering hierop te anticiperen (Procurement CE kan hierbij 

ondersteunen).  

 Er wordt een indienststellingsvergunning verwacht. 

 Er is voor de uitvoering gerekend met kosten voor verbussen (vervangende vervoer) omtrent de 
bereikbaarheid van het emplacement Coevorden. Voor het verbussen tijdens de 
buitendienststellingen is aangenomen een duur van 52 uur (weekend) tussen Hardenberg en 
Emmen (zowel een snelbus als een stopbus). 

 Er wordt niet uitgegaan van nadeelcompensatie voor het goederenvervoer (5x per week retour) 
tijdens de realisatie van dit project. De goederentreinen rijden niet tijdens de TVP-perioden en 
werkzaamheden die uitgevoerd worden voor de TVP-perioden raken de treindienst niet. 

 Er zijn geen kosten opgenomen voor de aanpassingen aan de infra op de aansluitende niet-

ProRail baanvakken, behoudens de in de varianten benodigde objecten.  

 Er zijn geen kosten opgenomen voor de benodigde aanpassingen en mogelijke vrijgave proces op 
het materieel dat wil halteren op Coevorden. 

 Ten aanzien van Depotvoeding, Electrificatie of andere voorzieningen naast de genoemde 
voorzieningen in het Rapport Verkenning aansluiting op Coevorden zijn niet opgenomen in de 
kostenraming. 

 Voor geen van de oplossingsvarianten is een extra relaishuis benodigd.  

 Bij verdere uitwerking kan blijken dat nog een extra sectie wenselijk is, met name in variant 4 en 5. 

 Wanneer een nieuw kopspoor wordt gebouwd (keerspoor of perronspoor 4) zou dit eigenlijk ook 
van PSSSL moeten worden voorzien. Echter PSSSL mag voor nieuw werk niet meer worden 
toegepast en moet worden uitgefaseerd en vervangen worden door Assentellers. Op het 
emplacement Coevorden zijn momenteel geen assentellers aanwezig. In de huidige scope gaan 
we er niet vanuit dat deze geplaatst moeten gaan worden. Daarom gaan we voorlopig uit van 
GRS-spoorstroomlopen uitbreiding. 

 We gaan niet uit van extra pedalen, al kan het zijn dat er toch een keuze gemaakt moet worden 
voor een extra pedaal. Dit moet in de vervolgfase nader onderzocht worden. 

 Voor de aankondigingen van de overwegen op het BE-gedeelte (bij de draaibrug) gaan we uit van 
apparatuur (waarschijnlijk assentellers) te plaatsen en onderhouden door de BE. 

 Het huidige wissel (381) welke toegang geeft tot het baanvak naar Neuenhaus/Rheine zal niet 
worden geupgrade. 

 Vooralsnog is er geen overweganalyse uitgevoerd op overweg 55.052 Krimweg en is het 
uitgangspunt dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn in verband met verhoogde 
treinintensiteit. Dit dient in een volgende fase (einde verkenningsfase) nader te worden onderzocht. 
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3.2 Risicoreservering  

Generiek (deze geldt voor het gehele project ongeacht de variant.  
 
De volgende risico’s uit het risicodossier zijn buiten de scope van onze opdracht, maar zijn wel risico’s voor 
de realisatie van dit project voor de financier: 

1. Er is geen overeenstemming over de treindienstregeling (R-005), 
2. Er is geen bereidheid om het stukje infra tussen NL-grens en ProRail grens te 

financieren door de Duitsers en Nederlanders |(R-009) 
3. Op indienststellingsdatum kunnen er geen treinen over het spoor rijden ondanks 

dat de infrastructuur wel klaar is (R-011) 
 

De onzekerheden binnen de raming zijn vertaald in een risicoreservering. Hierbij is onderscheid gemaakt 
in: 

 Kennisonzekerheid: onnauwkeurigheden in hoeveelheden en prijzen uitgedrukt in L- en U-
waarden. 

 Realisatieonzekerheid: 
o Als Kans maal Gevolg 
o Op basis van het risicodossier (gekwantificeerd) betreffen de toprisico’s 

1. Suboptimale keuzes in treinproduct en oplossing aan NL-zijde door (reeds 
gemaakte) keuzes aan de Duitse zijde 

2. Late en trage besluitvorming binnen ProRail en Provincie Drenthe bij fase-
overgangen 

3. De oude baan is alsnog ongeschikt voor de beoogde dienstregeling 
4. Indienststellingsvergunning wordt niet tijdig afgegeven 
5. Te krappe doorlooptijd eerste fase engineering 

o En/of een percentage onvolledig risicodossier van: 2,5% 

 Toekomstonzekerheid: als basis is 5% van het Subtotaal investeringskosten (BK+VK+EK+OBK) 
gereserveerd. 

 

4 Prognose wijziging onderhoudskosten railinfra en transfer 

De prognose wijziging van de beheer en onderhoudskosten is bepaald met het volgende model: SPA 
 

In onderstaande grafiek(en) is het resultaat van de prognose inzichtelijk.  
 

Overzicht toename totale kosten (Railinfrakosten en Transfer)  
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Overzicht toename van Railinfrakosten 

 

 
 

 
Overzicht toename kosten Transfer: 
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5 Resultaten en aanbevelingen 

Resultaten: 
 
De resultaten van de ramingen zijn weergegeven in onderstaande tabellen. De totale investeringskosten 
per oplossingsvariant (2C, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A en 5B) staan hieronder benoemd. 
 
Oplossingsvariant 2C: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Datum : 30-okt-20

Status : Definitief

Versie : 1 0    

 Procurement

MAAK KEUZE

   2016-1

KOSTENGROEPEN Voorziene Risico TOTAAL

kosten reservering

 

Kostencategorieen  

BK Bouwkosten 2.293.070            223.107                2.516.177              

VK Vastgoedkosten 50.000                  5.000                    55.000                   

PEAT Engineering 1.430.260            393.592                1.823.852              

OBK Overige bijkomende kosten 1.116.260            111.626                1.227.886              

INVS Subtotaal investeringskosten (BK+VK+EK+OBK) 4.889.590            733.325                5.622.915              

OORINV Objectoverstijgende Risicoreservering 576.196                576.196                 

INVD TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (T-waarde deterministisch) 4.889.590            1.309.521            6.199.111              

SINV Scheefte Investeringskosten 61.554                  61.554                   

INVP TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (EXCL BTW)  (Mu-waarde uit probabilistische berekening) 4.889.590            1.371.075            6.260.665              

BTW BTW 0% -                        -                         -                          

INVB TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (INCL BTW) -                        -                         -                          

PP Prijspeil 2020

BB Bandbreedte tussen 5.157.940 en 7.363.383 bij trefzekerheid van 70% excl. BTW

VC Variatiecoefficient 18%

Financier

OZR Onzekerheidsreserve

RSW Reservering scopewijziging(en) -                          

BUDGETR Totaal budgetreservering excl. BTW -                          

Projectfase / beslismoment:

Opgesteld:

Financiering :

Emmen – Rheine Activatie Reizigersdienst Project :  

Projectnummer :

Object/deelproject :

R-561000

Variant 2 (Keerspoor optie C)

Derden/Omgevingswerken

Goedkeuring gekozen alternatieven
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Oplossingsvariant 4A: 
 

 
 
  

Datum : 30-okt-20

Status : Definitief

Versie : 1 0    

 Procurement

MAAK KEUZE

   2016-1

KOSTENGROEPEN Voorziene Risico TOTAAL

kosten reservering

 

Kostencategorieen  

BK Bouwkosten 1.933.053            187.105                2.120.158              

VK Vastgoedkosten -                        -                         -                          

PEAT Engineering 1.430.260            393.592                1.823.852              

OBK Overige bijkomende kosten 333.191               33.320                  366.511                 

INVS Subtotaal investeringskosten (BK+VK+EK+OBK) 3.696.504            614.017                4.310.521              

OORINV Objectoverstijgende Risicoreservering 441.711                441.711                 

INVD TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (T-waarde deterministisch) 3.696.504            1.055.728            4.752.232              

SINV Scheefte Investeringskosten 47.187                  47.187                   

INVP TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (EXCL BTW)  (Mu-waarde uit probabilistische berekening) 3.696.504            1.102.915            4.799.419              

BTW BTW 0% -                        -                         -                          

INVB TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (INCL BTW) -                        -                         -                          

PP Prijspeil 2020

BB Bandbreedte tussen 3.954.074 en 5.644.765 bij trefzekerheid van 70% excl. BTW

VC Variatiecoefficient 18%

Financier

OZR Onzekerheidsreserve

RSW Reservering scopewijziging(en) -                          

BUDGETR Totaal budgetreservering excl. BTW -                          

Projectfase / beslismoment:

Opgesteld:

Financiering :

Emmen – Rheine Activatie Reizigersdienst Project :  

Projectnummer :

Object/deelproject :

R-561000

Variant 4A

Derden/Omgevingswerken

Goedkeuring gekozen alternatieven
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Oplossingsvariant 4B: 
 

 
 
  

Datum : 30-okt-20

Status : Definitief

Versie : 1 0    

 Procurement

MAAK KEUZE

   2016-1

KOSTENGROEPEN Voorziene Risico TOTAAL

kosten reservering

 

Kostencategorieen  

BK Bouwkosten 2.427.187            236.519                2.663.706              

VK Vastgoedkosten -                        -                         -                          

PEAT Engineering 1.430.260            393.592                1.823.852              

OBK Overige bijkomende kosten 350.451               35.046                  385.497                 

INVS Subtotaal investeringskosten (BK+VK+EK+OBK) 4.207.898            665.157                4.873.055              

OORINV Objectoverstijgende Risicoreservering 499.356                499.356                 

INVD TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (T-waarde deterministisch) 4.207.898            1.164.513            5.372.411              

SINV Scheefte Investeringskosten 53.345                  53.345                   

INVP TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (EXCL BTW)  (Mu-waarde uit probabilistische berekening) 4.207.898            1.217.858            5.425.756              

BTW BTW 0% -                        -                         -                          

INVB TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (INCL BTW) -                        -                         -                          

PP Prijspeil 2020

BB Bandbreedte tussen 4.470.090 en 6.381.420 bij trefzekerheid van 70% excl. BTW

VC Variatiecoefficient 18%

Financier

OZR Onzekerheidsreserve

RSW Reservering scopewijziging(en) -                          

BUDGETR Totaal budgetreservering excl. BTW -                          

Projectfase / beslismoment:

Opgesteld:

Financiering :

Emmen – Rheine Activatie Reizigersdienst Project :  

Projectnummer :

Object/deelproject :

R-561000

Variant 4B

Derden/Omgevingswerken

Goedkeuring gekozen alternatieven
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Oplossingsvariant 4C: 
 

 
  

Datum : 30-okt-20

Status : Definitief

Versie : 1 0    

 Procurement

MAAK KEUZE

   2016-1

KOSTENGROEPEN Voorziene Risico TOTAAL

kosten reservering

 

Kostencategorieen  

BK Bouwkosten 2.765.529            270.353                3.035.882              

VK Vastgoedkosten -                        -                         -                          

PEAT Engineering 1.430.260            393.592                1.823.852              

OBK Overige bijkomende kosten 410.293               41.030                  451.323                 

INVS Subtotaal investeringskosten (BK+VK+EK+OBK) 4.606.082            704.975                5.311.057              

OORINV Objectoverstijgende Risicoreservering 544.239                544.239                 

INVD TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (T-waarde deterministisch) 4.606.082            1.249.214            5.855.296              

SINV Scheefte Investeringskosten 58.140                  58.140                   

INVP TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (EXCL BTW)  (Mu-waarde uit probabilistische berekening) 4.606.082            1.307.354            5.913.436              

BTW BTW 0% -                        -                         -                          

INVB TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (INCL BTW) -                        -                         -                          

PP Prijspeil 2020

BB Bandbreedte tussen 4.871.873 en 6.954.998 bij trefzekerheid van 70% excl. BTW

VC Variatiecoefficient 18%

Financier

OZR Onzekerheidsreserve

RSW Reservering scopewijziging(en) -                          

BUDGETR Totaal budgetreservering excl. BTW -                          

Projectfase / beslismoment:

Opgesteld:

Financiering :

Emmen – Rheine Activatie Reizigersdienst Project :  

Projectnummer :

Object/deelproject :

R-561000

Variant 4C

Derden/Omgevingswerken

Goedkeuring gekozen alternatieven



12 

Oplossingsvariant 4D: 
 

 
 
  

Datum : 30-okt-20

Status : Definitief

Versie : 1 0    

 Procurement

MAAK KEUZE

   2016-1

KOSTENGROEPEN Voorziene Risico TOTAAL

kosten reservering

 

Kostencategorieen  

BK Bouwkosten 3.743.587            368.159                4.111.746              

VK Vastgoedkosten -                        -                         -                          

PEAT Engineering 1.430.260            393.592                1.823.852              

OBK Overige bijkomende kosten 444.525               44.453                  488.978                 

INVS Subtotaal investeringskosten (BK+VK+EK+OBK) 5.618.372            806.204                6.424.576              

OORINV Objectoverstijgende Risicoreservering 658.345                658.345                 

INVD TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (T-waarde deterministisch) 5.618.372            1.464.549            7.082.921              

SINV Scheefte Investeringskosten 70.329                  70.329                   

INVP TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (EXCL BTW)  (Mu-waarde uit probabilistische berekening) 5.618.372            1.534.878            7.153.250              

BTW BTW 0% -                        -                         -                          

INVB TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (INCL BTW) -                        -                         -                          

PP Prijspeil 2020

BB Bandbreedte tussen 5.893.312 en 8.413.187 bij trefzekerheid van 70% excl. BTW

VC Variatiecoefficient 18%

Financier

OZR Onzekerheidsreserve

RSW Reservering scopewijziging(en) -                          

BUDGETR Totaal budgetreservering excl. BTW -                          

Projectfase / beslismoment:

Opgesteld:

Financiering :

Emmen – Rheine Activatie Reizigersdienst Project :  

Projectnummer :

Object/deelproject :

R-561000

Variant 4D

Derden/Omgevingswerken

Goedkeuring gekozen alternatieven
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Oplossingsvariant 5A: 
 

 
 
  

Datum : 30-okt-20

Status : Definitief

Versie : 1 0    

 Procurement

MAAK KEUZE

   2016-1

KOSTENGROEPEN Voorziene Risico TOTAAL

kosten reservering

 

Kostencategorieen  

BK Bouwkosten 3.186.779            312.478                3.499.257              

VK Vastgoedkosten -                        -                         -                          

PEAT Engineering 1.430.260            393.592                1.823.852              

OBK Overige bijkomende kosten 437.072               43.708                  480.780                 

INVS Subtotaal investeringskosten (BK+VK+EK+OBK) 5.054.111            749.778                5.803.889              

OORINV Objectoverstijgende Risicoreservering 594.741                594.741                 

INVD TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (T-waarde deterministisch) 5.054.111            1.344.519            6.398.630              

SINV Scheefte Investeringskosten 63.535                  63.535                   

INVP TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (EXCL BTW)  (Mu-waarde uit probabilistische berekening) 5.054.111            1.408.054            6.462.165              

BTW BTW 0% -                        -                         -                          

INVB TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (INCL BTW) -                        -                         -                          

PP Prijspeil 2020

BB Bandbreedte tussen 5.323.951 en 7.600.377 bij trefzekerheid van 70% excl. BTW

VC Variatiecoefficient 18%

Financier

OZR Onzekerheidsreserve

RSW Reservering scopewijziging(en) -                          

BUDGETR Totaal budgetreservering excl. BTW -                          

Projectfase / beslismoment:

Opgesteld:

Financiering :

Emmen – Rheine Activatie Reizigersdienst Project :  

Projectnummer :

Object/deelproject :

R-561000

Variant 5A

Derden/Omgevingswerken

Goedkeuring gekozen alternatieven
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Oplossingsvariant 5B: 
 

 
 
BB Bandbreedte van de raming 
Met de bandbreedte wordt aangegeven dat met een trefzekerheid van 70% het project binnen deze 
waarden gerealiseerd kan worden.  

 De laagste waarde heeft een onderschrijdingskans van 15%, en een overschrijdingskans van 85% 

 De hoogste waarde heeft een onderschrijdingskans van 85%, en een overschrijdingskans van 15% 
 
 
BUDGETR Budgetreservering 
Voor de budgetreservering hanteert ProRail voor omgevingswerken de waarde uit de raming met 15% 
overschrijdingskans. 
 

Oplossingsvariant P-85 waarde 

2C € 7.363.383 

4A € 5.644.765 

4B € 6.381.420 

4C € 6.954.998 

4D € 8.413.187 

5A € 7.600.377 

5D € 8.337.033 

 
  

Datum : 30-okt-20

Status : Definitief

Versie : 1 0    

 Procurement

MAAK KEUZE

   2016-1

KOSTENGROEPEN Voorziene Risico TOTAAL

kosten reservering

 

Kostencategorieen  

BK Bouwkosten 3.680.913            361.892                4.042.805              

VK Vastgoedkosten -                        -                         -                          

PEAT Engineering 1.430.260            393.592                1.823.852              

OBK Overige bijkomende kosten 454.332               45.434                  499.766                 

INVS Subtotaal investeringskosten (BK+VK+EK+OBK) 5.565.505            800.918                6.366.423              

OORINV Objectoverstijgende Risicoreservering 652.385                652.385                 

INVD TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (T-waarde deterministisch) 5.565.505            1.453.303            7.018.808              

SINV Scheefte Investeringskosten 69.693                  69.693                   

INVP TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (EXCL BTW)  (Mu-waarde uit probabilistische berekening) 5.565.505            1.522.996            7.088.501              

BTW BTW 0% -                        -                         -                          

INVB TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (INCL BTW) -                        -                         -                          

PP Prijspeil 2020

BB Bandbreedte tussen 5.839.968 en 8.337.033 bij trefzekerheid van 70% excl. BTW

VC Variatiecoefficient 18%

Financier

OZR Onzekerheidsreserve

RSW Reservering scopewijziging(en) -                          

BUDGETR Totaal budgetreservering excl. BTW -                          

Projectfase / beslismoment:

Opgesteld:

Financiering :

Emmen – Rheine Activatie Reizigersdienst Project :  

Projectnummer :

Object/deelproject :

R-561000

Variant 5B

Derden/Omgevingswerken

Goedkeuring gekozen alternatieven
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Beheer en onderhoudskosten 
De verwachte toe-/afname van de Beheer en onderhoudskosten bedragen: 

Oplossingsvariant Totale toename kosten Beheer en Onderhoud 
(Railinfrakosten en kosten Transfer) 

2C € 33.000 

4A € 25.000 

4B € 45.000 

4C € 46.000 

4D € 60.000 

5A € 45.000 

5D € 62.000,- 

 
 
Aandachtspunten 

 De probabilistische raming is gebaseerd op een bedrijfseconomisch niveau met huidig prijspeil. 

 De bandbreedtes zijn gebaseerd op de in de kostennotitie weergegeven scope. Er is geen 
rekening gehouden met eventuele scope uitbreidingen. 

 De bedragen hebben een prijspeil van 2020 en zijn exclusief BTW. 

 Bij het opstellen van de (bedrijfseconomische) raming voor het project is in deze nota geen 

rekening gehouden met conjunctuur/marktinvloeden. Afhankelijk van het moment van contracteren 

kan als gevolg van deze invloeden het prijsniveau hoger of lager liggen. Gezien de verwachte 

uitvoering nog niet is vastgesteld is hier er geen prognose voor de marktspanning en indexatie 

opgegeven. 

Het is aan het projectteam om met de financier Provincie Drenthe hierover te communiceren en te 

adviseren om voor budgetreservering hierop te anticiperen (Procurement CE kan hierbij 

ondersteunen). 
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