
Van:

Onderwerp:

Datum:
Bijlagen:

Frank Menger

BO-MIRT bloemlezing ontwikkelingen spoor die Noordoost-Nederland direct raken. AO spoor volgend jaar 
2021
woensdag 23 december 2020 18:19:05
voortgang-spoorgoederenvervoer.pdf
bijlage-rfc-evaluatie-questionnaire-nl-mot.pdf
bijlage-declaration-of-locarno.pdf
bijlage-evaluatie-subsidieregeling-3e-spoor.pdf
bijlage-3-rapport-validatie-methodieken-ns-prognose-reizigersgroei-en-bodem-en-streefwaarden.pdf 
actualisatie-vervoerconcessie-ns-en-addendum-beheerplan-prorail-2020-2021.pdf
vervolgstappen-proces-marktordening-spoor-komende-jaren.pdf

Geachte leden van de staten en gemeenteraden, 

Vlak voor het sluiten van de 'markt' heeft het Ministerie van
Infrastructuur & Waterstaat een aantal relevante documenten
gepubliceerd met betrekking tot het spoorbeleid. Deze raken allemaal
ook inhoudelijk uw werk als lid van de staten en gemeenteraden. 

Ook voor zijn de gevolgen van de gemeenschappelijke markt met
betrekking tot het gebruik door derde partijen van de
spoorinfrastructuur in relatie tot de verschillende spoorconcessies die er
zijn. Biedt het vierde spoorpakket ook kansen buiten de NS om als het
om internationale treinen gaat? 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2020/12/23/vervolgstappen-
proces-marktordening-spoor-komende-jaren

Voortgang en kades en afrekenbaarheid van de NS met de HRN
concessie die voor u ook van belang zijn als u uw bestuurders vraagt in
te grijpen omdat de NS er al jarenlang een puinhoop van maakt. Dan
weet u nu wat de spelregels zijn: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2020/12/18/actualisatie-
vervoerconcessie-ns-en-addendum-beheerplan-prorail-2020-2021

Maar het meest interessante is het hoofdstuk
spoorgoederenvervoer wegens de zeehavens van 'nationaal belang'
Eemshaven en Delfzijl. Houdt het Ministerie zich wel aan haar eigen
afspraken en hoe zit het met de provincies aangezien zij zoiets ook in
het beleid moeten implementeren? Daarom zijn de volgende linkjes van
enorm belang om uw werk als volksvertegenwoordiger te doen:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2020/12/18/voortgang-
spoorgoederenvervoer
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
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Datum 18 december 2020 


Betreft Voortgang spoorgoederenvervoer 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


Het belang van spoorgoederenvervoer is drie jaar geleden in het Regeerakkoord 


benadrukt. Vervoer over het spoor kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 


beperken van toenemend goederenvervoer over de weg en is beter voor het 


klimaat. Ook in het Toekomstbeeld OV (Kamerstuk 23645, nr. 685) wordt dit 


belang van spoorgoederenvervoer onderschreven. Om deze modal shift te 


realiseren moeten er wel knelpunten worden weggenomen en moet er voor een 


aantal vraagstukken een oplossing worden gevonden. Zo is het belangrijk om de 


hinder te verminderen die omwonenden ervaren.  


 


Om het goederenvervoer over het spoor te stimuleren is samen met de sector in 


2018 een Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer opgesteld (Kamerstuk 29984, 


nr. 782). We hebben daarin met de sector gezamenlijke doelen gesteld: de stip op 


de horizon is een groei van het spoorgoederenvervoer van 42 miljoen ton in 2016 


naar 54-61 miljoen ton in 2030. De voorbije jaren zijn stappen gezet om de 


concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer te verbeteren ten opzichte van 


vervoer over de weg. Zo is onder andere door middel van een subsidieregeling de 


gebruiksvergoeding verlaagd en is er geïnvesteerd in infrastructuur. Voor die 


schaalsprong is ook de uitrol van ERTMS nodig. Daarvoor heb ik met het 


programmabesluit in 2019 een belangrijke stap gezet. 


 


In de twee jaar sinds het sluiten van de afspraken rond het maatregelenpakket 


heeft het goederenvervoer per spoor een stijging ingezet. Ik ben blij dat daarmee 


de trend is omgebogen van stagnatie naar groei, maar tegelijkertijd zie ik met de 


sector en ProRail nog verschillende uitdagingen om onze gedeelde ambities voor 


de lange termijn waar te maken. Ook voor deze sector brengt de Corona-crisis 


nieuwe uitdagingen met zich mee. 


 


In het licht van deze ontwikkelingen en in vervolg op mijn laatste brief over 


spoorgoederenvervoer (Kamerstuk 29984, nr. 889) kondig ik in deze brief nadere 


maatregelen aan gericht op kostenbeheersing van het spoorgoederenvervoer, het 


geven van een extra impuls aan de modal shift van weg naar spoor en het verder 


mogelijk maken van het rijden van treinen van 740 meter lengte. Tevens 


informeer ik u over de compensatieregeling die ProRail zal treffen met betrekking 


tot de situatie op de Rotterdamse Havenspoorlijn. Tot slot ga ik in deze brief in op 
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de voortgang in de uitvoering van het maatregelenpakket, de bouw van het Derde 


spoor en in het gebruik van de Betuweroute. 


 


Ontwikkeling vervoer in Corona-tijd 


Het effect van de Corona-crisis is goed zichtbaar in de aantallen goederentreinen 


van en naar de buurlanden (figuur 1). In 2018 en 2019 heeft het 


spoorgoederenvervoer met het buitenland zich met een groei van gemiddeld 3,6 


procent per jaar positief ontwikkeld; in 2020 is een duidelijke afname 


waarneembaar met 7,4 procent, ook met de belangrijkste handelspartner 


Duitsland (-8,3 procent). 


 


 


 


Tabel 1 laat zien dat de afname in 2020 met name samenhangt met de 


gedeeltelijke ‘lock down’ in het tweede kwartaal van 2020. In dat kwartaal daalt 


het aantal treinen van en naar Duitsland significant (-18,1 procent). In het derde 


kwartaal is – mede door het aanvullen van voorraden – een flink herstel 


waarneembaar (+11,6 procent). In het derde kwartaal is het merendeel van de 


groei via de grensovergang Zevenaar – Emmerich afgewikkeld: een stijging van 


16 procent. 


 


Tabel 1. Aantal goederentreinen per grensovergang met Duitsland 2019 – 2020. 


 


Grensovergang 


 


2019 


 


2020 
1e kwartaal 


 


2020 
2e kwartaal 


 


2020 
3e kwartaal 


Oldenzaal – Bad Bentheim  6.050 1.700 1.400 1.700 


Zevenaar – Emmerich 21.450 5.600 4.350 5.050 


Venlo – Kaldenkirchen 17.900 4.300 3.750 3.850 


Totaal 45.400 11.600 9.500 10.600 


Toelichting: som beide richtingen samen, afgerond op 50-tallen 


Bron: ProRail 
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Figuur 1 Aantal goederentreinen van / naar het buitenland 
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Beheersing kostenniveau en verbetering modal shift 


Het kostenniveau in de spoorgoederensector is in het afgelopen jaar onder druk 


komen te staan. Tegelijkertijd nemen lidstaten van de Europese Unie maatregelen 


samenhangend met de Covid-19-pandemie die gericht zijn op het verlagen van de 


kosten voor het vervoer per spoor. Daarnaast wijst het Kennisinstituut 


Mobiliteitsbeleid erop dat ten opzichte van andere modaliteiten meer heffingen 


worden doorbelast aan de sector.1 Tot slot ondervinden vervoerders hogere kosten 


door de steeds weer optredende gebruiksbeperkingen op de Havenspoorlijn (zie 


ook: Kamerstuk 29893, nr. 248). Met deze ontwikkelingen komen het in het 


Regeerakkoord genoemde ‘level playing field’ met de buurlanden en de beoogde 


modal shift van weg naar spoor in het geding. 


 


Compensatieregeling Waalhaven-Zuid en Rotterdamse Havenspoorlijn 


In mijn brief van 5 oktober jongstleden (Kamerstuk 29893, nr. 248) heb ik u 


geïnformeerd over de gebruiksbeperkingen op de Havenspoorlijn als gevolg van 


infrastructurele en nalevingsproblemen op Rotterdamse havenemplacementen en 


Kijfhoek. Ik vind het belangrijk dat de infrastructuur in de Rotterdamse haven 


spoedig op orde wordt gebracht. ProRail werkt daartoe in de Stuurgroep Infra op 


Orde intensief samen met de vervoerders en het Havenbedrijf; het ministerie 


houdt als lid van deze stuurgroep goed vinger aan de pols. Niettemin zal het op 


orde brengen volgens de huidige inzichten nog drie jaar vergen. 


 


Vanwege de verwachte gebruiksbeperkingen op de Havenspoorlijn werkt ProRail 


op dit moment aan een generieke compensatieregeling voor de komende drie 


jaren. Uitgangspunt daarbij is dat wordt voorzien in een vorm van redelijke 


tegemoetkoming voor schade / hinder die boven een normaal maatschappelijk 


risico uitstijgt en toe te rekenen is aan de infrabeheerder. Omdat het rangeren op 


Waalhaven-Zuid in het eerste kwartaal van 2021 nog niet mogelijk is, wordt dit 


ook betrokken bij de uitwerking van de generieke compensatieregeling. In het 


voorjaar zal ik uw Kamer hier nader over informeren. 


 


Kostenverlaging 


In het licht van de hiervoor geschetste ontwikkelingen heb ik besloten om in het 


Infrastructuurfonds extra middelen te reserveren voor investeringen in verdere 


kostenverlaging. Om in de pas te blijven met de tariefverlaging in Duitsland en te 


corrigeren voor de stijging van de totale gebruiksvergoeding van 7 % ten opzichte 


van 2019, zal ik de subsidieplafonds in de Tijdelijke subsidieregeling stimulering 


goederenvervoer per spoor (Staatscourant 2019, nr. 37837) voor de jaren 2021 


en 2022 verhogen. In totaal stel ik daarvoor een budget van € 6 mln. ter 


beschikking. Hierdoor blijft het level-playing field met omringende landen in 


balans. 


 


Modal shift 


Daarnaast wil ik met vervoerders en verladers verder zoeken naar manieren om 


vrachten te bundelen en te verplaatsen van de weg naar het spoor. Dit ook naar 


analogie van de modal shift regeling van weg naar binnenvaart (zie: Kamerstuk 


35570 A, nr. 9). Dit past goed bij de ambities van de Goederenvervoeragenda en 


is een goede aanvulling op het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer, met als 


doel de modal shift naar spoor verder door te zetten. Ik heb evofenedex gevraagd 


om bedrijven die nu nog over de weg vervoeren, te helpen bij het verkennen van 


de mogelijkheden. En ik betrek de vervoerders en verladers bij de nadere 


                                                
1  Zie: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Inzicht in de kosten van het 


spoorgoederenvervoer, Den Haag, december 2020. 







 


 


Ministerie van 


Infrastructuur en 


Waterstaat 


 
Ons kenmerk 


IENW/BSK-2020/147067 


Pagina 4 van 9  


 


uitwerking van deze modal shift maatregelen en ik informeer uw Kamer hierover 


in het voorjaar van 2021.  


 


Investeren voor 740 meter treinlengte 


Een belangrijke maatregel binnen het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer is 


de mogelijkheid om te kunnen rijden met goederentreinen van 740 meter lengte. 


Daarmee wordt de groei en positie van het spoorgoederenvervoer verbeterd. Ik 


wil dit – zoals ik eerder ook aan de Kamer heb gemeld (Kamerstuk 29984, nr. 


870) – verder faciliteren en tegelijkertijd de robuustheid van de dienstregeling 


behouden. Ik doe dit door middel van een pragmatische en gefaseerde aanpak, 


die zoveel als mogelijk aansluit op de marktbehoefte en waarmee stapsgewijs en 


kosteneffectief het rijden met deze treinlengte wordt gefaciliteerd. 


 


Inmiddels zijn enkele initiatieven genomen om de mogelijkheden uit te breiden, 


bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven, nabij Barneveld, in Venlo en bij 


Amersfoort. Daarnaast heb ik met het Havenbedrijf en ProRail afgesproken om op 


korte termijn te investeren in een stamlijn van voldoende lengte aan de 


Merseyweg in het Botlek-gebied en in een aanpassing op het emplacement 


Europoort. Ook heb ik besloten om een integrale studie te starten naar een 


Toekomstvast Spoor in Zuid-Nederland. In dat kader worden ook investeringen in 


voorzieningen voor 740 meter treinlengte meegenomen. 


 


Weliswaar is dit een eerste start, maar daarmee zijn we er nog niet. Er resteert 


een grote opgave, waarbij ik ook financieringsmogelijkheden zal zoeken bij 


Europese fondsen, zoals het onlangs ingestelde Europese Herstelfonds. Samen 


met de sector blijf ik zoeken naar een programma van investeringen conform de 


uitgangspunten geformuleerd in 2018. Uiteindelijk moet aan de TEN-T-vereisten 


voldaan worden. Verder is belangrijk dat de effectiviteit van reeds genomen 


maatregelen versterkt wordt, dat de ontwikkeling van de marktbehoefte 


meegenomen wordt en dat de Betuweroute meer en beter gebruikt wordt. 


Ondertussen doet de sector ervaringen op met het rijden van treinen met 740 


meter lengte. In de dienstregeling voor 2020 rijden deze treinen tussen Rotterdam 


en Duitsland. Van belang is dat dit in volgende jaren kan worden voortgezet. 


Daartoe overleggen ProRail en het ministerie met DB Netz en het Duitse 


Bondsministerie. 


 


Derde spoor Duitsland 


Op 6 juli jongstleden heb ik onder meer over de voortgang in de aanleg van het 


Derde spoor tussen Zevenaar / Emmerich en Oberhausen overleg gevoerd met 


mijn Duitse collega staatssecretaris Ferlemann. In dit gesprek heeft de heer 


Ferlemann aangegeven dat de processen ten behoeve van de bouwvergunningen 


voortvarend doorgang vinden. De verwachting is dat binnenkort drie vergunningen 


tot stand komen. Medio volgend jaar zouden aldus voor zeven van de twaalf 


secties op het tracé vergunningen beschikbaar zijn. Voor de overige vijf secties 


vinden nog inspraakprocedures plaats zodat vergunningen voor deze secties niet 


voor het einde van volgend jaar verwacht worden. Verder blijkt uit de gesprekken 


die ProRail voert met DB Netz dat DB Netz overweegt om met aaneengesloten 


buitendienststellingen bouwwerkzaamheden versneld uit te voeren. ProRail is 


gestart met onderzoek naar de mogelijke gevolgen hiervan, met name voor de 


afwikkeling van het verkeer, reeds ingepland onderhoud en de leefomgeving langs 


omleidingsroutes. In de Stuurgroep Derde spoor Duitsland zullen deze mogelijke 


buitendienststellingen en gevolgen besproken worden. Zodra ook van Duitse zijde 


hier meer duidelijkheid over bestaat, zal ik uw Kamer nader informeren.  
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Tijdelijke subsidieregeling omleidingskosten Derde spoor 


In 2016 is op advies van de Stuurgroep Derde spoor Duitsland de Tijdelijke 


subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten 


(Staatscourant 2016, nr. 25885) in het leven geroepen. Deze regeling beoogde de 


extra kosten door omleiding van goederentreinen als gevolg van de bouw van het 


Derde spoor gedeeltelijk te compenseren, zodat geen negatieve modal shift zou 


optreden. Van de Europese Commissie is voor de periode 2016-2020 goedkeuring 


verkregen. Op grond van een evaluatie zou bezien worden of continuering 


wenselijk is. 


 


Hoewel in bijgaande evaluatie de onderzoekers adviseren om de regeling te 


continueren zijn daar ook de nodige kanttekeningen bij te plaatsen. De 


onderzoekers constateren namelijk ook het volgende: 


 Van het gereserveerde budget is uiteindelijk minder dan 40 procent benut. 


 Niet alle spoorgoederenvervoerders hebben van de regeling gebruik gemaakt. 


Zij hebben ervoor gekozen om hun dienstverlening anders in te richten, 


waardoor de grondslag voor een beroep op de regeling verviel. 


 De effecten van de regeling zijn te beperkt. Het behouden spoorvolume is te 


gering indien deze wordt afgezet tegen de kosten van de regeling. In hoeverre 


het voorkomen van een verschuiving van lading naar wegvervoer leidt tot 


minder schadelijke emissies is niet vast te stellen. 


 


Een vraagpunt is ook of de subsidieregeling – mede door de vereisten die de 


Kaderwet subsidies IenM (Staatsblad 2013, nr. 20) stelt – het geschikte 


instrument is om voldoende flexibel met de steeds verschuivende planning van 


bouwwerkzaamheden mee te bewegen. Daar komt bij dat de vorig jaar ingevoerde 


Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor een generieke 


korting op de gebruiksvergoeding biedt die ook al zorgt voor verlaging van de 


kosten van omleidingen. 


 


Alles overwegende kom ik tot de conclusie dat het doel van de regeling legitiem is, 


maar dat we op zoek moeten naar een beter en flexibeler instrument dat in staat 


is om – ook in het licht van de eventueel optredende langdurige 


buitendienststellingen – de gewenste ondersteuning te bieden. Daarom heb ik 


besloten de Stuurgroep Derde spoor Duitsland te vragen om met mij naar een 


alternatief te zoeken. Over een met de sector afgestemd voorstel hoop ik u in het 


voorjaar te kunnen berichten. 


 


Exploitatie van de Betuweroute 


Tabel 2 beschrijft de exploitatie van de Betuweroute. In 2019 zijn € 2,4 mln. meer 


inkomsten uit de gebruiksvergoeding ontvangen dan in 2018. Dit hangt samen 


met een inflatiecorrectie in de tarifering en een stijging in het aantal treinen dat 


van de Betuweroute gebruik heeft gemaakt. De relatief forse toename in de 


kosten voor beheer en onderhoud hangt samen met specifieke inzet van 


aannemers voor werkzaamheden die nodig waren voor de overgang van een oud 


naar een nieuw contract voor prestatiegericht onderhoud (PGO). 
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Tabel 2. Exploitatie Betuweroute 2018-2019 (€ mln.) 


 2018 2019 


   


Gebruiksvergoedingen 10,9 12,2 


Parkeer- en verhuurvergoedingen  2,8  3,1 


Overig (doorbelastingen)  1,5  2,3 


Totaal facturering vervoerders 15,2 17,6 


   


Beheer en onderhoud door aannemers 31,1 43,5 


Bron: ProRail 


 


 


Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer 


Recent heb ik aan de Spoorgoederentafel de voortgang van het 


Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer met de sector besproken. Er wordt 


volop gewerkt aan de uitvoering. In het navolgende benoem ik de belangrijkste 


ontwikkelingen.  


 


Verbeteren havenlogistiek 


Het Havenbedrijf Rotterdam bouwt samen met partijen in de haven aan de 


verdere verbetering van de havenlogistiek. Met concretere en meer afdwingbare 


afspraken over data uitwisseling en samenwerking tussen partijen in logistieke 


ketens worden lange buffertijden tussen de processen bij deze partijen ingekort. 


ProRail draagt bij met het project Proces Optimalisatie Spoorgoederenvervoer 


(POS). Vergelijkbare systemen vinden al brede toepassing in de luchtvaart onder 


het begrip ‘Collaborative Decision Making’ (CDM). Het Havenbedrijf is ook 


betrokken bij een studie naar de haalbaarheid van CDM op de Rhine Alpine 


corridor dat momenteel in breder verband wordt uitgevoerd.2 Dit kan een eerste 


stap zijn naar een Europese standaard voor CDM in de spoorsector. 


 


Verbeteren leefomgeving langs het spoor 


Afgelopen periode zijn verschillende initiatieven geïnitieerd: een praktijkproef 


langzamer rijden, een convenant van spoorverladers gericht op het gebruik van 


duurzaam materieel en enkele pilots. Over de praktijkproef langzamer rijden heb 


ik u onlangs geïnformeerd (Kamerstuk 29984, nr. 906) en aangegeven € 20 mln. 


vrij te maken voor innovaties om trillingshinder te verminderen. Over het 


convenant constateer ik dat spoorverladers goed in staat zijn om duurzaam 


vervoer van vervoerders te vragen. Een pilot met de inzet van duurzame 


brandstoffen heeft opgeleverd dat het technisch goed mogelijk is om duurzame 


brandstoffen in locomotieven te gebruiken. Wel moeten oplossingen gevonden 


worden voor de 10 tot 15 procent hogere kosten. 


 


Europese en internationale samenwerking 


Ook op Europees en internationaal niveau zijn verdere stappen gezet om het 


spoorgoederenvervoer te stimuleren en de samenwerking tussen landen te 


versterken. Volgend jaar zal met het Europese Jaar van het Spoor daaraan veel 


aandacht besteed worden. In het navolgende ga ik op de belangrijkste (beleids-) 


ontwikkelingen in. 


 


                                                
2  Deze studie is onderdeel van het project ‘Enhanced real-time communication about train 


composition and estimated time of arrival’ dat Rail Net Europe (RNE) met middelen uit de 
Connecting Europe Facility (CEF) uitvoert. 
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Ministersbijeenkomst: verklaring van Berlijn 


Op 21 september jongstleden hebben alle EU-lidstaten plus Zwitserland en 


Noorwegen tijdens de in Berlijn gehouden ministersbijeenkomst “Innovative Rail 


Transport – connecting, sustainable, digital” een nieuwe verklaring over 


spoorgoederenvervoer vastgesteld (zie bijlage). Deze verklaring bouwt voort op 


de prioriteiten benoemd in de Rotterdam-verklaring van juni 2016 (bijlage bij 


Kamerstuk 21501-33, nr. 607) en benoemt nieuwe prioriteiten als digitale 


automatische koppeling van goederenwagons, geautomatiseerd rijden en een 


flexibeler wijze van capaciteitsverdeling. Voor Nederland betekent de Berlijn 


verklaring dat de voor het internationale spoorgoederenvervoer noodzakelijke 


Europese samenwerking wordt versterkt. Dit komt de beschikbaarheid en kwaliteit 


van de capaciteit op de achterlandverbindingen van de Nederlandse zeehavens ten 


goede. 


 


Verklaring van Locarno 


Op 4 september jongstleden is in het Zwitserse Locarno de Ceneri tunnel geopend. 


De tunnel biedt kortere rijtijden voor het treinverkeer door de Alpen en vergroot 


de spoorcapaciteit. Bij de opening heeft Zwitserland een Ministersverklaring (zie 


bijlage) uitgebracht die inzet op de uitbouw en het gebruik van het internationale 


spoorwegnet ten einde ook internationaal een modal shift naar spoorvervoer te 


bevorderen. De verklaring bevestigt de noodzaak tot internationale samenwerking 


bij de ontwikkeling van spoorweginfrastructuur. Daarbij richt men zich op zowel 


het spoorgoederenvervoer als het internationale reizigersvervoer. De verklaring is 


onderschreven door de ministers van de Alpen-landen en de landen (inclusief 


Nederland) die zijn betrokken bij de Rhine-Alpine corridor en de North Sea 


Mediterranen corridor. 


 


Joint Declaration of Intent 


In mijn gesprek van 6 juli jongstleden met mijn Duitse collega Ferlemann (zie 


hiervoor) heb ik ook gesproken over de uitwerking van de in april 2019 te Berlijn 


met het Duitse en Nederlandse bedrijfsleven ondertekende Joint Declaration of 


Intent Rail Freight (bijlage bij Kamerstuk 29984, nr. 858). Er is voortgang geboekt 


met de prioriteiten die in deze verklaring waren benoemd (digitalisering, 


geautomatiseerd rijden op de Betuweroute en het rijden van treinen met 740 


meter lengte). Mede door de Corona-crisis heeft het enige tijd geduurd voordat 


financiering van projecten mogelijk werd. Inmiddels zijn Duitse en Nederlandse 


financieringsmogelijkheden (i.c. via Topsector Logistiek) beschikbaar, zodat 


projecten in gang gezet worden. Afgesproken is om de uitwerking met kracht 


voort te zetten en volgend jaar opnieuw de voortgang te bespreken. 


 


Uitwerking ‘Green Deal’ 


Op 11 december 2019 heeft de Europese Commissie de mededeling over de Green 


Deal uitgebracht (COM(2019)640). In die mededeling wordt ingezet op een modal 


shift van weg naar onder andere spoorgoederenvervoer. Recent heeft de Europese 


Commissie een nieuwe transportstrategie uitgebracht (Sustainable and Smart 


Mobility; COM(2020)789) als update van het ‘White Paper on Transport’ uit 2011. 


De Europese Commissie heeft daarvoor een publieksconsultatie uitgevoerd.3 In 


deze strategie spreekt de Europese Commissie de ambitie uit om het 


spoorgoederenvervoer in 2050 te verdubbelen. Verder zal de Europese Commissie 


voortgaan met de agenda voor interoperabiliteit in en markttoegang voor het 


                                                
3  Zie website https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-


say/initiatives/12438-Sustainable-and-Smart-Mobility-Strategy 
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spoorgoederenvervoer en met investeringen in het Trans Europese Netwerk voor 


Transport (TEN-T). 


 


Spoorgoederencorridors 


Zoals gemeld in mijn voortgangsbrief van begin dit jaar evalueert de Europese 


Commissie de verordening die de spoorgoederencorridors heeft ingesteld 


(913/2010/EC). Daarbij zal de modernisering van het capaciteitsmanagement 


(‘Time Table Redesign’) een belangrijk aandachtspunt zijn. In dat kader treft u in 


de bijlage de beantwoording aan op gerichte vragen van de Europese Commissie 


aan het ministerie. Ik verwacht begin 2021 meer inzicht te hebben in de 


bevindingen van de Europese Commissie. Verder is voor de spoorgoederencorridor 


Noordzee – Baltische staten die onlangs is uitgebreid met Estland en Letland, een 


intentieverklaring tot stand gekomen om verbindingen met grensstations in 


Estland mogelijk te maken en het vervoer met Rusland en Wit-Rusland te 


bevorderen. Op het gebied van interoperabiliteit is per 1 april jongstleden de 


nationale regelgeving voor remprestaties vereenvoudigd (Staatscourant 2020, nr. 


14353). Hiermee kunnen vervoerders op met name de corridors beter aansluiten 


bij de wijze waarop in andere Europese landen de remprestaties in acht worden 


genomen. 


 


Overige onderwerpen 


 


Marktvisie Ambitienetwerk spoorgoederenvervoer 


De spoorgoederensector heeft een marktvisie ontwikkeld op het voor de groei van 


het spoorgoederenvervoer benodigde netwerk in het perspectief van groeiend 


reizigersvervoer en ‘modal shift’-ambities mede voortkomend uit Klimaatakkoord, 


Green Deal en – meer recent – de Corona-crisis. In de visie onderbouwt de sector 


aanpassingen aan het netwerk die ook van nut kunnen zijn voor de ambities van 


het reizigersvervoer en de woningbouwopgaven in stedelijke gebieden. Dat beziet 


men ook in combinatie met de wens om de kwaliteit van de leefomgeving langs 


het spoor (in termen van geluid, trillingen en externe veiligheid) te verbeteren. 


Met deze lange termijnvisie draagt de sector bij aan de totstandkoming van de 


Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV met bruikbare suggesties en voorstellen. Ik 


stuur de Ontwikkelagenda begin 2021 aan uw Kamer. 


 


Herijkt terminalbeleid 


Het herijkte terminalbeleid is gepresenteerd in de ontwerp Havennota (Kamerstuk 


31409, nr. 274). Het ministerie zal inzetten op het versterken van bestaande 


multimodale knooppunten en nieuwe logistieke concepten zodat een betere 


benutting van spoor en binnenvaart mogelijk wordt. De Minister van Infrastructuur 


en Waterstaat heeft op 26 november 2020 de definitieve Havennota (inclusief 


herijkt terminalbeleid) aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 31409, nr. 306). 


 


Tot slot 


De Corona-crisis heeft een grote weerslag op de economie en het 


maatschappelijke leven. Zo ook voor het spoorgoederenvervoer. Het heeft echter 


ook duidelijk gemaakt dat het spoorgoederenvervoer met minder mensen en 


minder contactmomenten een goed alternatief is voor het vervoer over de weg. 


Ook wordt spoorgoederenvervoer een steeds nadrukkelijker rol toebedeeld in het 


beperken van schadelijke emissies (Klimaatakkoord, Green Deal). Met de 


aanvullende maatregelen om de kostenontwikkeling te beheersen, de modal shift 


een extra impuls te geven en om op korte termijn te investeren in het 


spoorwegnet, vertrouw ik erop dat het spoorgoederenvervoer de Corona-crisis 
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goed doorstaat en de ambities in het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer 


kunnen worden waargemaakt. 


Hoogachtend, 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


S. van Veldhoven - Van der Meer 
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Evaluation of Regulation (EU) 913/2010 of the European Parliament 
and the Council of 22 September 2010 concerning a European rail 


network for competitive freight  


Targeted survey questionnaire 


Regulation (EU) No 913/2010 on the European rail network for competitive freight established rules for the selection, 
organisation, management and indicative planning of investments, concerning eleven Rail Freight Corridors (RFCs). 
The objective was to improve: the coordination between different stakeholders on the management of the railways; 
access to infrastructure and investment in rail infrastructure; and the continuity of traffic in all countries. Among 
others, the Regulation (EU) No 913/2010 introduced the concept of international Pre-arranged Train Paths (PaPs) to 
offer capacity on the RFCs and the setting up of the Corridor One-stop shop (C-OSS) to facilitate train path 
management for international rail freight.  


The European Commission has asked TRT, supported by M-Five, MC-Vienna and TEPR, to undertake an evaluation 
study of the Regulation (EU) No 913/2010 (the RFC Regulation). This aims at identifying its impacts by comparing the 
actual development in the rail freight sector, i.e. with the Regulation in place, to a baseline scenario describing the 
likely development that would have occurred without this intervention. This will feed into quantitative and qualitative 
analyses on the implementation of the legal framework for rail freight and the functioning of the RFCs.  


Your responses to the interview questions will be used to help us assess the various aspects of the Regulation. If you 
have any queries, please contact at TRT Trasporti e Territorio Enrico Pastori (pastori@trt.it) or Marco Brambilla 
(brambilla@trt.it). 


GDPR1, anonymity and use of your input  


The study team will make use of your contribution (information/data provided) only for the needs of this 
evaluation support study. Please indicate how you would like us to present the information provided:    


Publication of your contribution with reference to the organisation represented  


Any information that you provide will be used for the purpose of the evaluation study, 
without reference to your name or organisation, but only with reference to the industry 
sector/type of the organisation 


 


Anonymised publication of statements made without the name of the organisation and 
without affiliation to industry sector 


 


  


                                                           
1  European Commission (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 


natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General 
Data Protection Regulation). 
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1 Information on your organisation 


1.1 Please provide the following information concerning the organisation you 
represent  


Name of the organisation NL Ministry of Infrastructure and Water management 


Country NL 


Position in the organisation  Coordinator international rail affairs 


Contact person name(s)  [name] 


Email address(es) [name]@minienw.nl 


Telephone number(s) +31650662760 
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2 General 


2.1  In your opinion, are the following objectives of the Regulation still relevant to the needs of the market?  


General objective To a large extent 
To a moderate 


extent 
To a small 


extent 
Not any more Do not know 


Please explain, if 
necessary 


Improving coordination between infrastructure managers, Member 
States, railway undertakings and terminal owners/operators, both 
between these different groups of actors and – within the groups – 
across borders 


      


Coordinating and planning investments to ensure that infrastructure 
capacities and capabilities available along the corridor meet the needs 
of international rail freight traffic, including as regards interoperability 


      


Improving operational conditions for international rail freight services, 
in particular by coordinating traffic management along the corridors, 
including in the event of disturbance and monitor the performance of 
rail freight services on the corridors 


      


Guaranteeing international freight trains access to adequate 
infrastructure capacity, recognizing the needs of other types of 
transport, including passenger transport 


      


Facilitating the use of rail infrastructure for international rail freight 
services and support fair competition between rail freight service 
providers 


      


Improving intermodality along the corridors        
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2.2 In your opinion, how effective has the Regulation been in meeting the following specific objectives?  


Specific objective Very effective 
Moderately 


effective 
Slightly effective Not effective Do not know 


Please explain, if 
necessary 


Improving coordination between infrastructure managers, 
Member States, railway undertakings and terminal 
owners/operators, both between these different groups of 
actors and – within the groups – across borders 


      


Coordinating and planning investments to ensure that 
infrastructure capacities and capabilities available along the 
corridor meet the needs of international rail freight traffic, 
including as regards interoperability 


     


Depends on MS 
willingness to 


decide on 
infrastructure  


Improving operational conditions for international rail 
freight services, in particular by coordinating traffic 
management along the corridors, including in the event of 
disturbance and monitor the performance of rail freight 
services on the corridors 


      


Guaranteeing international freight trains access to 
adequate infrastructure capacity, recognizing the needs of 
other types of transport, including passenger transport 


      


Facilitating the use of rail infrastructure for international 
rail freight services and support fair competition between 
rail freight service providers 


      


Improving intermodality along the corridors        


Please indicate any other matter that you considered has been influenced by the introduction of the Regulation (EU) 913/2010: 
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2.4  Which are the key barriers to increasing the competitiveness and the market share of rail freight? (OPC)2  


Key barrier 
1 Highest 


importance 
2 High 


importance 
3 Moderate 
importance 


4 Small 
importance 


5 Not 
important at 


all 
Do not know 


Please 
explain, if 
necessary 


Lack of price competitiveness of rail freight transport services compared to other 
transport modes (e.g., road) 


       


Lack of quality of rail freight transport services, in particular lack of punctuality, 
predictability and flexibility caused e.g. by sub-optimum operational practices and/or 
business models of rail service providers 


       


Lack of capacity to serve the actual or potential transport demand       


Depending 
on corridor. 
E.g. RALP 
very 
capacity is 
very 
important  


Lack of flexibility to meet shippers’ needs        


Lack of customer orientation of infrastructure managers        


Interoperability barriers for rail (e.g. different track gauges, electrification standards, 
safety and signalling systems and operational rules) 


       


Lack of level playing field between different transport modes (e.g. lack of consistent 
application of ‘polluter pays’ and ‘user pays’ principles) 


       


Structural economic changes that put rail at disadvantage, in particular the decline in 
commodities for which rail transport is particularly suitable (e.g., bulk cargo such as coal) 


       


For other key barriers, please specify: 


 
Lack of flexibility to offer new / adapted services due to capacity allocation restrictions 


  


                                                           
2  Question already included in the open public consultation; please skip if already answered. 
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2.5  Is the level of detail of the provisions of the Regulation appropriate? Are some of the provisions too detailed, implying a 
risk of over-regulation, or not detailed enough, comprising the effectiveness of the Regulation?  


Provisions Appropriate Too detailed 
Not detailed 


enough 
Do not 
know 


Please explain, if 
necessary 


Definition of the rail freight corridor (Article 2)     Disproportiante 


Selection and modification of Rail freight corridors (Articles 3 to 7)  
 


    
  


Too complicated to add 
extensions to the RFC, 
long period for EC to 


react (9 months)  


Governance of freight corridors (Articles 8 to 10)     


Competences executive 
board. Advisory groups 
rights and obligations. 


Implementing freight corridors (Article 9)      


Investment planning (Article 11)     Insufficient effects 


Coordination of works (Article 12)     


Annex VII 2012/34. 
Support 


implementation. 


Corridor one-stop shop and capacity allocation (Articles 13, 14 and 15)     


Legal basis FCA missing. 
European OSS 


(procedures / ICT) 
needed. 


Traffic management, including in the event of disturbance (Articles 16 and 17)     Cross border rules 


Information on the conditions of use (Article 18)      


Quality of service on the freight corridor (Article 19)      


Regulatory bodies (Article 20)     
Decision making in 


appeals 


Monitoring implementation and application of the Regulation (Articles 22 and 23)      
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2.6  To what extent do the requirements to provide information in the Regulation (i.e., the implementation plan, the 
investment plan, the corridor information document, performance monitoring and user satisfaction survey) relate to the 
following other reporting obligations at EU level?  


Reporting requirements 


Is there a relation in principle (i.e. is there an overlap 
with information to be provided by the RFCs)? 


In practice, was there coordination when 
actually preparing the information? 
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Indicative rail infrastructure development strategy (Art. 8(1) of Directive 
2012/34/EU)          


Art 8.1 
network 


wide 


RINF Implementing Regulation           


The TENtec system           


The work plans of the CNC coordinators           


Rail Market Monitoring by the Commission           


Implementing Regulation on access to service facilities and rail-related services 


         


Rfc’s use 
the 


access to 
services 


info 


Infrastructure managers’ network statements           


Performance monitoring carried out in the context of PRIME           


Report on Railway Safety and Interoperability in the EU by European Union Agency 
for Railways 


          


For other comments, please specify: 


@hinne, hier kunnen we volgens mij prima een tekst kwijt over oa:  


- Pleiten voor meer samenhang  


Ontology development should be key to create data once and use for different functionalities. For rail ontology 
approach should cover both technical and economic / market part of regulation. In this way cooperation can be 


enhanced, eg. Between RFC’s and CNC’s. 
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- Pleiten voor meer samenwerking 
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2.7 To what extent did the rail freight corridors support the development of international rail freight transport in the 
following areas for which the Regulation does not specify explicit requirements?  


Options 
To a large 


extent 


To a 
moderate 


extent 


To a small 
extent 


Not at all Do not know 
Please 


explain, if 
necessary 


Improve interoperability of railway operations and other barriers at border crossings (e.g. on 
issues such as technical checks of trains at border crossings, simplification of train braking 
requirements, language requirements, customers and border control procedures, etc.) 


     


There is room 
to improve 


this. Depends 
largely on 


motivation 
specific 


executive 
board / 


management 
board. 


Identifying and realising additional demand for rail freight services (e.g., by directly involving 
customers of rail freight services) 


 
 


 
   


Customers 
are 


intermodal 
operators, 
not directly 


involved 


Involvement in capacity management after the allocation decision (e.g. quality management in 
the event of train path modifications) 


     


C-OSS 
supports after 


sales 
functions and 
coordination 
between IM’s 


Cross-corridor harmonisation beyond the requirements set out in the Regulation (coordination 
of capacity offer and traffic management, incl. in the event of disturbance)  


     


RNE 
developments 


with RFC 
largely 


positive 


Implementation of pilot projects for the ‘timetable redesign’ (TTR) programme      
RFC support 


the pilots 


For other areas, please specify: 
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Only limited impact of executive board on capacity offer by RFC’s. 
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3 Designation of the RFCs – Definition, creation and modification (Articles 2, 3, 4, 5, 6 and 7) 


Hinne, onderstaande twee willen ik even bespeken met je (komen uit artikel 4) 


de samenhang van de goederencorridor met de TEN-V-, de ERTMS-corridors en/of de corridors die zijn vastgesteld door RNE;  


c) de integratie van de prioritaire TEN-V-projecten ( 1 ) in de goederencorridor;  


 


 


 


3.2  Are the criteria defined in Article 4 on the selection of further corridors and modifications of corridors sufficient to allow 
for a transparent selection?  


Yes, to a large extent Yes, to a moderate extent Yes, to some extent No, not at all Do not know Please explain, if necessary 


      


3.3  Does the possibility to establish ‘further’ rail freight corridors (Article 5) contribute to achieving the objectives of the 
Regulation?  


Yes, to a large extent Yes, to a moderate extent Yes, to some extent No, not at all Do not know Please explain, if necessary 
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4 Governance structure of the RFCs (Article 8) 


4.1  Are the role, competences and responsibilities of the Executive Board clearly enough defined to perform its functions?  


Yes, to a large extent Yes, to a moderate extent Yes, to some extent No, not at all Do not know Please explain, if necessary 


     


Executive board formally 
has limited decision 


powers (IP, FCA). 
Important is the 


coordination role of 
Executive board 


4.2  In which of the following areas can the Executive Board of a rail freight corridor contribute to achieving the objectives of 
the Regulation?  


Area 


Executive Board can contribute Executive Board did contribute in practice 


Please explain, if 
necessary 


To a 
large 


extent 


To a 
moderat
e extent 


 


To a 
small 


extent 


Not at all 
Do not 
know 


To a 
large 


extent 


To a 
moderat
e extent 


To a 
small 


extent 
Not at all 


Do not 
know 


Improving coordination of freight transport policy between 
different Member States           


Yes, potentially 
regarding 


infrastructure. 


Improving coordination between Member States and rail 
freight stakeholders, in particular infrastructure managers 


          


Yes there is 
structured 


dialogue. However 
executive board 
lacks powers to 


steer management 
board 


Supervising and providing strategic guidance for corridor 
development 


          


Depending per RFC 
and ambitions 


Member States 
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IM tend to act on 
their own? (even 


anders 
formuleren..)  


Improving coordination of investments in rail infrastructure 
          


Even goed over 
nadenken wat we 


kiezen hier 


Providing a harmonised framework for the allocation of 
capacity 


          


FCA is harmonised. 
Howver share of 


capacity allocated 
by C-OSS too 


limited 


Addressing legal barriers hampering international rail freight 
          


Yes, e.g. in the 
corridor action 


plans 


For other area, please specify: 
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4.3  Are the role, competences and responsibilities of the Management Board clearly enough defined to perform its 
functions?  


Yes, to a large extent Yes, to a moderate extent Yes, to some extent No, not at all Do not know Please explain, if necessary 


     


Management board 
decisions depend also on 


consensus. For 
performance / quality 
management MB lacks 


competences. 


4.4  To what extent does the Management Board have the appropriate instruments to perform its functions in light of its 
competences?  


Instrument 
To a large 


extent 


To a 
moderate 


extent 


To a small 
extent 


Not at all 
Do not 
know 


Please explain, if 
necessary 


Coordinating the use of interoperable IT applications to handle requests for international train paths 
and the operation of international rail freight traffic 


     


Experiences TIS 
and ETA show large 
bottlenecks (e.g. 
data protection) 


Cooperating with regional and/or local administrations 


     


E.g. EGTC Rhine 
Alpine positive 


example 


Removing bottlenecks identified in the implementation plan 


     


Identifying 
bottlenecks yes, 
decision making 


national level 


Coordinating investments on the corridor lines, including the deployment of interoperable systems 
     


Common analysis 
is helping 


Coordinating works 


     


Dep on IM’s and 
financial 


frameworks 
behind.  
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Evaluating the need for capacity to be allocated to freight trains running on the freight corridor       


Coordinating priority rules relating to capacity allocation on the freight corridor 


     


80% of capacity 
allocation depend 


still on wide 
variety of national 


rules 


Putting in place procedures to coordinate traffic management along the corridor and ensure their 
application      


Essential task of  
MB, but progress 


moderate 


Adopting common targets for punctuality and/or guidelines for traffic management in the event of 
disturbance and ensure their application 


     


ICM part is 
positive. Need to 
enforce ICM rules 
and extend it to 


smaller 
disturbances 


Coordinating rail capacity with access to terminals 


     


Terminals are 
acting 


independent from 
IM. First 


transparency can 
help 


Promoting compatibility between the performance schemes along the freight corridor 


     


Example  proposed 
harmonisation 
cancallation fees 
show the 
difficulties 


Monitoring the performance of rail freight services on the freight corridor, i.e. the transport services 
offered to customers of railway undertakings (shippers, freight forwarders and combined transport 
operators) 


     


Yes, harmonised 
KPI’s on traffic, not 


so much on 
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4.5  Did the Management Board(s) appropriately take into account any issues raised by the Executive Board?  


Yes, in all/most cases Not in all cases Not at all Do not know Please explain, if necessary 


    


IM’s tend to see the ExBo 
not as their supervisory 


board. Cooperation 
depends on motivation 


and corridor political 
guidance. 


4.7  What was the effect of the unanimity rule for decision-making in the Executive Board and in the Management Board?  


Positive, as it ensured that the positions of all parties were taken into account, supporting ownership and implementation of the decisions  


Negative, as it comprised the ability of the board to take decisions  


Do not know  


For other comments, please explain: Unanimity makes progress slower but more shared. Difficult however to see which issues could be decided without consensus. A European framework and 
body for allocation for rail freight should have sufficient powers in individual cases. 


 


4.10  To what extent is the role of the railway undertakings’ advisory group in the decision-making process adequate to ensure 
that the opinions of railway undertakings are duly taken into account?  


To a large extent To a moderate extent To some extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 


     


Participation from 
different RU’s and 


Terminals is not enough. 


IM’s act very slow. 


 


Participation of RAG’s in 
executive board can help 


responsible actions. 


4.11  To what extent is the role of the terminals’ advisory group in the decision-making process adequate to ensure that the 
opinions of terminals are duly taken into account?  
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To a large extent To a moderate extent To some extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 


     


Participation from 
different RU’s and 


Terminals is not enough. 


IM’s act very slow 
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4.14  To what extent have the working groups established by the RFCs on various issues been an effective tool to implement 
the Regulation, in particular as far as regards tasks assigned to infrastructure managers (e.g., definition of pre-arranged 
train paths, coordination of works, train performance management) and the coordination between the corridor 
governance and competent services within infrastructure managers?  


To a large extent To a moderate extent To some extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 


      


4.15  To what extent does the lack of a formal status of the working groups in the Regulation constrain their effectiveness, 
e.g., by limiting their accountability or by restricting the readiness of stakeholders to participate?  


To a large extent To a moderate extent To some extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 


     WG can push innovation 
but depend on national 


support in 
implementation 


4.16  Does the governance structure involve all relevant stakeholder groups?  


Yes, all relevant groups already participate  


No, the following stakeholders groups are missing: 


- Customers of rail freight services (e.g. shipper, forwarders, and combined transport operators)  


- Authorities in charge of railway safety (e.g. national safety authorities and the European Union Agency for Railways)  


- Entities in charge of rail research and innovation (e.g. Shift2Rail, national railway research bodies, railway supply industry)  


 


 


NSA’s: depending on situation per corridor 


 


Others more on ad hoc basis: example is custom authorities 
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4.17  To what extent does the Regulation define mechanisms and tools to ensure that the governance structure of the corridor 
takes corrective action based on the monitoring of performance and user satisfaction of the rail freight corridors 
services?  


To a large extent To a moderate extent To some extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 


     
Transparency helps 


coordination of efforts 


4.18  The Regulation does not impose a formal framework for the cooperation between the governance structure of different 
RFCs. In practice, the stakeholders involved in the different layers of the governance structure have organised network-
level (cross-RFC) coordination on a voluntary basis. 


In this context, do you think that the lack of formal requirements on the network-level coordination in the Regulation 
(be it at network level or at corridor level) has affected negatively coordination between the rail freight corridors? (OPC)3  


No, voluntary cross-RFC coordination has been effective and more flexible than coordination based on legal requirements  


Yes, voluntary coordination has been insufficient to ensure adequate cooperation and harmonisation at network level  


Yes, for other reasons (please specify)  


Do not know  


4.19  To what extent does the Regulation give regulatory bodies the necessary tools to fulfil their function of monitoring 
competition and ensuring non-discriminatory access to the corridor? Are the competences of regulatory bodies clearly 
enough defined?  


To a large extent To a moderate extent To some extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 


     
Only one RB is competent 


for MS where C-OSS is 
located 


  


                                                           
3  Question already included in the open public consultation; please skip if already answered. 
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4.20  To what extent did the cooperation between the regulatory bodies of the Member States on the rail freight corridors 
contribute to achieving the objectives of the Regulation?  


To a large extent To a moderate extent To some extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 


     


RB’s cooperation can help 
transparency. More active 


assesments and 
recommendations are 


needed. 


4.24  To what extent do the formal competences and the practical work of RFCs and Core Network Corridors (CNC) overlap in 
terms of the following activities?  


Intervention area 
To a large 


extent 


To a 
moderate 


extent 


To a small 
extent 


Not at all 
Do not 
know 


Please explain, if necessary 


Overall       


Investment planning      
RFC has expertise. CNC 
closer to financing. CNC 


hardly coordinates 


Deployment of new technologies and telematic applications, incl. ERTMS       


Examining the demand for transport services (e.g., Transport Market Study)      
CNC takes no rol in demand 


studies 


Improving infrastructure use       


Improving intermodal/multimodal transport       


For other intervention areas, please explain: 
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4.25  For those areas for which you think there is an overlap in competences and activities, how do you assess the cooperation 
in practice between the governance structure of the rail freight corridors, on the one hand, and the EU coordinators and 
their secretariat, on the other?  


Intervention area 
To a large 


extent 


To a 
moderate 


extent 


To a small 
extent 


Not at all 
Do not 
know 


Please explain, if necessary 


Overall       


Investment planning       


Deployment of new technologies and telematics applications, incl. ERTMS       


Examining the demand for transport services (e.g., Transport Market Study)       


Improving infrastructure use       


Improving intermodal/multimodal transport       


For other intervention areas, please explain: 


 
     


4.26  Do you think that rail freight corridors provide a value-added in supporting international rail freight transport compared 
to actions undertaken at bilateral level (e.g., agreements), in terms of:  


Measure 
Very 


effective 
Moderately 


effective 
Slightly 


effective 
Not 


effective 
Do not 
know 


Please explain, if necessary 


Capacity management (allocation and management of train paths, coordination of 
works) 


     
Differences between 


corridors 


Traffic management       


Coordination of investment planning       


Coordination with and access to terminals       


Providing information about infrastructure and the conditions of its use       


Performance and customer satisfaction monitoring       


Monitoring competition       
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4.27  Did the Executive Boards ensure effective coordination between the work of the RFCs and national policies relevant for 
rail freight transport?  


Yes, there was significant coordination   


Yes, there was some coordination  


No, there was no coordination but an exchange of information  


No, there was neither coordination nor an exchange of information  


Do not know  


For other comments, please explain: 


 


In the RFC’s there is regular exchange of information on national rail freight policies. Member States remain competent for issues of intermodal subsidies or framework for charging but try where 
possible to coordinate 
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5 Measures for implementing the RFCs (Articles 9 and 10) 


5.1  To what extent are the requirements as regards the contents and structure of the corridor implementation plan clear 
(for example, is the wording “description of the characteristics of the freight corridor” clear enough?)?  


To a large extent To a moderate extent To a small extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 


     
Content clear. Impact 


moderate / small. 


5.2  To which extent do you agree with the following statements as regards the requirement to “periodically review the 
implementation plan” in Article 9(2) of the Regulation?  


Options Fully agree Partially agree Do not agree Do not know Please explain, if necessary 


The requirement is sufficiently clear     
‘periodically’ gives to much 


space to maneuvre 


The requirement is justified as an up-to-date formal documentation of corridor 
implementation is needed, i.e. a constantly updated ‘corridor development plan’ 


     


The requirement creates unnecessary administrative burden as corridor 
implementation measures are largely accomplished once the corridor has been 
made operational and there should be more flexibility for subsequent reporting 


     


5.3  To what extent have you been involved or consulted in the preparation of the transport market studies of the RFCs?  


Sufficiently Insufficiently Not at all Please explain, if necessary 


    


5.4  Are you aware of the results of the transport market studies of the RFCs that concern you?  


Yes, to a large extent Yes, to a moderate extent Yes, to some extent No, not at all Do not know Please explain, if necessary 
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5.5  Which of the following purposes should a transport market study of an RFC ideally serve?  


Options 
To a large 


extent 


To a 
moderate 


extent 


To a small 
extent 


Not at all Do not know Please explain, if necessary 


To evaluate the overall growth potential of rail freight transport along the 
corridor 


      


To inform infrastructure development, e.g. as regards the need for new 
infrastructure 


      


To inform the definition of infrastructure capacity allocated to freight trains 
(pre-arranged train paths and reserve capacity) 


      


To provide insights on how to improve the attractiveness of rail freight 
services for customers 


      


To provide insights on how to increase the efficiency of planning and 
operations of rail freight services 


      


RFC transport market studies do not serve any purpose       


For other options, please specify: 
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5.6  To which extent did the transport market studies conducted by the RFC actually fulfil the following purposes?  


Options 
To a large 


extent 


To a 
moderate 


extent 


To a small 
extent 


Not at all Do not know Please explain, if necessary 


To evaluate the overall growth potential of rail freight transport along the 
corridor 


      


To inform infrastructure development, e.g. as regards the need for new 
infrastructure 


     Decisions nationally taken 


To inform the definition of infrastructure capacity allocated to freight trains 
(pre-arranged train paths and reserve capacity) 


      


To provide insights on how to improve the attractiveness of rail freight 
services for customers 


      


To provide insights on how to increase the efficiency of planning and 
operations of rail freight services 


      


RFC transport market studies do not serve any purpose.       


For other options, please specify  


5.7  To what extent have national studies contributed to or used the RFC transport market studies?  


Options 
To a large 


extent 
To a moderate 


extent 
To a small 


extent 
Not at all Do not know 


Please explain, if 
necessary 


National studies contributed to the RFC study       


The RFC study contributed to national studies      


No common view on 
CBA, no common 
view on market 


assesments 


For other options, please specify: 
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6 Investment and planning (Articles 11 and 12) 


6.1  Did the Regulation influence the coordination and investments along the RFCs, to the extent that national investment 
strategies and plans were aligned with the corridor investment plan where needed?  


In many cases In a few cases Not at all Do not know Please explain, if necessary 


    740m, ERTMS 


6.2  To what extent did the management board remove capacity bottlenecks as identified in the plan for the management of 
the capacity of freight trains (Article 11(1c))?  


In many cases In a few cases Not at all Do not know Please explain, if necessary 


     


6.3  To what extent does the “deployment plan relating to the interoperable systems along the freight corridor” (Article 
11(1b)) provide a value-added over the other plans in this regard (e.g., national implementation plans for TSIs, European 
Deployment Plan for ERTMS, etc.)?  


To a large extent To a moderate extent To a small extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 


     
Makes corridor picture 
clear and coordinated 
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10  Performance monitoring  


10.1  To what extent does performance monitoring of the RFCs address the following stages of the rail logistics value chain?  


Transport and logistics services involving rail are provided in a value chain involving multiple supplier-customer relationships: Infrastructure managers 
provide rail infrastructure services to railway undertakings (physical infrastructure, infrastructure capacity, traffic management etc.). Railway 
undertakings in turn use these services (and their own resources) as input to provide rail transport services to their customers, such as combined 
transport operators, logistic service providers or shippers. Member States provide the framework for all stakeholders in terms of legislation and public 
financing and, in turn, have an interest in reaching their policy objectives (e.g. gain in economic efficiency, sustainability or safety of the transport 
sector). 


Each of these relationships has different needs in terms of performance and performance monitoring. The Regulation requires the management boards 
to “monitor the performance of rail freight services on the freight corridor”, which would require addressing both the services provided by 
infrastructure managers and by railway undertakings. Member States and regulatory bodies obviously also have an interesting in monitoring the 
performance. 


Value chain Answer 


Please explain, if 
necessary Supplier (who is 


monitored) 
Customer 


Subject of 
performance 
monitoring 


To a large extent 
To a moderate 


extent 
To a small 


extent 
Not at all Do not know 


Infrastructure 
manager 


Applicants, in 
particular railway 
undertakings 


Rail infrastructure 
services 


      


Railway undertakings 
Buyers of rail 
transport services 


Rail freight transport 
services 


      


Infrastructure 
manager 


Member States Policy objectives       
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13  Suggestions and other issues 


13.3  Please explain any other issue you consider to be relevant  


 


13.4  Is there any other data or literature that you believe would help us in carrying out this evaluation study?  


 


13.5  Would you be available for an interview to further elaborate on some or all of the issues addressed in this survey 
questionnaire?  


YES  


NO  


Please provide contact details of (an) potential interview partner(s): 


 


[contactperson] 


........................................................................ 


Rail Transport Department 


Ministry of Infrastructure and Water Management 


Rijnstraat 8 | 2515 XP | The Hague | The Netherlands 


P.O. Box 20901 | 2500 EX | The Hague | The Netherlands 


........................................................................ 


Tel. +31.70.4561678 Mobile: +31.6.50662760  
Fax.: +31.70.3516591  


[email contactperson] 
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If you have would like to address or focus on particular issues, please specify:  


 


 


Thank you for your participation 








 
 


Declaration of Locarno on developing the railway system 


 


The European Union is aiming to be the first region to become climate neutral, with a target 


date of 2050 set out in the European Green Deal. The European transport sector is therefore 


facing an enormous transformation. The decarbonisation of the transport sector should go 


hand in hand with a reduction of the negative effects of growing traffic levels (e.g. harmful 


emissions, noise, and damage to the landscape). 


 


To this end, we, the EU Commissioner for Transport and the transport ministers from the 


Alpine countries and countries bordering the European Rhine-Alpine and North Sea-


Mediterranean freight corridors, affirm the importance of a modal shift from road to rail in 


transalpine transport and the need to work together in order to further develop international 


freight and passenger transport solutions by rail in Europe. 


 


We hereby jointly declare that we will strive to further develop this cooperation with a view to 


achieving the following objectives: 


 


1. All forms of rail transport – regional and long distance passenger transport services 


as well as freight transport operations – contribute to achieving a climate-friendly 


transport system. We will therefore endeavour to ensure that each form of rail 


transport will be treated on a non-discriminatory basis when securing capacities and 


levels of service and quality. 


2. The European rail freight corridors and the Core Network corridors of the trans-


European transport network play a key role in promoting international rail freight 


transport in Europe. Modernising and developing railway infrastructures and fulfilling 


the TEN-T requirements along those corridors are essential to achieve a sizeable 


shift of freight traffic from road to rail. In order to further strengthen the European rail 


freight corridors (notably in relation to cross border sections, first and last mile 


connection development, TEN-T parameters adoption and capacity bottleneck 


removal), it is necessary to enhance the role of the One-Stop-Shops, to strengthen 


the functions of international traffic management and supervision and to increase the 


cooperation among all the actors of the logistics chain. In this sense, financial means 


in the context of the Covid-19 pandemic recovery package could be considered in 


order to intensify investments in rail infrastructure. 


3. International rail passenger transport is an essential form of climate-friendly mobility 


that should be further promoted. To this end, service concepts for European rail 


passenger transport should be developed and a more effective coordination of 


timetables and cross-border operations among infrastructure managers and other 


relevant stakeholders should be ensured. Moreover, in the wake of the Covid-19 


pandemic, specific measures to increase the trust of passengers in a safe and 


healthy public transport system are needed.  


4. Simple and customer-friendly access to international rail passenger transport services 


is essential. We support measures to simplify access to reliable travel information and 


ticketing services and to secure seamless and reliable connections between train 


services as well as between train services and other modes of land transport, 







 
 


including in the event of disruptions. For this purpose, we take note of the political 


statement of 4 June 2020 on developing international rail passenger transport1. 


5. The availability of sufficient and reliable railway infrastructures is crucial for a better 


provision of freight and passenger transport services by rail.  


6. The European Network of Infrastructure Managers and other stakeholders involved 


should ensure a better coordination of time schedules for the realisation of 


construction projects to create new, additional or improved capacities and to maintain 


and renew existing infrastructure for international freight and passenger transport by 


rail. The negative effects inevitably associated with such construction projects should 


be minimised by close coordination of the operating procedures for freight and 


passenger transport.  


7. Increasing the efficiency and competitiveness of international rail freight traffic 


requires sufficient and attractive track capacities for this market segment. We 


welcome further coordination of cross-border rail transport capacity at the level of rail 


freight corridors. The continued need for national rules should be reviewed in the light 


of the Single European Railway Area in order to further harmonise operations at 


European level and to exploit at best the benefits expected from infrastructure 


improvements, especially along the European rail corridors.  


8. Intermodal and combined transport services should also be promoted. To this end, 


the required terminals and mobility hubs of fundamental importance should be 


created or adapted to the respective needs and appropriately included in the service 


concepts for international freight and passenger transport by rail. 


9. The operational management of rail traffic should be improved, both across borders 


and within the entire delivery chain of intermodal and combined transport services. 


The end-to-end supervision and management of international rail transport operations 


should become a standard based on appropriate governance, rules and systems. 


10. The expansion, extension and the qualitative improvement of international freight and 


passenger transport services by rail should be supported by a high level of 


interoperability. New opportunities through automation and digitalisation shall be 


applied according to rules and regulations standardised at European level (e.g. TSI).  


 


The application of this Declaration shall be without prejudice to our respective legal and 


regulatory frameworks and our respective competence regarding planning of and funding for 


rail infrastructure. 


                                                      
1 https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/06/04/political-statement-for-
coalition-of-the-willing-development-international-rail-passenger-transport 
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Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten 


1 Inleiding 


1.1 Aanleiding 


Betuweroute als belangrijk onderdeel spoorgoederenvervoer 


Met het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer en de recente Goederenvervoeragenda zet het 


Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met de betrokken ketenpartners in op 


een ambitieuze groei van het spoorgoederenvervoer in Nederland. 


 


Spoorgoederenvervoer speelt een belangrijke rol in de ambitie om een duurzaam en veilig 


goederenvervoer en logistiek systeem in Nederland te behouden en versterken. De positie van 


spoorgoederenvervoer ten opzichte van andere modaliteiten dient volgens het kabinet dan ook 


verbeterd te worden. Concreet moet het goederenvervoer per spoor groeien van 42 miljoen ton 


(2016) naar 54 tot 61 mln. ton in 2025.1 Een groot deel van dit vervoer vindt plaats over de 


Betuweroute. Via de Betuweroute is er aansluiting op (Europese) spoorcorridors naar zowel het 


‘klassieke’ Duitse achterland, alsmede groeimarkten in Midden- en Oost-Europa. 
 


Derde spoor Duitsland  


Op dit moment is de aansluiting van de Betuweroute op het Europese netwerk nog niet optimaal bij 


de grens met Duitsland. Om de groei van het spoorgoederenvervoer te kunnen faciliteren, wordt 


daarom het traject tussen Zevenaar en Oberhausen uitgebreid met een derde spoor. Aan 


Nederlandse zijde zijn de werkzaamheden aan het Derde spoor in 2018 door ProRail afgerond. De 


Duitse infrabeheerder DB Netz is onder de projectnaam ‘Ausbaustrecke (ABS) Emmerich–


Oberhausen’ bezig met de aanleg van 70 kilometer spoor en een groot aantal kunstwerken.  


 


Figuur 1.1 Ausbaustrecke Emmerich-Oberhausen 


 
Bron: DB Netze (2018)  


                                                         
1  Kamerstuk 29 984, nr. 782 
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Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten 


De werkzaamheden zouden oorspronkelijk in 2015 starten, maar er is sprake van vertraging. Dit 


komt vooral door langdurige juridische procedures bij de verlening van bouwvergunningen. 


 


De bouwvergunningen worden mondjesmaat afgegeven en het is de verwachting dat pas in 2021 


alle twaalf benodigde bouwvergunningen zijn afgegeven. Een duidelijke einddatum voor de 


werkzaamheden kan door DB Netz tot dan niet gegeven worden. De verwachting is echter dat de 


werkzaamheden niet voor 2026 zijn afgerond. 2   


 


 


1.2 Spoorgoederenvervoer concurrerend houden tijdens werkzaamheden 


Op dit moment wordt op deelprojectniveau gewerkt aan het Derde spoor. In 2019 is in totaal 128 


dagen gewerkt aan de aanleg van het 3e spoor, waarvan op 14 dagen, vooral weekenddagen, 


geheel geen treinverkeer mogelijk was. Iedere maand was er een periode van ongeveer van een 


week met beperkingen voor het goederenverkeer via deze grensovergang. In de maanden juli en 


augustus was in een aaneengesloten periode van zeven weken slechts beperkt treinverkeer 


mogelijk. Ter vergelijking, in 2018 is in totaal 87 dagen gewerkt aan de aanleg van het 3e spoor3. 


Iedere maand in 2018, uitgezonderd december, was er een periode van ongeveer een week, 


waarin het goederenverkeer te maken kreeg met buitendienststellingen door de 


bouwwerkzaamheden.4 Goederentreinen kunnen dan beperkt of geen gebruik maken van de 


Betuweroute naar Duitsland en worden dan omgeleid via de Brabantroute (grensovergang Venlo) 


en in mindere mate via Oost-Nederland (grensovergang Oldenzaal). Gebruik van de 


grensovergang Oldenzaal-Bad Bentheim is minder opportuun voor treinen die nu gebruiken maken 


van de Betuweroute en een bestemming in het Ruhrgebied of verder richting Alpen 


(Zwitserland/Italië) hebben.  


 


Omdat deze omleidingen leiden tot extra kosten voor spoorwegondernemingen kan de marktpositie 


van het spoorgoederenvervoer negatief worden beïnvloed. Daarom is in 2016 de ‘Tijdelijke 


subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten’ ingesteld. Via deze 


regeling worden spoorwegondernemingen gecompenseerd voor de extra kosten die zij moeten 


maken door het omleiden van treinen. De regeling heeft tot doel de marktpositie van het 


spoorgoederenvervoer ten opzichte van het meer vervuilende goederenvervoer over de weg te 


behouden. In totaal is er een budget gereserveerd van € 20 miljoen voor de periode van 2016 tot 


en met 2022. Met deze subsidie wordt voorzien in een gedeeltelijke tegemoetkoming in de extra 


kosten van de spoorgoederenvervoerders.5 Door slechts een deel van de extra kosten te 


compenseren behoudt de sector een prikkel om oplossingen te bedenken om de optredende 


kostenstijgingen te minimaliseren. De minister heeft ProRail gemandateerd om de regeling uit te 


voeren. Officieel neemt de minister alle besluiten, maar het is zo geregeld dat ProRail dat in 


mandaat doet. 


 


Mede vanwege de noodzaak tot het verkrijgen van toestemming van de Europese Commissie voor 


de regeling, is besloten de regeling in eerste instantie op 01-01-2021 te laten eindigen6. Door de 


schuivende planning in realisatie van de infrastructuur aan Duitse zijde, verschuiven ook de 


perioden van buitendienststelling. Waar bijvoorbeeld eind 2018 nog gedacht werd dat in 2021 een 


                                                         
2  IENW/BSK-2019/132519 
3  ProRail (2019) Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland 2019 vergeleken met 2018 
4  ProRail (2019) Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland 2018 vergeleken met 2017 
5  Door Panteia is berekend dat de economische schade door herroutering beperkt kan blijven tot 45 miljoen euro. 
6  Dor de Europese Commissie wordt vijf jaar beschouwd als het maximum waarvoor in het kader van staatssteun 


goedkeuring wordt verleend. Dit standpunt is vastgelegd in de Richtsnoeren Staatssteun betreffende steun aan 


spoorwegondernemingen. 
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groot aantal werkzaamheden uitgevoerd zou worden, is dat in juli 2019 op basis van voort-


schrijdend inzicht toch weer naar achter geschoven7 Terwijl de bouwwerkzaamheden aan het 


Derde spoor nog een aantal jaren zullen voortduren, komt het einde van de compensatieregeling 


snel in zicht. In de regeling is opgenomen dat er één jaar voor het einde van de subsidieregeling 


een evaluatie opgesteld zal worden om de effecten van de regeling te toetsen. Na de evaluatie zal 


worden bezien of de subsidie wordt voortgezet.  
 


1.3 Doel- en vraagstelling 


Om een dergelijk besluit te kunnen nemen, is het belangrijk om te kijken naar het functioneren, in 


termen van effectiviteit en efficiëntie, van de huidige subsidieregeling. Doel van dit onderzoek is 


dan ook een evaluatie van de tijdelijke regeling, zodat het ministerie een goede afweging kan 


maken en het rapport eventueel kan dienen als onderbouwing van de noodzaak tot een verlenging 


die aan de Europese Commissie voorgelegd dient te worden. Bij deze doelstelling horen de 


volgende onderzoeksvragen: 


1. In hoeverre is gebruik gemaakt van de regeling in termen van marktpartijen, omgeleide treinen 


en beschikbaar budget? 


2. Heeft de regeling bijgedragen aan het behoud van de marktpositie van het 


spoorgoederenvervoer ten opzichte van andere modaliteiten, andere zeehavens en logistieke 


modellen? 


3. Zijn door de regeling schadelijke emissies voorkomen? Zo ja, hoeveel? 


4. Zijn de administratieve lasten van de regeling voor vervoerders en voor de 


infrastructuurbeheerder beperkt gebleven? 


5. Welke aandachtspunten zijn er voor een eventuele voortzetting van de regeling? 


 


 


1.4 Werkwijze en inkadering 


Onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën is voor een beleidsdoorlichting, en in 


het bijzonder beleid met financiële consequenties, een methodiek ontwikkeld. Dit is de 


zogenaamde RPE-systematiek (Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek), die is uitgewerkt in de 


RPE-regeling en regelmatig wordt geactualiseerd.8 Deze regeling beschrijft de eisen die het Rijk 


stelt aan diverse soorten evaluatieonderzoeken en definieert ook een aantal van de gebruikelijke 


concepten binnen de evaluatietheorie. In dit onderzoek is deze RPE-methodiek ook toegepast.   


 


Figuur 1.2  RPE-systematiek 
 


 
 


 


Als de RPE-systematiek wordt toegepast op dit specifieke vraagstuk, levert dat het volgende 


evaluatiekader op: 


                                                         
7  IENW/BSK-2019/132519 
8  Staatscourant 2018, 16632 
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Tabel 1.1  Evaluatiekader 


Centrale concepten 


evaluatieonderzoek 


Uitwerking en koppeling met 


onderzoeksvragen 


Hoofdstuk 


Relevantie Aanleiding en doelstelling van de regeling Hoofdstuk 1 


Uitvoering Overzicht van de inzet van mensen en middelen Hoofdstuk 2 


In hoeverre is er gebruik gemaakt van de regeling? Hoofdstuk 2 


Output Heeft het spoorgoederenvervoer zijn marktpositie 


behouden? 


Hoofdstuk 3 


Doeltreffendheid 


(effectiviteit) 


In hoeverre heeft de regeling hieraan bijgedragen? 


Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten 


(e.g. vermindering emissies)? 


Hoofdstuk 4 


Doelmatigheid 


(efficiëntie) 


In hoeverre heeft dit beleid en de kosten die 


hiermee gepaard zijn gegaan ook de grootst 


mogelijke effecten bewerkstelligd? Speciale 


aandacht gaat daarbij uit naar de administratieve 


lasten. 


Hoofdstuk 4 


Verhogen 


doelmatigheid en 


doeltreffendheid 


Welke aandachtspunten zijn er bij een eventuele 


volgende regeling? 


Hoofdstuk 5 


 


Voor de uitvoering van het onderzoek is een groot aantal bestaande documenten bestudeerd (e.g. 


monitor Derde Spoor & Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland), zijn interviews 


afgenomen met de verschillende stakeholders (zie bijlage A voor een lijst met geïnterviewden) en is 


gebruik gemaakt van door ProRail beschikbaar gestelde data uit de eigen administratie voor de 


uitvoering van de subsidieregeling. 


 


 


1.5 Leeswijzer 


In hoofdstuk 2 wordt allereerst ingegaan op de uitvoering van de subsidieregeling en de mate 


waarin er gebruik gemaakt is van deze regeling. Vervolgens wordt er in hoofdstuk 3 gekeken naar 


de mate waarin het spoorgoederenvervoer zijn marktpositie behouden heeft en in hoeverre de 


regeling daaraan bijgedragen heeft. In hoofdstuk 4 wordt verder ingezoomd op de doelmatigheid en 


doeltreffendheid van de regeling. Tot slot volgen in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen.   
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2 Uitvoering subsidieregeling Derde Spoor 


2.1 Introductie 


In dit hoofdstuk wordt allereerst in paragraaf 2.2 de tijdelijke regeling verder toegelicht en de 


voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatie beschreven. Vervolgens wordt in 


paragraaf 2.3 de inzet van mensen en middelen door de beheerder van de regeling (ProRail) 


besproken, waarna in paragraaf 2.4 gekeken wordt naar het aantal werkzaamheden en 


omleidingen in de periode 2016 tot en met 2019. Vervolgens wordt in paragraaf 2.4 uiteengezet in 


hoeverre er gebruik gemaakt is van de regeling in deze periode door de marktpartijen en in 


hoeverre er gebruik is gemaakt van het beschikbare budget.   


 


  


2.2 Aanvraag en voorwaarden subsidieregeling 


Aanvragen van de subsidie 


Spoorwegondernemingen dienen de subsidieverlening zelf ieder kalenderjaar aan te vragen. 


Hiervoor is gekozen met het oog op de financiële administratie en verantwoording. De aanvraag 


dient uiterlijk op de dag van het sluiten van de toegangsovereenkomst tussen de 


spoorwegonderneming en ProRail ingediend te zijn. De koppeling met de toegangsovereenkomst is 


gekozen vanwege het feit dat toegangsovereenkomsten gedurende het kalenderjaar afgesloten 


kunnen worden en vervoerders op deze manier ook later in het jaar in aanmerking kunnen komen 


voor subsidie. ProRail neemt de aanvragen in behandeling en besluit of een vervoerder in 


aanmerking komt voor subsidie.  


 


Voorwaarden om in aanmerking te komen voor compensatie 


Een spoorwegonderneming komt alleen in aanmerking voor subsidie indien de vervoerder: 


1. Uiterlijk drie werkdagen voor het geplande gebruik, capaciteit op de Betuweroute heeft 


aangevraagd; Op deze wijze wordt verzekerd dat alleen spoorwegondernemingen die ook 


daadwerkelijk voornemens waren om over de Betuweroute te rijden voor subsidie in 


aanmerking komen. 


2. De aangevraagde capaciteit vanwege de werkzaamheden aan het derde spoor tussen 


Emmerich en Oberhausen niet heeft kunnen gebruiken. Uitgangspunt zijn de door 


spoorwegondernemingen aangevraagde treinpaden. 


3. Ten gevolge van de werkzaamheden aan het derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen 


een alternatieve route heeft gereden die extra kilometers met zich meebrengt ten opzichte van 


de route over de Betuweroute. Er bestaat dus geen recht op subsidie, indien de spoorweg-


onderneming niet heeft gekozen voor een alternatieve route of de beschikking heeft gekregen 


over een kortere alternatieve route.  


 


Voor de subsidievaststelling geldt dat gebruik wordt gemaakt van de gegevens van de beheerder 


(ProRail). De beheerder wordt geacht te beschikken over de juiste informatie om te beoordelen of 


een spoorwegonderneming inderdaad heeft moeten omrijden en of het omrijden veroorzaakt werd 


door de werkzaamheden in Duitsland. 


 


Hoogte van de compensatie 


De volgende kostencomponenten maken onderdeel uit van de compensatie: 


1. Er wordt voor de extra kilometers voorzien in een volledige compensatie voor het extra te 


betalen tarief voor het treinpad; 
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2. Er wordt voorzien in een gedeeltelijke compensatie van 66,7% van de extra kosten voor de 


inzet van een standaard Multi-system locomotief. De compensatie is vastgesteld op een bedrag 


van € 1,61 per kilometer. 


3. Er wordt voorzien in een gedeeltelijke compensatie van 66,7% voor de extra kosten voor de 


gebruikte energie voor tractie. De compensatie is vastgesteld op een bedrag van € 1,21 per 


kilometer. 


4. Er wordt voorzien in een gedeeltelijke compensatie van 50% van de extra kosten voor de inzet 


van de machinist. De compensatie is vastgesteld op een bedrag van € 0,47 per kilometer. 


 


De subsidie bedraagt de optelsom van € 3,29 voor iedere gereden kilometer als vergoeding voor de 


extra kosten van locomotief, energie tractie en inzet machinisten. Dit is een vast bedrag per 


kilometer. Deze wordt aangevuld met de door de spoorwegonderneming voor de extra kilometers 


betaalde of te betalen tarief per kilometer voor het gebruik van het treinpad. Dit betreft een variabel 


tarief dat afhankelijk is van de karakteristieken van de trein, zoals het gewicht.  


 


Spoorwegondernemingen komen in aanmerking voor een voorschot, ter hoogte van maximaal 90 


procent van het in de laatste maand extra gereden kilometers. Het niet gecompenseerde deel van 


de kosten zal worden gedragen door vervoerders en verladers. De spoorwegondernemingen 


mogen de extra kosten, voor zover die met de subsidie worden gecompenseerd, niet alsnog 


doorbelasten aan de verladers. Op deze manier moet de compensatie ook ten goede komen aan 


het verladende bedrijfsleven en zo bijdragen aan het behoud van de marktpositie van het 


spoorgoederenvervoer.  


 


 


2.3 Inzet van mensen en middelen 


Voor de uitvoering van de regeling is ProRail als uitvoerder door het Ministerie van IenW 


aangesteld. De CEO van ProRail is gemandateerd om de regeling uit te voeren en ProRail doet op 


vaste basis verslag aan het Ministerie over aanvragen, vaststelling en bezwaren rondom de 


regeling.  


 


ProRail neemt namens de Minister de subsidieaanvragen in behandeling en besluit op basis van 


eigen gegevens of een spoorwegonderneming in aanmerking komt voor compensatie. Daarom is 


ook bepaald dat de aanvragen naar de beheerder worden gestuurd. In de regeling zijn uitvoerings-


kosten vastgesteld. Deze maken deel uit van het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond. In 2016 zijn 


deze voor de eerste twee jaar vastgesteld op een jaarlijks bedrag van € 121.000. Over de gehele 


periode is dit een aandeel van 4,2% van de totale ter beschikking te stellen subsidie. 


 


 


2.4 Werkzaamheden en omleidingen 2016-2019 


2.4.1  Werkzaamheden 


In tabel 2.1 is het aantal dagen dat er gewerkt is aan het Derde Spoor per jaar weergegeven. 


Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de enkelsporige en dubbelsporige buitendienst-


stellingen ten behoeve van de werkzaamheden. Bij een enkelsporige buitendienststelling is de 


capaciteit van het traject Zevenaar – Emmerich – Oberhausen (planmatig) beperkt tot maximaal 


circa 75 goederentreinen per etmaal (som beide richtingen, tegen circa 110 in de normale situatie). 


In de praktijk is gebleken dat dit tussen de 15 en 40 goederentreinen ligt. Bij een dubbelsporige 


buitendienststelling is helemaal geen treinverkeer mogelijk. De dubbelsporige 


buitendienststellingen vonden grotendeels plaats in het weekend en de enkelsporige buitendienst-


stellingen doordeweeks. In bijlage B zijn de overzichten van de geplande werkzaamheden per jaar 


opgenomen.  
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Tabel 2.1 Aantal dagen met enkel en dubbele buitendienststelling in periode 2016-2019 gepland en 


gerealiseerd 


 2016 2017 2018 2019 Q3 2019 


Gerealiseerde werkzaamheden 


Aantal dagen met enkelsporige 


buitendienststelling 


164 26 n.n.b 96 114b 


Aantal dagen met dubbelsporige 


buitendienststelling 


16 16 n.n.b 10 14 


Totaal 179 42 87 106 128 


Geplande werkzaamheden 


Aantal dagen met enkelsporige 


buitendienststelling 


164 45 55 88 131 


Aantal dagen met dubbelsporige 


buitendienststelling 


18 15 24 10 12 


Totaal 181 60 79 98 143 


Verschil gepland en gerealiseerd 


Totaal -2 -18 +8 +8 -15 


Bron:  ProRail – Ontwikkeling Spoorgoederenverkeer in Nederland 2016-2019 en Overzichtskalenders werkzaamheden 2016-


2019 


 


 


2.4.2 Omgeleide treinen 


Uit tabel 2.1 is duidelijk geworden dat 2016 het jaar was met de meeste en 2017 met de minste 


buitendienststellingen. Dit is ook terug te zien in het aantal omleidingen (tabel 2.2 en 2.3) In 2016 


zijn er 6.634 treinen omgeleid, tegenover 1.440 in 2017. Voor 2019 zijn er minder 


buitendienststellingen gepland dan in 2016, maar zijn de capaciteitsbeperkingen door de 


werkzaamheden fors in vergelijking met 2017 en 2018. Dit, en de groei van het 


spoorgoederenvervoer van af Q3 van 2018, heeft geresulteerd in 4.251 omgeleide treinen tot aan 


het derde kwartaal van 2019. 


 


Tabel 2.2 Overzicht van aantal omgeleide treinen aantal kilometers en tonnage 2016-2019   


Omgeleide 


treinen 


Compensatie km Km’s per rit Tonnage 


(bruto in mln) 


Tonkm 


(bruto in mln) 


2016 6.634 310.545 46,8 10,7 1.746 


2017 1.440 57.265 39,8 2,6 393 


2018 2.619 115.795 44,2 5,0 756 


2019 Q3 4.251 201.679 47,4 7,8 1.216 


Bron: ProRail  


 


Het grote aantal buitendienststellingen in 2016 komt ook tot uitdrukking in tabel 2.3. Met een 


aandeel van vijftien procent vormen de omleidingen een flink aandeel van het totaal aantal 


goederentreinen dat de grens bij Duitsland passeerde. Uit de tabel wordt ook duidelijk dat verreweg 


de meeste goederentreinen worden omgeleid via Venlo. In de tabel is niet het aantal omleidingen 


via Herzogenrath (Heerlen grens) opgenomen, maar het aantal omleidingen via deze route beperkt 


zich tot enkele treinen per jaar.  
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Tabel 2.3 Aandeel omleidingen via grensovergangen Venlo en Oldenzaal  


Goederen-


treinen ri 


Duitsland 


Omgeleide 


treinen 


Aandeel 


omleidingen 


Omleiding 


via Venlo 


Aandeel Omleiding 


via 


Oldenzaal 


Aandeel 


2016 44.000 6.634 15% 5.610 85% 1.020 15% 


2017 42.900 1.440 3% 1.370 95% 65 5% 


2018 43.300 2.619 6% 2.277 87% 341 13% 


2019 Q3 34.2009 4.251 12% 3.707 87% 544 13% 


Bron: ProRail  


 


 


2.5 Gebruik van regeling 


2.5.1 Marktpartijen 


Vervoerders dienen elk jaar opnieuw een aanvraag te doen voor de regeling. Van de twintig 


goederenvervoerders die in 2019 een toegangsovereenkomst met ProRail hebben om op het 


Nederlandse spoor te mogen rijden10 hebben er in 2019 zeven compensatie ontvangen (tabel 2.4). 


Voor dit onderzoek zijn de door ProRail verstrekte gegevens met betrekking tot uitgekeerde 


bedragen vergeleken met openbare bronnen rond subsidieverantwoording door de Rijksoverheid.11 


 


Tabel 2.4 Overzicht spoorwegondernemingen per jaar 


2016 2017 2018 201912 


Subsidie aangevraagd en verkregen 


DB Cargo Nederland 


N.V. 


DB Cargo Nederland 


N.V. 


DB Cargo Nederland N.V. DB Cargo Nederland N.V. 


Captrain Netherlands 


B.V. 


Captrain Netherlands 


B.V. 


Captrain Netherlands B.V. Captrain Netherlands B.V. 


SBB Cargo 


Deutschland GmbH 


SBB Cargo 


Deutschland GmbH 


SBB Cargo Deutschland 


GmbH 


SBB Cargo Deutschland 


GmbH 


KombiRail Europe B.V. KombiRail Europe B.V. KombiRail Europe B.V. KombiRail Europe B.V. 


LTE Netherlands B.V. LTE Netherlands B.V. LTE Netherlands B.V. LTE Netherlands B.V. 


Rotterdam Rail 


Feeding B.V. 


Rotterdam Rail 


Feeding B.V. 


Rotterdam Rail Feeding 


B.V. 


Rotterdam Rail Feeding 


B.V. 


Rurtalbahn Benelux 


B.V. 


Rurtalbahn Benelux 


B.V. 


Rurtalbahn Benelux B.V. Rurtalbahn Benelux B.V. 


- Lineas (B Logistics 


N.V.) 


- - 


RheinCargo GmbH & 


Co. AG 


RheinCargo GmbH & 


Co. AG 


- - 


ERS Railways BV ERS Railways BV - - 


Bron: ProRail en Rijksubsidies 2016-2018 


 


Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt hebben niet alle vervoerders gebruik gemaakt van de 


regeling. Niet alle vervoerders maken gebruik van de Betuweroute en hebben derhalve geen 


directe hinder van de omleidingen. Uit gesprekken met de sector en rapportage van ProRail13 komt 


                                                         
9  Gebaseerd op Grafiek 4.3 uit Jaarrapport Ontwikkeling spoorgoederenverkeer 2019 ivm 2018, ProRail 
10  Zie https://www.prorail.nl/vervoerders/onze-klanten voor een overzicht van partijen met een toegangsovereenkomst (stand 


december 2019) 
11  Zie https://www.rijksfinancien.nl/open-data voor de links naar de relevante bronbestanden. 
12  Tot en met derde kwartaal 2019 
13  Zie Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland 2018 vergeleken met 2017 (ProRail, 2019) 
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naar voren dat van de vervoerders die wel gebruik maken van de Betuweroute, er vervoerders zijn 


geweest die omwille van de werkzaamheden het logistieke concept omgooien en structureel kiezen 


om treinen via een ander grenspunt (Venlo of Oldenzaal) te laten rijden. Dit omdat gedurende het 


jaar afwisselend via Venlo/Oldenzaal en Zevenaar rijden een negatief effect heeft op de betrouw-


baarheid en maakbaarheid van het aangeboden logistieke product (zie ook tekst box hieronder). 


Deze vervoerders komen dan ook niet in aanmerking voor compensatie. Daarnaast geeft één partij 


aan dat er door keuzes van DB Netze rond de routering verder in Duitsland deze vervoerder 


gedwongen wordt om van het grenspunt Venlo gebruik te maken. Tevens zijn er een aantal partijen 


die niet alle jaren van de regeling gebruik gemaakt hebben. Zo heeft RheinCargo door het sluiten 


van een aantal Duitse kolencentrales aanzienlijk minder treinen via de Betuweroute naar Duitsland 


gereden en kwam daardoor in 2018 en 2019 niet in aanmerking voor compensatie. Lineas maakt 


weinig tot geen gebruik van de Betuweroute en ERS stopte in 2017 met zijn vervoersactiviteiten.  


 


Keuze Betuweroute of gemengd net via Venlo of Bad Bentheim 


Al bij oplevering van de Havenspoorlijn en de daarop aansluitende Betuweroute hebben een aantal 


vervoerders, waaronder marktleider DB, gekozen voor een model waar bij vervoer naar Duitsland zo veel 


mogelijk gebruik gemaakt wordt van de Betuweroute. Als voordeel wordt vaak de hoge beschikbaarheid 


van capaciteit genoemd en het feit dat de route minder conflicteert met druk reizigersverkeer. Wel is voor 


gebruik van de Betuweroute een speciale (duurdere) meersysteem-locomotief nodig. Een voordeel is 


vervolgens wel dat er niet aan de grens van locomotief gewisseld hoeft te worden. Ook kunnen er dan 


logistieke concepten worden opgezet waarbij de machinistenwissel op een zo ideaal mogelijke plek verder 


in Duitsland gedaan kan worden. Voor deze vervoerders biedt de Betuweroute belangrijke voordelen, wat 


het structureel omleiden van treinen via Venlo of Bad Bentheim geen aantrekkelijk alternatief maakt.  


 


Een aantal, meest kleinere, vervoerders draagt treinen veelal op de grens over aan een (Duitse) 


vervoerder die met eigen loc en machinist de trein verder rijdt. In dit geval ligt een keuze voor Venlo of Bad 


Bentheim meer voor de hand. Een keerzijde is wel een toegenomen belasting van emplacement Venlo, in 


het bijzonder wanneer er een omleidingsbedrijf is ingesteld. Dit bemoeilijkt het wisselen van locomotief aan 


de grens. Deze hogere belasting zorgt voor een afname in de betrouwbaarheid van het 


grensoverschrijdend spoorgoederenvervoer via Venlo, waardoor vervoerders zich genoodzaakt voelen om 


aanvullende maatregelen te nemen (achter de hand houden van materieel en personeel). Deze 


suboptimale inzet van middelen leidt tot hogere kosten, die niet door de regeling worden gedekt.  


 


 


 


 


2.5.2 Verdeling van de verstrekte subsidies over de vervoerders 


Op basis van publieke data van de Rijksoverheid14 is de verdeling van de verstrekte subsidie over 


de verschillende vervoerders per jaar geanalyseerd. Ten opzichte van de bedragen die door 


ProRail verstrekt zijn per jaar verschillen deze niet qua totaalbedrag, maar wel qua verdeling over 


de jaren. Dit vanwege het werken met voorschotten en verrekening via eindfacturen bij ProRail. 


Gemiddeld over de periode 2016-2018 neemt de vervoerder met in omvang het hoogste 


marktaandeel ook het merendeel van de uitgekeerde bedragen voor zijn rekening (60%). Dit was te 


                                                         
14  Zie https://www.rijksfinancien.nl/open-data voor de links naar de relevante bronbestanden. (“Rijkssubsidies 2016, 2017, 


2018”) 
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verwachten gezien het marktaandeel dat deze partij heeft in het vervoer op de Betuweroute en ook 


gezien de achterliggende (logistieke) concepten, die meer op de langere termijn gericht zijn, ook 


contractueel. Daarnaast zijn er nog twee vervoerders met een aandeel in de verstrekte subsidies 


van iets meer dan 10%, de rest is van gering omvang. Zoals eerder aangegeven zijn er ook partijen 


die hun logistieke concept aangepast hebben, niet meer via de Betuweroute rijden en derhalve 


geen aanspraak maken op de regeling. 


 


 


2.5.3 Uitgekeerd subsidiebedrag 


Op basis van de in de regeling genoemde plafonds (inclusief de uitvoeringskosten) en de 


uitgekeerde bedragen op basis van data van ProRail kan de financiële benutting van de regeling 


over de afgelopen jaren bepaald worden. Deze is weergegeven in tabel 2.5. Uit de tabel komt 


duidelijk naar voren dat in geen enkel jaar het subsidieplafond wordt bereikt en het uitgekeerde 


bedrag ook veelal ver onder het ingestelde plafond blijft. Alleen in 2016 is meer dan driekwart van 


het maximale budget uitgekeerd. 


 


Daarnaast valt ook op dat het uitgekeerde bedrag per gecompenseerde kilometer in de eerste drie 


kwartalen van 2019 veel lager lag, dan in de jaren voorafgaand. Dit heeft te maken met de lagere 


gebruiksvergoeding die is toegerekend in 2019. Per 01-01-2019 is namelijk ook de Tijdelijke 


subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor in werking getreden. Op basis van deze 


regeling krijgen goederenvervoerders een subsidiebedrag per gereden kilometers op Nederlands 


grondgebied. Voor de berekening van het variabele deel in de compensatie voor de omgereden 


kilometers, wordt de subsidie voor de stimulering van het spoorgoederenvervoer afgetrokken van 


het te betalen tarief voor het treinpad. Hierdoor valt het uitgekeerde bedrag per omgereden 


kilometer en het totaal uitgekeerde bedrag in 2019 lager uit. Dit maakt ook de vergelijking van het 


uitgekeerde bedrag in 2019 met de voorgaande jaren moeilijker. 


 


Tabel 2.5 Uitgekeerd subsidiebedrag in de periode 2016 tot Q3 2019 


Jaar  Subsidieplafond Uitgekeerd bedrag Percentage 


uitgekeerd t.o.v. 


plafond 


Bedrag per 


gecompenseerde 


km 


2016  € 2.500.000,– € 1.892.428,- 76% € 6,09 


2017  € 2.400.000,– € 362.173,- 15% € 6,32 


2018  € 2.200.000,– € 713.091,- 32% € 6,16 


2019 € 2.900.000,– € 967.279,-* 33%* € 4,80* 


Totaal € 10.000.000,– € 3.934.972,-* 39%* € 5,84* 
*t/m Q3 2019 


 


In de periode 2016 tot en met het derde kwartaal van 2019 is 39% van het subsidieplafond 


daadwerkelijk uitgekeerd. 
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3 Marktpositie spoorgoederenvervoer 


3.1 Introductie 


In dit hoofdstuk wordt gekeken in hoeverre de compensatieregeling heeft bijgedragen aan het 


behoud van de marktpositie van het spoorgoederevervoer. Allereerst wordt in paragraaf 3.2 


gekeken naar de effecten van de omleidingen en compensatieregeling op de positie van het 


spoorgoederenvervoer ten opzichte van het wegvervoer en de binnenvaart. Vervolgens wordt in 


paragraaf 3.3 gekeken naar de positie van het spoorgoederenvervoer ten opzichte van andere 


zeehavens. In paragraaf 3.4 wordt gekeken naar de effecten op de logistieke modellen van 


vervoerders en verladers.  


 


 


3.2 Marktpositie spoorgoederenvervoer: modal split 


3.2.1 Behoud positie spoorgoederenvervoer ten opzichte van weg en binnenvaart 


Het doel van de regeling was “het behoud van de marktpositie”. De regeling heeft alleen impact op 


dat deel van de marktpositie dat door de omleidingen (potentieel) getroffen zou worden en 


waarvoor compensatie geboden is. Binnen de totale positie van het spoorgoederenvervoer in 


Europa, voor Nederland en zelfs op de Oost-west as is deze marktpositie nauwelijks beïnvloed 


door de omleidingen en kan gesteld worden dat daar de marktpositie behouden is (vanuit het 


perspectief van de omleidingen). Andere (markt-) ontwikkelingen hebben gezorgd voor grotere 


schommelingen in de marktpositie. Daarbij dient gedacht te worden aan de ontwikkeling in de markt 


voor het vervoer van energiedragers en capaciteitsproblemen bij zowel spoorvervoer als 


binnenvaart. 


 


Over het geheel genomen, kan geconcludeerd worden dat de effecten van de omleidingen op de 


positie van het spoorgoederenvervoer zeer beperkt zijn geweest. Het verlies aan spoorvolume door 


de omleidingen maakt nog geen half procent uit van het totale spoorvolume op de Oost-West as. 


Het effect van de compensatieregeling is zodoende ook beperkt gebleven en het is daarom moeilijk 


om de conclusie te trekken dat de regeling substantieel heeft bijgedragen aan het behoud van de 


positie van het spoorgoederenvervoer. In figuur 3.1 is de modal split tussen spoor, weg en 


binnenvaart weergegeven voor het internationale goederenvervoer. Daaruit blijkt dat het aandeel 


spoorgoederenvervoer al jaren relatief stabiel is (zo rond de 6 procent) en juist in de periode 2016-


2018 het aandeel van het spoor in het totale vervoer licht stijgt. De stijging van het aandeel 


spoorgoederenvervoer ging in 2018 vooral ten koste van de binnenvaart, die te kampen had met 


lage waterstanden in de rivieren door de droge zomer. Voor een deel van deze lading vormde de 


trein een goed alternatief. In tabel 3.1 is de modal split verbijzonderd voor het goederenvervoer 


over de oost-west as in de jaren 2016 en 2017. Ook hier is (over een zeer korte periode) een 


stabiel beeld te zien15.  


 


                                                         
15  In de Monitor Derde Spoor zijn voor 2018 geen cijfers beschikbaar over het vervoerde tonnage via weg en binnenvaart  
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Figuur 3.1 Modal split internationaal goederenvervoer op basis van ladingtonkilometers 


 
Bron: CBS – Goederenvervoer Ladinggewicht en ladingtonkilometers, berekening Ecorys 


 


 


Tabel 3.1 Modal split oost-west as 2016 en 2017 (netto tonnen)   


Spoor Weg Binnenvaart Totaal 


2016 Absoluut 35.143.006 52.542.471 112.849.941 200.535.418  


% 18% 26% 56% 100% 


2017 Absoluut 35.734.525 54.661.880 108.629.970 199.026.375  


% 18% 27% 55% 100% 


Bron: Panteia & Lo&3Co – Monitor Derde Spoor 2016-2018 


 


 


3.2.2 Ontwikkeling spoorgoederenvervoer 


In tabel 3.2 is de ontwikkeling van het internationale spoorgoederenvervoer in de periode 2016 tot 


en met 2019 weergegeven. Voor het gehele internationale goederenvervoer geldt dat het aantal 


goederentreinen dat de grens passeert in de periode 2016-2019 (met uitzondering van 2017, onder 


meer vanwege de problemen bij Rastatt) toegenomen is. Het totale bruto tonnage16 is afgenomen 


tot en met 2018 ten opzichte van 2016. In 2019 In 2019 lag het bruto tonnage weer boven het 


niveau van 2016. Het jaar 2019 kende het hoogste aantal goederentreinen op de grens ooit 


gemeten. Voor het internationale Oost-West verkeer (verkeer via alle grensovergang met 


Duitsland) geldt zowel een toename in het totaal aantal treinen als het totale tonnage ten opzicht 


van 2016. Het totale vervoerde tonnage op de Oost-West as nam tussen 2016 en 2019 toe met 2 


procent, terwijl het totale internationale spoorgoederenvervoer toe nam met 4 procent (bruto 


tonnage). Het aandeel Oost-West verkeer in het totale internationale verkeer nam dan ook af van 


84 procent in 2016 naar 82 procent in 2019 gemeten in totale tonnage en van 79 procent naar 77 


procent op basis van het totaal aantal goederentreinen.  


 


                                                         
16  Bruto tonnage het betreft het tonnage van de lading, inclusief een eventuele container en inclusief het gewicht van de 


wagon en locomotief. 
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Tabel 3.2 Ontwikkeling internationale spoorgoederenvervoer    


2016 2017 2018 2019 


Internationale goederentreinen 55.700 55.450 56.350 59.000 


Verschil t-1  Absoluut 1.550 -250 900 2.650  


% 3% -0,4% 2% 5% 


Tonnage international 86,1 85,2 85,0 89,5 


Verschil t-1  Absoluut (bruto mln) 1,8 -0,9 -0,2 4,5  


% 2% -1% -0,3% 5% 


Goederentreinen Oost-West as  


(beide richtingen) 


44.000 42.900 43.300 45.400 


Verschil t-1  Absoluut 600 -1.100 350 2.100  


% 1% -2% 1% 5% 


Tonnage Oost- West as (beide richtingen) 72,4 70 69,9 73,6 


Verschil t-1  Absoluut (bruto mln) 0,6 -2,4 -0,1 3,7  


% 1% -3% 0% 5% 


Bron: ProRail – Ontwikkeling Spoorgoederenvervoer in Nederland 2016-2019 


 


Als er ingezoomd wordt op de drie belangrijkste grensovergangen op de Oost-West as, dan is de 


invloed van de capaciteitsbeperkingen door de werkzaamheden goed zichtbaar (tabel 3.3). Het 


spoorgoederenvervoer via de grens bij Zevenaar en vooral over de Betuweroute is sinds 2009 sterk 


toegenomen, met als recordjaar 2014 toen 52,6 miljoen bruto ton de grens passeerde. Door de 


werkzaamheden aan het Derde Spoor nam de bruto tonnage via Zevenaar af in 2015, 2016 en 


2018. De vervoerde bruto tonnage via Zevenaar bedroeg in 2019 nog maar 39,6 miljoen ton. 


 


Tijdens de vele werkzaamheden in 2016 is een groot deel van de treinen omgeleid via Oldenzaal 


en bovenal Venlo. Dit is terug te zien in de groei van het aantal goederentreinen en de bruto 


tonnage bij deze grensovergangen. Vooral de groei van het vervoer bij Oldenzaal (gemeten in bruto 


tonnage) met 40 procent valt op. Zoals reeds in hoofdstuk 2 opgemerkt, zijn er ook een aantal 


vervoerders geweest die in de afgelopen jaren structureel via een omleidingsroute zijn gaan rijden. 


In 2017 waren er aanzienlijk minder werkzaamheden en is er een herstel te zien van het 


spoorgoederenvervoer via Zevenaar ten koste van Oldenzaal en Venlo.  


 


Hoewel er in 2018 aanzienlijk minder capaciteitsbeperkingen waren door werkzaamheden ten 


opzichte van 2016 is er in dat jaar, zowel in absolute als relatieve zin, de grootste daling te zien in 


het spoorgoederenvervoer via Zevenaar. Daarbij valt op dat vooral Venlo grens een zeer grote 


toename kende van het aantal treinen en totale tonnage als gevolg van de omleidingen, terwijl bij 


Oldenzaal het aantal goederentreinen slechts met 250 toenam. Ook in 2019 is deze tendens 


waarneembaar. De 26,6 miljoen bruto ton die in 2019 via Venlo werd vervoerd is het hoogste 


totaalaantal sinds 2007 (destijds 26,9 miljoen ton).  
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Tabel 3.3 Ontwikkeling spoorgoederenvervoer Oost-West as via Zevenaar. Venlo en Oldenzaal   


2016 2017 2018 2019 


Treinen via Zevenaar 20.750 24.500 20.650 21.450 


Verschil t-1  Absoluut -3.750 3.750 -3.900 800  


% -15% 18% -16% 4% 


Tonnage via Zevenaar 41,4 45,6 37,8 39,6 


Verschil t-1  Absoluut (bruto mln.) -5,4 4,2 -7,8 1,9  


% -12% 10% -17% 5% 


Treinen via Oldenzaal 6.750 5.850 6.100 6.050 


Verschil t-1  Absoluut (bruto mln.) 1800 -900 250 -50  


% 36% -13% 4% 0% 


Tonnage via Oldenzaal 7,9 6,5 7,0 7,2 


Verschil t-1  Absoluut (bruto mln.) 2,3 -1,4 0,5 0,2  


% 40% -18% 8% 3% 


Aantal treinen via Venlo 16.350 12.500 16.550 17.900 


Verschil t-1  Absoluut 2450 -3800 4000 1.350  


% 18% -23% 32% 8% 


Tonnage via Venlo 23 17,9 25,1 26,6 


Verschil t-1  Absoluut (bruto mln.) 3,7 -5,1 7,2 1,6  


% 19% -22% 40% 6% 


Bron: ProRail – Ontwikkeling Spoorgoederenvervoer in Nederland 2016-2019 


 


 


3.2.3 Invloed werkzaamheden Derde Spoor op spoorgoederenvervoer 


Om te bepalen wat de effecten zijn van de omleidingen op het spoorgoederenvervoer hebben 


Panteia en Lo&3Co de Monitor Derde Spoor opgesteld. De resultaten van deze monitor zijn 


weergegeven in tabel 3.4. De Monitor Derde Spoor is opgesteld voor de jaren 2016, 2017 en 2018 


(prognose). Op basis van CBS data is binnen deze evaluatie een inschatting gemaakt van het 


Oost-West spoorvervoer voor 2019 en het potentieel aan ladingvolume dat verloren is gegaan door 


de omleidingen; dit zijn modelberekeningen. 


 


In de tabel is voor elk jaar het aantal netto tonnen spoorgoederenvervoer weergegeven. Het gaat 


hier dus om het ladinggewicht, exclusief het gewicht van wagons en locomotief. In de Monitor 


Derde Spoor is gekeken wat het effect is van de kostenverhoging door de omleidingen op de modal 


shift in de periode 2016-2018 In de tabel is weergegeven hoeveel potentieel aan tonnen 


spoorvervoer verloren is gegaan door de omleidingen ten koste van weg en binnenvaart. Dit is ook 


uitgedrukt als aandeel in de totale netto tonnage op de Oost-West as.  


 


Uit de modelberekeningen uit de monitor blijkt dat, door de relatief lage omleidingskosten ten 


opzichte van de totale kosten, de modal shift effecten beperkt zijn gebleven. Het grootste verlies 


aan potentiele ladingvolumes kwam, zoals te verwachten, voor in 2016. In dat jaar werd er bijna 


60.000 ton aan lading misgelopen door de werkzaamheden. Doordat er aanzienlijk minder 


werkzaamheden waren in 2017 en 2018, nam ook het potentieel aan volume sterk af. Overigens 


speelt niet alleen de kostencomponent van de omleidingen mee. In een aantal markten heeft 


spoorvervoer een specialistische positie (e.g. van en naar Tsjechië), die weinig concurrentie 


ondervind van weg en binnenvaart17  


 


                                                         
17  Bron: Panteia (2016) – Monitor Derde Spoor 
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Tabel 3.4 Effecten van omleidingen op spoorgoederenvervoer   


2016 2017 2018 


(prognose) 


2019 


(prognose) 


Spoorvervoer oost-west Tonnen 


(mln. netto) 


35,1 35,7 35,7 36,2 


Potentieel spoorvervoer zonder 


omleidingen 


Tonnen 


(netto) 


58.263 5.897 21.541 51.092 


Aandeel verlies op totaal Oost-


West vervoer 


% 0,17 0,02 0,06 0,14 


Aandeel verlies zonder 


compensatieregeling 


% 0,21 0,02 0,09 0,18 


Spoorvolume behouden door 


compensatieregeling 


Tonnen 


(netto) 


15.538 1.250 10.620 14.247 


Bron: Panteia & Lo&3Co – Monitor Derde Spoor 2016-2018, berekening 2019 door Ecorys 


 


In de monitor is ook gekeken naar de effecten van de compensatieregeling op het potentieel 


volume. Hierbij is berekend hoe groot het potentieel ladingvolume zou zijn zonder compensatie. Het 


effect van de compensatieregeling is daarbij uitgedrukt als potentieel aandeel van het totale 


spoorgoederenvervoer op de Oost-West as. Op basis hiervan kan de absolute totale tonnage 


spoorgoederenvervoer berekend worden die behouden is door de compensatieregeling. De onder-


staande resultaten laten zien dat de regeling heeft bijgedragen aan het behoud van ladingvolume 


voor het spoorgoederenvervoer. Doordat de meerkosten door de omleidingen mee vielen (vooral in 


2017 en 2018 door het geringe aantal omleidingen) is het effect van de compensatieregeling echter 


beperkt gebleven.  


 


In tabel 3.5 is het behouden spoorvolume in tonnen vertaald naar het aantal goederentreinen en 


vrachtwagens dat nodig is om deze lading te vervoeren. Dit om de totale tonnage behouden 


spoorvolume door de regeling wat meer in perspectief te kunnen plaatsen. Ook is gekeken naar de 


kosten per bespaarde ton spoorvolume. Dit is berekend door de voor dat jaar uitgekeerde 


compensatie te delen door de totale behouden tonnage voor het spoor. Ook hier komt duidelijk 


naar voren dat het effect van de compensatieregeling in 2017 zeer gering was door het zeer 


beperkt aantal omleidingen. 


 


Tabel 3.5 Bespaard spoorvolume in tonnen vertaald naar aantal treinen, vrachtwagens en kosten 


  2016 2017 2018 


(prognose) 


2019 


(prognose) 


Aantal treinen Gem. Gewicht 900 


ton netto 


17 1 12 16 


Aantal 


vrachtwagens 


Gem. Gewicht 15 


ton 


1.036 83 708 950 


Kosten bespaard 


volume 


euro's per ton € 121,79 € 289,76 € 67,15 n.n.b 


 


 


3.3 Marktpositie spoorgoederenvervoer: Haven split 


In de Monitor Derde Spoor is ook de havensplit berekend. De havensplit geeft weer hoeveel 


spoorvolume er potentieel meer vervoerd had kunnen worden via Nederlandse zeehavens. 


Allereerst is hier berekend wat het potentiele volume is voor de Nederlandse zeehavens was 


zonder omleidingen en vervolgens wat het aandeel zonder compensatie zou zijn. Op basis hiervan 
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is de totale tonnage behouden voor Nederlandse zeehavens door de compensatieregeling 


berekend.   


 


Tabel 3.1 Effect omleidingen en compensatieregeling op spoorgoederenvervoer via Nederlandse 


zeehavens    


2016 2017 2018 (prognose) 


Spoorvervoer oost-west Tonnen 


(mln. netto) 


35,1 35,7 35,7 


Spoorvervoer potentieel 


havens zonder omleiding 


tonnen 34.896 2.037 19.022 


Spoorvolume beïnvloed in 


havenkeuze als aandeel 


van totaal 


% 0,099 0,006 0,053 


Aandeel zonder 


compensatie 


% 0,191 0,008 0,071 


Spoorvolume behouden 


door compensatieregeling 


tonnen 32.228 822 6.350 


Aantal treinen Gem. Gewicht 


900 ton netto 


36 1 7 


Aantal vrachtwagens Gem. Gewicht 


15 ton 


2149 55 423 


Kosten bespaard volume euro's per ton €  58,72 €  440,73 €  112,31 


Bron: Panteia & Lo&3Co – Monitor Derde Spoor 2016-2018 


 


Uit de rapportage blijkt dat de havensplit effecten zeer beperkt zijn geweest op basis van de 


modelberekeningen. Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat het aantal treinen, dat dankzij de 


regeling behouden gebleven is, varieert tussen de 1 en 36 op jaarbasis.  


 


 


3.4 Logistieke modellen 


Zoals in het vorige hoofdstuk al beschreven verschillen de logistieke concepten per spoorgoederen-


vervoerder. Vanuit een ketenperspectief bezien lijken er geen signalen te zijn dat verladers 


gekozen hebben voor verandering van productieprocessen. Wel geven vervoerders aan te maken 


te hebben met zogeheten ‘sprongkosten’. Wanneer in de uitwerking van een logistiek concept (m.n. 


personeelsplanning) uitgegaan wordt van robuust gebruik van de Betuweroute zijn de gevolgkosten 


van het niet beschikbaar zijn van de route relatief hoog. Omrijden betekent dan inzet van extra 


machinisten en in een meer extreem geval inzet van extra materieel. Een kostenstijging is dan niet 


lineair maar een sprong naar een hoger niveau. De onderbouwing voor deze niet lineaire 


kostenstijging is voorstelbaar, maar niet verder onderzocht. 
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4 Evaluatie Tijdelijke Subsidieregeling 


4.1 Doeltreffendheid regeling 


Om de doeltreffendheid van de compensatieregeling te bepalen, dient gekeken te worden naar de 


centrale doelstelling van de regeling. De regeling heeft tot doel om de marktpositie van het 


spoorgoederenvervoer, ten opzichte van het meer vervuilende goederenvervoer over de weg, te 


behouden gedurende de aanleg van de Betuweroute in Duitsland tussen Emmerich en 


Oberhausen. Dit door de extra kosten die de noodzakelijke omleidingen tijdens de werkzaamheden 


met zich meebrengen deels te compenseren. 


 


Zoals uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken, is de impact van de omleidingen gering geweest 


op de positie van het spoorgoederenvervoer. De Monitor Derde Spoor laat in de periode 2016-2018 


een zeer klein verlies zien van het ladingvolume via het spoor ten koste van weg en binnenvaart. 


De berekende effecten op basis van het kostenmodel kunnen zelfs als marginaal getypeerd 


worden. Bovendien hebben sommige partijen bewust gekozen voor logistieke concepten waarmee 


de Betuweroute vermeden wordt en een betrouwbaar product geleverd kan worden. Daarmee 


hebben de marktpartijen zelf al voorkomen dat er ladingpakketten weglekken. Vanuit de sector zijn 


er dan ook geen signalen dat er (reverse) modal shift heeft plaatsgevonden. Derhalve concluderen 


wij dat er sprake is van doelrealisatie. 


 


De geringe invloed van de omleidingen op de positie van het spoorgoederenvervoer heeft ook 


gevolgen voor de effecten van de subsidieregeling. Hoewel de subsidieregeling een positief effect 


heeft gehad op het behoud van de positie van het spoorgoederenvervoer, is dit effect zeer gering 


geweest in termen van ladingvolume. Het behoud van de marktpositie van het spoorgoederen-


vervoer kan dus in beperkte mate toegeschreven worden aan de tijdelijke subsidieregeling. Daar 


komt bij dat de tijdelijke regeling niet op zichzelf staat; daarnaast is er een groter maat-


regelenpakket die de positie van het spoorgoederenvervoer moet verbeteren18. Omdat er vanuit dit 


pakket ook financiële incentives geboden worden (lagere gebruiksvergoeding) en er tegelijkertijd 


veel exogene ontwikkelingen plaatshebben19, is het lastig om het beoogde effect van de subsidie-


regeling Derde Spoor te isoleren. Als onderdeel van dit bredere maatregelenpakket heeft de 


tijdelijke subsidieregeling echter bijgedragen aan verminderen van het risico op verlies van het 


imago van de spoorsector en daarmee (meer dan op basis van de cijfers uit het voorgaande 


geconcludeerd zou kunnen worden) bijgedragen aan het behoud van de marktpositie van het 


spoorgoederenvervoer (ook buiten perioden van omleidingen). 


 


De vervoerders hebben geen klachten over de procedure van de regeling, maar wel zorgen over de 


geboden oplossingen en verdeling  van de spoorcapaciteit door ProRail en DB Netz tijdens buiten-


dienststellingen. Vooral de knelpunten op het Nederlands spoor (capaciteitsproblemen Venlo, maar 


ook opstelcapaciteit in de Rotterdamse regio) vormen een belangrijke uitdaging, die niet op te 


vangen zijn met (het voortzetten van) de tijdelijke subsidieregeling.  


 


 


                                                         
18  Zie IENW/BSK-2018/124486 
19  Een voorbeeld hiervan is de energietransitie in Duitsland die zorgt voor het wegvallen van onder meer forse 


ladingpakketten energiekolen.  
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4.2 Externe effecten (emissies en geluid) 


De geringe effecten zoals berekend in de monitor derde spoor en de marges om deze 


berekeningen maken dat wij het niet zinvol achten om op het niveau van externe effecten verdere 


berekeningen uit te voeren. Omrijden leidt tot beperkte negatieve effecten, alhoewel ook nog 


afhankelijk van de specifieke routes, en de regeling heeft er aan bijgedragen dat deze beperkte 


negatieve effecten verminderd zijn. Binnen het totaal van externe effecten van mobiliteit zijn al deze 


effecten nihil. Daar komt bij dat voor de nog wel beschikbare capaciteit van de Betuweroute bij 


(enkelzijdige) buitengebruikstelling prioriteit is gegeven aan treinen met gevaarlijke stoffen. 


 


4.3 Doelmatigheid regeling 


Om de doelmatigheid te bepalen dient gekeken te worden in hoeverre de regeling, en de kosten die 


hiermee gepaard zijn gegaan, ook de grootst mogelijke effecten hebben bewerkstelligd. In de 


periode 2016 tot derde kwartaal 2019 is er aanzienlijk minder subsidie verleend dan dat er 


beschikbaar was volgens de ingestelde subsidieplafonds. Dit is grotendeels het gevolg geweest 


van het feit dat er minder buitendienststellingen waren dan oorspronkelijk gepland2021. Als we kijken 


naar de kosten die tot nu toe gemaakt zijn (bijna vier miljoen euro) en de in de vorige paragraaf 


geschetste geringe positieve effecten van de regeling, dan moet geconcludeerd worden dat de 


regeling op zichzelf staand weinig doelmatig is. Op basis van de modelberekeningen in de Monitor 


Derde Spoor constateren wij dat er relatief hoge kosten gemoeid zijn met het behoud van 


ladingvolume voor het spoorgoederenvervoer tijdens werkzaamheden aan het Derde Spoor.  


 


Vervoerders geven aan dat er vaak geen directe relatie zit tussen de commerciële afspraken voor 


vervoer die gemaakt worden met een klant (vaak op jaarbasis) en de uiteindelijk gereden trein. 


De vervoerder probeert haar eigen productie te optimaliseren binnen de op dat moment geldende 


randvoorwaarden (waar beschikbaarheid van de verschillende routes ook onder valt). Ook dit 


maakt het doen van uitspraken over doelmatigheid complex. 


 


De doelmatigheid van de regeling moet echter in het licht gezien worden van alle effecten van het 


beleid, dus ook de in de vorige paragraaf genoemde bijdrage aan het vermijden van het risico van 


verlies van imago en de positie van het spoorgoederenvervoer. Buitenlandse aandeelhouders 


kijken soms zeer negatief naar de omstandigheden in Nederland voor het spoorgoederenvervoer 


(bijv. gebruiksvergoeding, prioriteit spoorgoederenvervoer t.o.v. personenvervoer en de kostbare 


lappendeken van beveiligings- en bovenleiding systemen). De subsidieregeling is een signaal 


richting de verschillende aandeelhouders dat de benarde positie van het spoorgoederenvervoer 


serieus wordt genomen door Nederlandse overheid.  


 


Het is niet mogelijk om dit imago effect te kwantificeren, zeker ook doordat de regeling gezien moet 


worden samen met het bredere maatregelenpakket. Wel kan geconstateerd worden dat de tijdelijke 


regeling 3e spoor past binnen (de visie van) het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer en een 


bijdrage levert aan het verbeteren van het kostenniveau van het spoorgoederenvervoer ten 


opzichte van de andere modaliteiten en aan de groeiambities van het Rijk voor het 


spoorgoederenvervoer. Binnen dit maatregelenpakket kunnen de kosten van de tijdelijke regeling 


Derde Spoor als relatief gering getypeerd worden.  


 


 


                                                         
20  Per buitendienststelling varieert de capaciteit 
21  Dat er minder buitendienstellingen zijn geweest dan gepland heeft te maken met het opschuiven van de werkzaamheden 


aan de Duitse kant van de grens. 
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Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten 


4.4 Administratieve lasten 


De administratieve lasten voor de vervoerders zijn relatief beperkt. ProRail doet in feite veel 


voorwerk door zelf aan te geven welke treinen zijn omgeleid. De enige hobbel die daarbij 


aangegeven wordt door de marktpartijen is dat zij reeds bij de jaarplanning aan moeten geven dat 


zij gebruik willen maken van de regeling voor de aan te vragen treinen gedurende geplande 


buitendienststellingen. Dit leidt mede tot de conclusie dat er geen sprake is geweest van 


strategisch gedrag bij de vervoerders. Voor een vervoerder is het niet lonend is om bij het – last 


minute - niet doorgaan van werkzaamheden de operatie weer om te gooien ten opzichte van de 


hoogte van het subsidiebedrag.  


 


De uitleg van de regeling is duidelijk geweest en er is gehandeld zoals beloofd. De sector heeft hier 


veel waardering voor. Op enkele punten is discussie over het al dan niet conform de definitie 


omgeleid zijn van treinen, maar op het totaal is dat verwaarloosbaar, en wordt gewaardeerd dat de 


discussie daarover aangegaan kan worden. 


 


Voor de uitvoering van de regeling krijgt ProRail een vergoeding die over het gehele budget zo’n 


4% van de omvang van de regeling betreft. Dit percentage is vergelijkbaar met die van andere 


subsidieregelingen, zoals vastgesteld is in eerder onderzoek.22  


 


 


                                                         
22  Zie http://www.rijksbegroting.nl/2015/kamerstukken,2015/1/6/kst204319.html , tabel 3 (‘Uitvoeringskosten’). 
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Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten 


5 Conclusies en aanbevelingen 


5.1 Conclusies 


Onderstaande de conclusies, geordend naar de in de inleiding gestelde vragen:  


 


In hoeverre is gebruik gemaakt van de regeling in termen van marktpartijen, omgeleide 


treinen en beschikbaar budget? 


 Er is minder gebruik gemaakt van de regeling dan verwacht ten tijde van het opstellen van de 


regeling. Van het beschikbare budget tot aan het derde kwartaal van 2019 is 39% daadwerkelijk 


uitgekeerd. Dit komt grotendeels doordat er in de afgelopen jaren minder werkzaamheden 


waren dan oorspronkelijk gepland en dus ook minder treinen zijn omgeleid. En tevens doordat 


partijen zelf al besloten hebben om logistieke concepten aan te passen. 


 Gemiddeld over de periode 2016-2018 neemt de vervoerder met in omvang het hoogste 


marktaandeel (40-45% voor heel Nederland23, naar verwachting hoger voor de Betuweroute) 


ook het merendeel van de uitgekeerde bedragen voor haar rekening (60%). Dit was te 


verwachten gezien het marktaandeel dat deze partij heeft in het vervoer op de Betuweroute en 


ook gezien de achterliggende (logistieke) concepten, die meer op de langere termijn gericht 


zijn; er worden relatief meer langere termijncontracten afgesloten. Daarnaast zijn er vervoerders 


die ervoor hebben gekozen om hun logistieke concept op voorhand aan te passen, waardoor zij 


geen recht hadden op compensatie. 


 


Heeft de regeling bijgedragen aan het behoud van de marktpositie van het 


spoorgoederenvervoer ten opzichte van andere modaliteiten, andere zeehavens en 


logistieke modellen? 


 De regeling is doeltreffend gebleken; de modal split in het goederenvervoer op de oost west as 


en op het spoorvolume via de Nederlandse zeehavens is ondanks de omleidingen in stand 


gebleven. De compensatie heeft bijgedragen aan het behoud van de positie van het 


spoorgoederenvervoer op de oost-west as. Zowel modelberekeningen als interviews met 


vertegenwoordigers van partijen binnen de sector bevestigen deze cijfers.   


 Wel moet geconcludeerd worden dat de effecten van de regeling zeer gering zijn. Dit hangt 


samen met de beperkte effecten van de omleidingen zelf op het spoorgoederenvervoer. Gezien 


de geringe effecten kan geconcludeerd worden dat de regeling weinig kosteneffectief is; de 


kosten van de regeling afgezet tegen de behouden spoorvolume is relatief hoog. 


 De tijdelijke subsidieregeling heeft mogelijk schadelijke negatieve effecten voor het imago van 


het spoorgoederenvervoer vermeden. De subsidieregeling moet dan ook gezien worden als 


onderdeel binnen het bredere totaalpakket  aan maatregelen ter bevordering van het 


spoorgoederenvervoer in Nederland (“Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer”). Hiermee 


past de regeling binnen de kabinetsambities rond de positie van het spoorgoederenvervoer ten 


opzichte van andere modaliteiten 


 


Zijn door de regeling schadelijke emissies voorkomen? Zo ja, hoeveel? 


 Omrijden leidt tot beperkte negatieve effecten, alhoewel ook nog afhankelijk van de specifieke 


routes, en de regeling heeft er aan bijgedragen dat deze beperkte negatieve effecten 


verminderd zijn. Binnen het totaal van externe effecten van mobiliteit zijn al deze effecten nihil. . 


Daar komt bij dat voor de nog wel beschikbare capaciteit van de Betuweroute bij (enkelzijdige) 


buitengebruikstelling prioriteit is gegeven aan treinen met gevaarlijke stoffen. 


                                                         
23 Spoormonitor 2018, ACM, 2019 
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Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten 


Zijn de administratieve lasten van de regeling voor vervoerders en voor de 


infrastructuurbeheerder beperkt gebleven? 


 De regeling leidt niet tot disproportionele administratieve lasten voor de vervoerders en de 


uitvoeringskosten bij ProRail zijn relatief gering. 


 


Welke aandachtspunten zijn er voor een eventuele voortzetting van de regeling? 


 Er is een aantal aandachtpunten geconcludeerd, waarvoor hieronder de aanbevelingen 


uitgeschreven zijn. Het betreft de punten: meerjaarlijkse aanvraag, opbouw en hoogte 


compensatie en prijsdifferentiatie. 


 


5.2 Aanbevelingen 


Doorzetten regeling 


Gezien de onverminderde validiteit van het doel van de regeling en het uitstel van de 


werkzaamheden wordt aanbevolen de regeling door te zetten. Dit kan door: 


 de huidige regeling, eventueel inclusief verbeteringen zoals hieronder geformuleerd, voor 


langere tijd aan te bieden; 


 de regeling te combineren met andere regelingen die (grotendeels) hetzelfde doel nastreven. 


 


Procedures regeling 


De aanbeveling, in het geval van voortzetting van de regeling, is niet om de procedures aan te 


passen, er is ruime tevredenheid daarover. Wel is een drietal punten naar voren gekomen te 


verbetering van de regeling: 


 De jaarlijkse aanvraag leidt bij partijen soms tot het niet nemen van initiatief om een aanvraag 


te doen, ondanks de duidelijkheid van de regeling en de reminders tussen marktpartijen. 


Wellicht is een meer soepele aanvraagprocedure met een meerjarig karakter mogelijk, zonder 


overigens te tornen aan de intentie. 


 Het  omleiden van treinen leidt tot meer kosten dan alleen die direct betrekking hebben op het 


omleiden van de treinen zelf (inzet locomotief, gebruik energie en inzet machinist. In de verdere 


logistieke operatie kunnen uiteindelijk ook kostenstijgingen zijn (denk o.m. aan het achter de 


hand houden van materieel/machinisten, bezetting planningsafdelingen). Door de toenemende 


drukte op het gemengde net komt de betrouwbaarheid van het spoorproduct steeds minder 


onder druk te staan en nemen de kosten voor de vervoerders toe. Er wordt dan ook aanbevolen 


om nog eens naar de opbouw en hoogte van het compensatiebedrag te kijken.  


 Omleidingen vinden vooral plaats via Venlo wanneer de Betuweroute buiten gebruik is. 


Hierdoor neemt de druk op het gemengde net op deze corridor toe, Het kan een optie zijn om 


een prijsprikkel (tariefdifferentiatie) te introduceren, zodat vervoerders gestimuleerd worden om  


meer gebruik te maken van Bad Bentheim als grensovergang. De prijsprikkel moet dan wel echt 


significant zijn aangezien de kosten/omleidingskilometer  voor omleiden via Bad Bentheim voor 


bestemming in midden en zuid Europa ook significant zijn. Nadeel van tariefdifferentiatie is wel 


dat de regeling dan minder transparant wordt.   


 


Verbetermogelijkheden monitoring effecten maatregel 


Bezien kan worden of monitoring van de effecten van de maatregel Subsidie Derde Spoor 


gecombineerd kan worden met monitoring van de effecten van het ‘overkoepelende’ 


Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer, zeker in het geval van het samennemen van 


verschillende regelingen. In deze evaluatie is het lastig gebleken effecten te isoleren gelet op de 


complementariteit van de maatregelen en het perspectief van de sector waarbij de verschillende 


maatregelen als één pakket gezien worden om de positie van het spoorgoederenvervoer in 


Nederland te versterken. 
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Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten 


Bijlage A - Lijst van geïnterviewde personen 


Naam Organisatie Rol 


Hans-Willem 


Vroon 


Railgood Railgood vertegenwoordigt een aantal Nederlandse en in 


Nederland actieve private spoorgoederenvervoerders. 


Jelle Rebbers DB Cargo Nederland  


Pieter van 


Klaveren 


ProRail Expertisecentrum Gebruiksvergoeding (en belast met 


administratieve afhandeling subsidieregeling) 


Marc Kampinga ProRail Accountmanager goederenvervoer 


Ulla Kempf SBB Cargo International  


Freek Hilkemeijer SBB Cargo International  


Goetz Jesberg SBB Cargo International  
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Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten 


Bijlage B – Geplande werkzaamheden 2016-2019 


Geplande werkzaamheden 2016, d.d. 22-03-2016 
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Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten 


Geplande werkzaamheden 2017, d.d. 31-01-2017 


 


 


 


Geplande werkzaamheden 2018, d.d. 05-01-2018 
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Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten 


Geplande werkzaamheden 2019, d.d. 05-12-2018 
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KRA/RG  NL5400-35225rap 


Over Ecorys 


Ecorys is een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de 


belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Door middel van uitmuntend, op onderzoek gebaseerd 


advies, helpen wij publieke en private klanten bij het maken en uitvoeren van gefundeerde 


beslissingen die leiden tot een betere samenleving. Wij helpen opdrachtgevers met grondige 


analyses, inspirerende ideeën en praktische oplossingen voor complexe markt-, beleids- en 


managementvraagstukken. 


 


Onze bedrijfsgeschiedenis begon in 1929, toen een aantal Nederlandse zakenlieden van wat nu 


beter bekend is als de Erasmus Universiteit, het Nederlands Economisch Instituut (NEI) oprichtten. 


Het doel van dit gerenommeerde instituut was om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de 


wereld van economisch onderzoek. Het NEI is in 2000 uitgegroeid tot Ecorys.  


 


Door de jaren heen heeft Ecorys zich verspreid over de wereld met kantoren in Europa, Afrika, het 


Midden-Oosten en Azië. Wij werven personeel met verschillende culturele achtergronden en 


expertises, omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen met uiteenlopende eigenschappen een 


meerwaarde kunnen bieden voor ons bedrijf en onze klanten.  


 


Ecorys excelleert in zeven werkgebieden: 


 Economic growth; 


 Social policy; 


 Natural resources; 


 Regions & Cities; 


 Transport & Infrastructure; 


 Public sector reform; 


 Security & Justice. 


 


Ecorys biedt een duidelijk aanbod aan producten en diensten:  


 voorbereiding en formulering van beleid;  


 programmamanagement; 


 communicatie;  


 capaciteitsopbouw (overheden);  


 monitoring en evaluatie.  


 


Wij hechten waarde aan onze onafhankelijkheid, onze integriteit en onze partners. Ecorys geeft om 


het milieu en heeft een actief maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid, gericht op 


meerwaarde voor de samenleving en de markt. Ecorys is in het bezit van een ISO14001-certificaat 


dat wordt ondersteund door al onze medewerkers. 
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1. Aanleiding en onderzoeksvraag  


De bodem- en streefwaarden, die voor alle prestatie-indicatoren (KPI’s) uit de vervoerconcessie voor 


het Hoofdrailnet1 zijn vastgesteld, maken onderdeel uit van het sturingsinstrumentarium van deze 


concessie.  


In de concessie worden de bodem- en streefwaarden als volgt gedefinieerd: 


“Uitgangspunt is sturen op verbetering van de prestaties gedurende de concessieperiode. Daarbij 


wordt onderscheid gemaakt naar sturing gericht op het garanderen van een basis prestatieniveau (via 


bodemwaarden) en sturing gericht op het verbeteren van het prestatieniveau. Het bereiken van echte 


verbetering op het spoor kost tijd. Om die reden wordt per prestatie-indicator in de concessie een 


ambitieuze streefwaarde vastgesteld waar NS in een periode van 5 jaar naartoe groeit” 


De bodem- en streefwaarden zijn bij aanvang van de concessie vastgelegd voor de periode 2015-


2019. In 2019 is besloten om de bestaande bodemwaarden ook in 2020 te hanteren. Voor de periode 


2021-2024 dienen opnieuw bodem- en streefwaarden te worden afgesproken. Dit gebeurt tijdens de 


‘midterm review’ van de vervoerconcessie. Gedurende het proces van de midterm review zijn NS en 


het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met elkaar in gesprek geweest om tot nieuwe 


bodem- en streefwaarden te komen. 


In de gesprekken tussen NS en IenW heeft NS aangegeven dat de door hen gepresenteerde inzet voor 


de bodem- en streefwaarden het maximaal haalbare is. Tevens heeft NS aangegeven dat de mate 


waarin reizigersgroei2 optreedt een belangrijke invloed heeft op de prestatie die de komende jaren 


geleverd kan worden op de KPI’s voor zitplaatskans3. 


Het is onzeker met welke snelheid de reizigersgroei daadwerkelijk zal optreden en dit is maar 


gedeeltelijk beïnvloedbaar door NS. Daarom hebben NS en IenW een correctiemechanisme 


uitgewerkt, waarbij de bodem- en streefwaarden van de zitplaatskans KPI’s verlaagd worden indien de 


reizigersgroei hoger is dan verwacht en de vastgestelde bodem- of streefwaarde niet wordt behaald. 


Het correctiemechanisme vormt daarmee onderdeel van de bodem- en streefwaarden voor de KPI’s 


zitplaatskans. 


Onderzoeksvraag 


IenW wil in het kader van de midterm review de methodieken waarmee NS de prognose van 


reizigersgroei en de inzet voor de nieuwe bodem- en streefwaarden voor de KPI’s bepaald heeft door 


een externe partij laten valideren. IenW heeft Rebel gevraagd om deze validatie uit te voeren. 


Valideren betekent hierin: Controleren of en in hoeverre NS een duidelijke en herleidbare methodiek 


heeft toegepast om tot een realistische prognose voor de reizigersgroei alsmede inzet van bodem- en 


streefwaarden voor de KPI’s te komen. 


  


 


1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/12/15/bijlage-1-vervoerconcessie-2015-2025  


2 Toename van het aantal reizigerskilometers op het hoofdrailnet, per jaar 


3 Het betreft de KPI’s Zitplaatskans in de spits HRN en Zitplaatskans in de spits HSL 
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2. Werkwijze 


2.1 Procesomschrijving totstandkoming validatierapport 


Om te komen tot het voorliggende validatierapport hebben we een proces van 10 fases doorlopen:  


Fase 1: Opstellen van een beoordelingskader 


Fase 2: Opvragen van informatie bij NS 


Fase 3: Analyse van de aangeleverde documenten  


Fase 4: Stellen van aanvullende vragen  


Fase 5: Analyse van aanvullende informatie 


Fase 6: Opstellen concept-rapportage op basis van de bevindingen 


Fase 7: Delen van de rapportage met IenW en NS 


Fase 8: Toepassen van hoor en wederhoor met NS 


Fase 9: Doorvoeren van aanpassingen 


Fase 10: Opleveren van definitieve rapportage 


We hebben, op basis van de informatie die NS aan ons heeft aangeleverd, met behulp van het door 


ons opgestelde beoordelingskader beoordeeld of NS een valide methodiek heeft gehanteerd om te 


komen tot een realistische prognose van de reizigersgroei en inzet voor de bodem- en streefwaarden. 


De conceptbevindingen zijn met zowel IenW als NS besproken om feitelijke onjuistheden uit te sluiten. 


Deze rapportage vormt het resultaat na fase 10, oplevering van de definitieve rapportage.  
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2.2 Beoordelingskader 


Als onderdeel van de eerste fase in ons plan van aanpak hebben we een beoordelingskader opgesteld, 


specifiek ter referentie voor de toegepaste methodiek voor de bodem- en streefwaarden. Het 


beoordelingskader is weergeven in Figuur 1. 


 


 


Om onze beoordeling consistent uit te voeren, beoordelen we de methodiek van NS aan de hand van 


de verschillende aspecten in bovenstaand beoordelingskader. We kijken vooral of de belangrijkste 


aspecten en de daaraan verbonden doelen uit het beoordelingskader op enige wijze terugkomen in de 


methodiek van NS. Het beoordelingskader is opgedeeld in twee delen:  


1) Het komen tot een prognose van de toekomstige prestatie per KPI 


2) Het bepalen van de inzet voor de bodem- en streefwaarden 


Deel 1 van het beoordelingskader is ook toepasbaar op de methodiek voor de prognose van de 


reizigersgroei. 


 


  


Figuur 1 - Beoordelingskader 
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3. Validatie methodiek prognose reizigersgroei 


3.1 Omschrijving methodiek NS 


Op basis van de door NS aangeleverde documentatie blijkt dat de methodiek die NS gebruikt om tot 


prognoses van de reizigersgroei te komen uit vier stappen bestaat. De methodiek van NS voor het 


opstellen van de reizigersgroeiprognose is schematisch weergeven in Figuur 2. 


 


Figuur 2 - Methodiek NS opstellen prognose reizigersgroei 


In stap 1 heeft NS bepaald welke interne en externe factoren invloed hebben op de reizigersgroei en 


in welke mate. Voorbeelden zijn: demografie, autogebruik (extern), tarief, dienstregeling (intern) 


In stap 2 wordt voor elke invloedsfactor de verwachte ontwikkeling bepaald. Om een realistische 


bandbreedte te creëren wordt gewerkt met drie input-scenario’s: laag, midden en hoog. Voor elke 


invloedsfactor wordt voor de drie verschillende scenario’s een verwachte ontwikkeling bepaald. 


Hiervoor maakt NS, naast interne expertise, gebruik van diverse gerenommeerde bronnen van onder 


andere: CPB, CBS, Statline en de WLO-scenario’s van het KiM. 


In stap 3 maakt NS gebruik van het ‘KAST’ model om, op basis van de in stap twee gekozen waardes 


prognoses voor het toekomstig aantal reizigers te berekenen.  


In stap 4 wordt op basis van de uitkomsten van stap 3-jaarlijks als ‘voorjaarsprognose’ de gemiddelde 


reizigersgroeicijfers in totaal en in de spits voor de jaren tot en met 2030 opgeleverd voor elk van de 


drie scenario’s. 


 


3.2 Beoordeling van methodiek NS 


We hebben de door NS toegepaste methodiek4 beoordeeld aan de hand van de te behalen doelen 


zoals deze in het beoordelingskader zijn benoemd. Onderdelen uit het beoordelingskader zijn 


(eenmaal) cursief weergeven. 


 


 


4 Het betreft de methodiek waarmee de prognose reizigersgroei die gedurende de midterm review (2019) leidend was, tot stand 


is gekomen. De coronacrisis was op dat moment nog niet aan de orde. 
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3.2.1 Constateringen per stap 


De door NS aangeleverde documentatie levert voldoende onderbouwing dat NS een valide proces 


heeft gevolgd om tot een realistische prognose van de reizigersgroei te komen. 


Onze constateringen per stap van de door NS toegepaste methodiek zijn als volgt: 


Stap 1: De interne en externe factoren die reizigersgroei beïnvloeden (invloedsfactoren) zijn in kaart 


gebracht, inclusief de mate waarin deze effect hebben op de reizigersgroei. Er wordt geen 


onderbouwing gegeven hoe deze factoren inclusief de weging tot stand zijn gekomen. 


Stap 2: Voor drie scenario’s heeft NS, op basis van verwachte ontwikkelingen, een prognose per 


invloedsfactor tot en met 2024 en een doorkijk naar 2030 opgesteld. Voor elke prognose wordt een 


onderbouwing gegeven; in veel gevallen wordt gebruik gemaakt van betrouwbare bronnen zoals CBS, 


CPB, Statline en de WLO-scenario’s van het KiM.    


Stap 3: Het ‘KAST’ model wordt gebruikt om inputvariabelen te vertalen in prognoses voor de 


reizigersgroei. Dit model is in 2009 door Booz&Co gevalideerd. Na de validatie door Booz&Co heeft er 


een actualisatie van het model plaatsgevonden om het model af te stemmen op nieuwe 


ontwikkelingen. Rebel heeft gezien de scope van dit onderzoek geen aanvullende analyse op dit 


model uitgevoerd en neemt de conclusie van Booz&Co over de validiteit van het ‘KAST’ model over.  


Stap 4: NS heeft met het ‘KAST’ model een prognose voor de reizigersgroei voor de scenario’s laag, 


midden en hoog opgesteld. Dit gebeurt jaarlijks. De voorjaarsprognose die gebruikt is bij de midterm 


review dateert van het voorjaar van 2019, en was daarmee op dat moment de meest recente prognose. 


Ten aanzien van de verschillende scenario’s merken we het volgende op: 


• NS geeft aan dat de inputwaardes van de verschillende factoren per scenario in samenhang zijn 


gekozen. Een algemene omschrijving van elk scenario ontbreekt in de toegeleverde informatie en 


zou dit beter inzichtelijk maken. Nu is niet duidelijk wat de context is van de drie scenario’s en 


valt niet te beoordelen of de factoren daadwerkelijk in samenhang zijn gekozen. 


 


• Bij de toelichting op de invloedsfactor klanttevredenheid schrijft NS dat voor het scenario ‘hoog’ 


wordt uitgegaan van continuering van huidig beleid, en dat bij de scenario’s ‘midden’ en ‘laag’ 


wordt uitgegaan van kostenbesparende maatregelen. Door het ontbreken van de context van de 


scenario’s valt niet te beoordelen of deze uitgangspunten valide zijn.  


 


3.2.2 Conclusie methodiek reizigersgroei 


Op basis van bovenstaande analyse van de toegepaste methodiek, komen we tot de conclusie dat NS 


een valide methodiek heeft gevolgd om tot prognoses voor reizigersgroei te komen. Wel zou een 


algemene omschrijving van de scenario’s de samenhang van de gekozen input voor de 


invloedsfactoren binnen elk scenario beter inzichtelijk maken. 


Omdat er jaarlijks voor de drie scenario’s een nieuwe prognose voor reizigersgroei opgesteld wordt, 


dient bij het gebruik van een prognose duidelijk vermeld te worden in welk jaar deze prognose is 


opgesteld en welk scenario gehanteerd is. 
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4. Validatie methodiek bepaling inzet bodem- en 


streefwaarden 


Ten behoeve van de validatie van de methodiek voor het bepalen van de inzet voor bodem- en 


streefwaarden heeft NS een globale omschrijving aangeleverd van deze methodiek. Daarnaast heeft 


NS informatie aangeleverd om inzicht te geven hoe deze methodiek is toegepast. Bij de KPI’s voor 


zitplaatskans maakt een correctiefactor onderdeel uit van de bodem- en streefwaarden. 


We hebben de beoordeling van de methodiek voor het bepalen van de inzet voor bodem- en 


streefwaarden daarom als volgt opgebouwd:  


In paragraaf 4.1 geven we inzicht in de omschrijving van de methodiek die NS heeft aangeleverd 


In paragraaf 4.2 valideren we de toegepaste methodiek 


In paragraaf 4.3 presenteren we de conclusie methodiek inzet BW en SW 


In paragraaf 4.4 geven we inzicht in en ons oordeel over de totstandkoming van de correctiefactor 


voor de KPI’s voor zitplaatskans. 


 


4.1 Omschrijving methodiek NS 


Ten behoeve van het vaststellen van een inzet voor de bodem- en streefwaarde zijn de KPI’s door NS 


opgedeeld in vier clusters. De mogelijke nieuwe KPI ‘gebruik ketendiensten’ valt conform vraag IenW 


buiten de scope van deze validatie en daarmee vormen een totaal van 11 KPI’s de basis voor deze 


validatie. De clusters die NS heeft gedefinieerd zijn weergeven in Figuur 3. 


Figuur 3 - Opdeling van de KPI's in 4 clusters door NS 
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In de documentatie die NS aan ons heeft aangeleverd wordt een globale methodiek gepresenteerd 


om tot een inzet voor bodem- en streefwaarden te komen. NS heeft aangegeven dat deze methodiek 


op elk van de KPI-clusters is toegepast. Deze methodiek is schematisch weergeven in Figuur 4. 


 


Figuur 4 - Omschreven methodiek NS bepalen inzet bodem- en streefwaarden 


NS omschrijft drie stappen om het effect van ontwikkelingen op de verwachte KPI-prestaties in 2024 te 


bepalen. In een vierde stap worden de inzichten van verschillende prestatiegebieden (clusters) bij 


elkaar gebracht en wordt het totaalbeeld beschouwd en gevalideerd. Hieronder geven we per stap een 


overzicht van de door NS aangeleverde omschrijving. 


Stap 1: Bepalen van relevante ontwikkelingen 


Bij interne experts uit verschillende afdelingen worden ontwikkelingen in de spoorsector opgehaald, 


die de komende jaren aan de orde zullen zijn. Er worden zowel externe (niet-beïnvloedbaar door NS) 


als interne (wel beïnvloedbaar door NS) ontwikkelingen opgehaald. De ontwikkelingen worden 


vervolgens onderverdeeld in 5 hoofdonderwerpen: assets, dienstregeling, commercie, stations en 


overig.  


Stap 2: Vaststellen op welke KPI-clusters de ontwikkeling impact hebben 


Er wordt per ontwikkeling vastgesteld op welke KPI-clusters deze ontwikkeling effect heeft. 


Ontwikkelingen kunnen op meerdere KPI’s van invloed zijn.  


Stap 3: Bepalen van ordegrootte van het effect van elke ontwikkeling op de KPI in 2024 


Op basis van expert opinion en data-analyse wordt elke ontwikkeling beoordeeld op de volgende drie 


aspecten: 


• De kans dat de ontwikkeling plaatsvindt 


• De kans dat de ontwikkeling impact heeft op de KPI 


• De ordegrootte van de impact die de ontwikkeling op de KPI heeft 


Op basis van de impact van alle ontwikkelingen binnen een hoofdonderwerp wordt een totale impact 


van dat hoofdonderwerp op de KPI bepaald. Er zijn voor de ordegrootte van de impact van een 


ontwikkelingen vier categorieën gedefinieerd, zie Tabel 1. 


Impactmatrix NS 


Tabel 1 - Effectgrootte van impactcategorieën op KPI-score 


gehanteerd in methodiek NS 
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Stap 4: Beschouwen en valideren totaalbeeld KPI-set  


Op basis van onderliggend analysemateriaal en expert-opinion worden de inzichten op de 


verschillende KPI’s bij elkaar gebracht om daarmee de totale KPI-set in beschouwing te nemen. De 


uitkomsten worden in ‘black hat-sessies’ gevalideerd door senior management en NS-medewerkers 


die verantwoordelijk zijn voor de prestaties van een specifieke KPI’s (KPI-eigenaren). 


 


4.2 Beoordeling methodiek NS aan de hand van het beoordelingskader 


Op basis van door NS beschikbaar gestelde documentatie hebben we geanalyseerd hoe de in 4.1 


omschreven methodiek voor de verschillende KPI-clusters is toegepast, en in hoeverre de toegepaste 


methodiek valide is. 


We constateren dat uit de door NS beschikbaar gestelde documentatie onvoldoende blijkt dat NS een 


valide methodiek heeft toegepast om tot een reële inzet voor bodem- en streefwaarden te komen. 


De bevindingen worden hieronder toegelicht. Bij de beoordeling is bekeken op welke wijze de 


elementen uit ons beoordelingskader terugkomen in de methodiek van NS. Elementen uit het 


beoordelingskader zijn (eenmaal) cursief weergeven. 


 


NS heeft relevante ontwikkelingen op een valide wijze in kaart gebracht 


Afgaande op de aangeleverde documentatie heeft NS meerdere interne experts uit verschillende 


relevante afdelingen geraadpleegd om tot een overzicht van ontwikkelingen in de spoorsector te 


komen. Er zijn zowel interne als externe ontwikkelingen in kaart gebracht. De ontwikkelingen zijn 


ingedeeld naar verschillende hoofdonderwerpen. 


NS volgt een valide proces om ontwikkelingen in kaart te brengen. Het is aannemelijk dat interne 


experts vanuit hun positie voldoende in staat zijn om tot een goed inzicht te komen van de 


ontwikkelingen die in de spoorsector te verwachten zijn.  


 


NS gebruikt geen raamwerk van invloedsfactoren om ontwikkelingen aan KPI’s te koppelen 


NS heeft op basis van expert opinion de ontwikkelingen gekoppeld aan KPI-clusters en heeft per 


ontwikkeling een kans bepaald dat deze plaatsvindt. Bij het uitvoeren van deze stap heeft NS 


vastgesteld dat geen van de ontwikkelingen effect had op de KPI’s sociale veiligheid en reisinformatie. 


NS heeft daarom voor deze KPI’s gericht ontwikkelingen in kaart gebracht.  


Bij het koppelen van ontwikkelingen aan de verschillende KPI’s maakt NS geen gebruik van een vooraf 


opgesteld overzicht van invloedsfactoren van de KPI. Wij definiëren invloedsfactoren als de 


belangrijkste drivers van een KPI. Voor de KPI zitplaatskans zijn dat bijvoorbeeld het aantal 


aangeboden zitplaatsen en het aantal reizigers. Doordat NS geen gebruik maakt van een dergelijk 


overzicht van invloedsfactoren, is niet vast te stellen of er daadwerkelijk met alle belangrijke drivers 


rekening is gehouden die van invloed zijn op de KPI. Het risico bestaat daarmee dat bepaalde 
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aspecten onvoldoende worden meegenomen in het opstellen van de KPI-prognose, waarmee de 


betrouwbaarheid van de prognose afneemt. 


 


De geschatte impact van ontwikkelingen op KPI’s is onvoldoende onderbouwd 


Voor de meeste ontwikkelingen heeft NS de ordegrootte van het effect op de KPI vastgesteld. NS 


heeft voor drie KPI-clusters waaraan ontwikkelingen zijn gekoppeld, per ontwikkeling de verwachte 


richting (positief, negatief) en ordegrootte (geen, klein, medium, groot) van de impact op de KPI 


(clusters) benoemd. De inzet van eigen medewerkers als onderdeel van het proces is valide; het is 


aannemelijk dat betrokken medewerkers goed in staat zijn om op basis van historische gegevens de 


effecten van toekomstige ontwikkelingen in te schatten. NS geeft aan dat er ook gebruik wordt 


gemaakt van data-analyse, maar onderbouwt onvoldoende hoe deze analyses een bijdrage hebben 


geleverd aan de totstandkoming van de geschatte impact. 


Incidenteel wordt er onderscheid gemaakt tussen de ordegrootte van de impact op specifieke KPI’s 


binnen het cluster, met name binnen het cluster Klantoordeel, maar voor het merendeel van de 


ontwikkelingen wordt één impact gegeven voor het cluster als geheel. Er wordt niet onderbouwd 


waarom er slechts voor enkele ontwikkelingen onderscheid wordt gemaakt tussen KPI’s. 


Voor elke ontwikkeling wordt een afweging omschreven. Deze afweging levert een onderbouwing 


voor de gekozen richting (positief, negatief) van de impact, maar biedt naar ons oordeel onvoldoende 


onderbouwing voor de vastgestelde ordegrootte van de impact. Het is niet herleidbaar hoe data-


analyse is toegepast in deze stap. 


Voor de KPI’s ‘Sociale Veiligheid’ voorziet NS geen majeure ontwikkelingen binnen hun invloedssfeer 


en dus geen impact. Er is niet omschreven wat de verwachting is voor de niet door NS te beïnvloeden 


aspecten. Voor ‘Klantvriendelijke reisinformatie’ heeft NS een selectie van ontwikkelingen inclusief een 


impact getoond voor de bestaande KPI-onderdelen5. Voor de KPI ‘Aantal drukke treinen’ zijn de 


verwachte ontwikkelingen niet voorzien van een impact. 


Specifiek valt daarnaast nog op te merken dat voor de KPI ‘aantal drukke treinen’ wel wordt getoond 


dat NS in staat is om vast te stellen hoe veel drukke treinen er op een werkdag zijn op specifieke 


corridors, maar het is niet navolgbaar hoe dit inzicht wordt toegepast in het proces om tot een KPI-


prognose te komen. 


Alhoewel NS toont dat zij voor verschillende KPI’s in staat is, om geavanceerde data-analyses uit te 


voeren die relevant zijn voor het komen tot een prognose van KPI’s, maakt zij niet inzichtelijk of en hoe 


deze mogelijkheden zijn toegepast in het bepalen van de impact van ontwikkelingen.  


Daarnaast is het onduidelijk hoe NS omgaat met onzekerheden rond ontwikkelingen en rond de 


verklaarbaarheid van prestaties. NS benoemt in de procesomschrijving dat deze onzekerheden er zijn 


en dat hier aandacht voor is in het opstellen van de KPI-prognose. De aangeleverde documentatie 


 


5 De KPI ‘Klantvriendelijke reisinformatie’ is een nieuwe KPI die momenteel nog niet wordt gebruikt. Deze KPI is opgebouwd uit 


vier onderdelen. Twee van deze onderdelen worden nu al gebruikt in een bestaande KPI ‘Reisinformatie Treinketen’, de andere 


twee onderdelen komen niet voor in de bestaande KPI’s. Alleen voor de twee bestaande onderdelen zijn ontwikkelingen 


benoemd. 
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geeft echter geen inzicht hoe scenario’s of sensitiviteitsanalyses zijn ingezet om het mogelijke effect 


van onzekerheden mee te wegen.  


 


NS heeft niet inzichtelijk gemaakt hoe er tot een prognose per KPI is gekomen 


Op basis van de aangeleverde documentatie is niet herleidbaar aan de hand van welke informatie er 


tot een prognose van de verwachte KPI-score in 2024 gekomen is. NS benoemt dat de toegekende 


impact van de verschillende ontwikkelingen niet eenvoudigweg opgeteld kan worden tot een KPI-


prognose. Er is geen inzicht gegeven op welke wijze er dan wel een totale impact op de KPI-prestatie 


bepaald is, anders dan een omschrijving dat dit gebaseerd is op expert opinion van eigen 


medewerkers. NS heeft geen helder inzicht gegeven in de wijze waarop data-analyse, 


prognosemodellen en expert-opinion als input gediend hebben om te komen tot een prognose per 


KPI.  


 


NS toont niet hoe zij tot een inzet BW en SW is gekomen 


NS heeft voor geen van de KPI’s inzichtelijk gemaakt hoe op basis van een prognose van de KPI-score, 


een inzet voor de bodem- en streefwaarde vastgesteld is. NS geeft aan dat NS-management in deze 


laatste stap bepalend is, maar het is onduidelijk op basis van welke informatie en met welke 


uitgangspunten of aannames NS-management heeft gewerkt en daarmee tot een reële totaalinzet is 


gekomen.  


 


4.3 Conclusie methodiek inzet bodem- en streefwaarden 


Op basis van de door NS getoonde informatie blijkt onvoldoende dat NS een valide methode heeft 


toegepast om tot een reële inzet voor bodem- en streefwaarden te komen. 


De globale omschrijving van de methodiek die NS heeft aangeleverd (zie paragraaf 4.1) heeft 


kenmerken van een valide methodiek, maar is hoog-over. In de achterliggende documentatie die moet 


onderbouwen hoe de methodiek is toegepast ontbreekt het veelal aan voldoende onderbouwing. De 


methode die NS heeft toegepast om tot een zo compleet mogelijke set aan ontwikkelingen te komen 


is in de basis valide. De aanpak die is toegepast voor het toewijzen van ontwikkelingen aan KPI-


clusters is onvoldoende herleidbaar. De wijze waarop de NS-experts gebruik hebben gemaakt van 


kennis, ervaringen uit het verleden en eventueel data-analyse, hoe onzekerheden zijn meegewogen en 


hoe wordt toegewerkt naar een geconsolideerd effect per KPI is onvoldoende inzichtelijk gemaakt.  


In de methodiek van NS wordt geheel niet toegelicht op basis van welke aspecten, aannames en 


uitgangspunten NS de prognose voor de KPI-prestatie heeft vertaald in een inzet voor bodem- en 


streefwaarden. De wijze waarop het NS-management deze inzet heeft gevalideerd en daarmee komt 


tot een reële inzet voor bodem- en streefwaarden ontbreekt.  
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4.4 Correctiefactor reizigersgroei 


De overeengekomen correctiefactor maakt onderdeel uit van de set aan bodem- en streefwaarden, 


daarom wordt in deze validatie de methodiek die ten grondslag ligt aan het komen tot een inzet van 


deze correctiefactor ook beoordeeld op validiteit. 


In de gesprekken met IenW heeft NS aangegeven dat een bovengemiddelde reizigersgroei een zware 


belasting vormt voor de KPI’s zitplaatskans, en dat de ontwikkeling van het aantal reizigerskilometers 


grotendeels buiten de invloedsfeer van NS ligt. IenW hecht er vanuit het principe van continue 


verbetering waarde aan dat de bestaande bodem- en streefwaarden voor de zitplaatskans KPI’s niet 


verlaagd worden. NS geeft aan dat zij het behouden van de ambitie voor de zitplaatskans KPI’s in de 


spits niet volledig voor eigen rekening en risico kan aangaan.  


IenW en NS zijn daarom gezamenlijk tot een correctiemechanisme voor de zitplaatskans KPI’s 


gekomen. Met het correctiemechanisme worden de bodem- en streefwaarden voor de KPI’s 


zitplaatskans naar beneden bijgesteld indien de reizigersgroei hoger uitvalt dan het ‘midden-scenario’ 


van NS (zie paragraaf 3.1). De correctie vindt plaats op basis van een vooraf vastgestelde 


correctiefactor: de bodemwaarde of streefwaarde wordt voor dat jaar verlaagd met de delta in 


procentpunten tussen de gerealiseerde reizigersgroei in de spits en het midden-scenario voor 


reizigersgroei (1,6% HRN / 1,8% HSL), vermenigvuldigd met de correctiefactor. Bijvoorbeeld: wordt de 


bodemwaarde voor de KPI Zitplaatskans in de spits HRN in enig jaar niet gehaald, én is de 


reizigersgroei in de spits in dat jaar 1,9%, dan wordt de bodemwaarde voor dat jaar verlaagd met 


(1,9% − 1,6%) ∗ 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 


Het correctiemechanisme wordt toegepast indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 


• De reizigersgroei in de spits is voor een specifiek jaar groter dan 1,6% (HRN) of 1,8% (HSL) of 


de gemiddelde reizigersgroei is in de jaren 2020 t/m 2024 groter dan 1,6% per jaar  


• De bodemwaarde (of streefwaarde, alleen in 2024) voor de zitplaatskans KPI(‘s) wordt in 


datzelfde jaar niet behaald; 


• NS dient aan te tonen zich op de meest bepalende trajecten de maximale inzet van materieel 


en dienstregeling binnen de beschikbare infrastructuur te hebben ingezet. 


 


4.4.1 Beoordelingskader correctiefactor reizigersgroei 


Een correctiemechanisme impliceert de aanwezigheid van een statistische afhankelijkheid tussen twee 


variabelen, waarbij de ontwikkeling van de afhankelijke variabele (zitplaatskans) wordt gecorrigeerd 


voor het effect dat de ontwikkeling van de onafhankelijke variabele (reizigersgroei) hierop heeft. Ofwel; 


het doel is om het effect van hoger dan verwachte reizigersgroei op (de bodem- en streefwaarde voor) 


de zitplaatskans KPI’s weg te nemen.  


Om te komen tot een reële correctiefactor, die alleen het effect van een mogelijk hoger dan verwachte 


reizigersgroei op de zitplaatkans corrigeert, moet worden vastgesteld hoe sterk de correlatie tussen 


beide variabelen is. Op basis van dit inzicht kan vervolgens vastgesteld worden welke factor toegepast 
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moet worden om het (negatieve) effect van de reizigersgroei op zitplaatskans te corrigeren. De 


gevolgde methodiek dient dus inzicht te geven in de volgende zaken: 


• Inzichtelijk maken van alle invloedsfactoren (drivers/bepalende variabelen) op de KPI 


zitplaatskans  


• Vanuit alle factoren vaststellen in welke mate reizigersgroei de KPI zitplaatkans beïnvloedt 


• Opstellen van scenario’s voor reizigersgroei en bijbehorende operationele inzet, oftewel 


aangeboden zitplaatsen (en hierin ook rekeninghouden met het gedrag van de andere 


factoren) 


• Per scenario vaststellen wat de verwachte zitplaatskans is 


• Op basis van zitplaatskans per scenario, de sterkte van de correlatie vaststellen 


• Mogelijk toepassen van een operationele marge om tot een reële correctiefactor te komen. 


 


4.4.2 Totstandkoming correctiefactor reizigersgroei 


In de gesprekken tussen IenW en NS over het komen tot bodem- en streefwaarden voor de 


zitplaatkans is het toepassen van een correctiefactor geïntroduceerd als oplossing om gehoor te geven 


aan de wensen en mogelijkheden van beide partijen. IenW heeft hiertoe een voorstel gedaan van een 


factor met de hoogte van 1,0. NS heeft aangegeven dat in haar ogen, ondersteund door expert 


opinion, de relatie tussen reizigersgroei en zitplaatskans groter is dan 1 op 1 en dat een correctiefactor 


van 1,2 geoorloofd is.  


 


4.4.3 Beoordeling en conclusie correctiefactor reizigersgroei 


De inzetten van IenW en NS lijken beiden niet gebaseerd te zijn op een gedegen analyse van de 


impact en/of de sterkte van de correlatie tussen reizigersgroei en zitplaatskans. Beide partijen tonen 


met de toegepaste aanpak niet aan dat voor het vaststellen van de hoogte van de correctiefactor 


gekeken is naar de verwachte prestatie op de KPI’s voor zitplaatskans. De mate waarin 


reizigersgroeiscenario’s de prestatie op de KPI’s voor zitplaatskans beïnvloeden is door beide partijen 


niet inzichtelijk gemaakt; daarmee is ook geen inzicht gegeven in de sterkte van de correlatie van 


beide factoren, zoals hierboven beschreven. Er is daarmee onvoldoende onderbouwd dat de 


correctiefactor op een valide wijze tot stand is gekomen, waardoor het onzeker is of de correctiefactor 


daadwerkelijk alleen corrigeert voor het effect van een hoger dan verwachte reizigersgroei.  


 


4.5 Handelingsperspectief 


Het komen tot een voldoende onderbouwde inzet voor de bodem- en streefwaarden en de 


correctiefactor vraagt nadere inspanning. Omdat het bepalen van reële waarden niet een puur 


rekenkundige en exacte exercitie is, maar een proces is dat om veel interpretatie vraagt en er hierbij 
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ruimte is voor verschillende keuzes, is een samenwerking tussen NS en IenW hierin randvoorwaardelijk. 


Door samen op te trekken kan er in een korte periode een gemeenschappelijk beeld gevormd worden 


op welke manier verwachte ontwikkelingen en hieraan verbonden onzekerheden en hun impact tot 


uiting moeten komen in reële bodem- en streefwaarden. 


De door NS gehanteerde methodiek vormt een goede basis voor het vaststellen van de delta op de 


prestatie die over de duur van de concessie te verwachten is als gevolg van ontwikkelingen. In haar 


methodiek heeft NS reeds de belangrijke ontwikkelingen in kaart gebracht. Vanuit deze basis kan in de 


gezamenlijke aanpak gekomen worden tot een gedragen set bodem- en streefwaarden. 
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Geachte voorzitter, 


Op 11 juni jl. heb ik uw Kamer de midterm reviews van de concessies van NS en 


ProRail toegestuurd.1 Hierbij ben ik ingegaan op de goede prestaties van NS en 


ProRail in de afgelopen vijf jaar. Daarnaast heb ik toegelicht dat het mijn ambitie 


is om de reiziger ook de komende jaren snel, betrouwbaar en comfortabel op de 


plek van bestemming te laten aankomen en dat ook het verbeteren van het 


spoorgoederenvervoer mijn volle aandacht heeft.  


 


Met deze brief bied ik uw Kamer de aangekondigde actualisatie van de 


vervoerconcessie van NS aan.2 Deze treedt per 1 januari 2021 in werking. Hierin 


heb ik de prestatieafspraken vastgelegd tot het einde van de concessieperiode in 


2024, zoals ik eerder met uw Kamer gewisseld heb. Ook in deze onzekere tijden 


zijn die afspraken nodig om NS en ProRail te blijven prikkelen en zicht te houden 


op de geboden kwaliteit aan reiziger en verladers. Ze vormen het fundament om 


ook de komende jaren een hoog kwaliteitsniveau te bieden.  


 


Naast de geactualiseerde vervoerconcessie vindt u bij deze brief het rapport over 


de validatie van de door NS gehanteerde werkwijze om te komen tot prognoses 


inzake reizigersgroei en prestatieafspraken. Tevens informeer ik uw Kamer over 


een addendum op het lopende beheerplan 2020-2021 van ProRail, waarin de 


bijstelling van de prestatieafspraken met ProRail voor 2021 is verwerkt. Zoals 


eerder aangegeven resulteert de midterm review van de beheerconcessie niet in 


een actualisatie van de beheerconcessie vanwege de voorgenomen omvorming 


van ProRail tot zbo.3 


 


Hieronder ga ik achtereenvolgens in op de geactualiseerde vervoerconcessie, het 


validatierapport en het addendum van het beheerplan 2020-2021. Zowel de 


actualisatie van de vervoerconcessie van NS als de bijstelling van de 


                                                
1 Kamerstukken II 2019/2020, 29 984, nr. 899. 
2 Kamerstukken II 2019/2020, 29 984, nr. 902. 
3 Wel worden de prestatie-indicatoren van ProRail herijkt voor de periode 2022–2025 
(passend bij het nog op te stellen meerjarenplan 2022–2025) en stel ik vooruitlopend hierop 
voor het jaar 2021 de prestatieafspraken met ProRail bij, zie Kamerstukken II 2019/2020, 
29 984, nr. 888. 
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prestatieafspraken met ProRail zijn geconsulteerd bij de adviesgerechtigden. In 


deze brief ga ik beknopt in op de resultaten hiervan. Alvorens hier mee te starten 


ga ik kort in op de afschaling van de dienstregelingen als gevolg van COVID-19.  


 


Afschaling dienstregeling 


Vanwege de vitale functie van het OV heb ik met alle betrokken partijen in NOVB-


verband afgesproken dat OV-bedrijven een volwaardige dienstregeling blijven 


rijden, waarvoor zij een beschikbaarheidsvergoeding ontvangen. In overleg met 


de concessieverlener en in geval van overmacht, bijvoorbeeld ziekteverzuim onder 


personeel als gevolg van COVID-19, is afschaling in 2020 mogelijk zonder 


consequenties voor de beschikbaarheidsvergoeding.4 Tegen deze achtergrond is 


de door NS stapsgewijs ingezette afschaling van eerst 3% (startend op 19 oktober 


jl.) richting 10% op 30 november jl. doorgevoerd. Ik heb NS gevraagd 


aanpassingen in de dienstregeling in het vervolg vooraf zorgvuldig af te stemmen 


met de consumentorganisaties verenigd in het Locov. 


 


Op 15 september heb ik u geïnformeerd dat de beschikbaarheidsvergoeding wordt 


doorgetrokken naar de eerste helft van 2021, met zicht op verlenging voor de 


tweede helft van 2021. Voor deze periode is afgesproken dat het mogelijk is om in 


overleg met de concessieverlener de dienstregeling te optimaliseren door het 


aanbod aan te passen aan de verminderde reizigersaantallen, onder andere op 


voorwaarde dat de beschikbaarheid en veiligheid van het OV daar niet onder lijdt.5 


De vitale functie moet worden geborgd. Iedereen die moet, kan reizen in treinen 


die niet te druk zijn. Ook eventuele aanpassingen in de dienstregeling als gevolg 


van de op 14 december aangekondigde lockdown stemt NS vooraf af met mij. Bij 


substantiële aanpassingen informeer ik uw Kamer. NS blijft conform de concessie 


verantwoordelijk voor de dienstregeling en het naleven van de daarin opgenomen 


afspraken.  


 


Actualisatie vervoerconcessie NS 


Nieuwe prestatie-indicatoren 


Binnen de systematiek van de vervoerconcessie worden bij aanvang en 


halverwege de looptijd van de concessie prestatieafspraken gemaakt. Het gaat 


daarbij om het vaststellen van de set prestatie-indicatoren en het bijbehorende 


ambitieniveau, uitgedrukt in bodem- en streefwaarden. Zoals aangegeven in mijn 


brief aan van 28 februari jl. blijf ik de meeste van de twaalf huidige prestatie-


indicatoren ook in de komende jaren hanteren.6  


 


Op drie onderdelen voer ik wijzigingen door. De eerste wijziging betreft het 


gebruik van de OV-Klantenbarometer voor het meten van het klantoordeel van 


reizigers. Tot op heden werden de prestatie-indicatoren op dit thema gebaseerd 


op het klanttevredenheidsonderzoek dat in opdracht van NS wordt uitgevoerd. Met 


ingang van 2021 baseer ik deze indicatoren op de OV-Klantenbarometer. De OV-


Klantenbarometer wordt al gebruikt in het OV per bus, tram, metro, regionale 


trein en over het water. De overstap naar de OV-Klantenbarometer vergroot de 


vergelijkbaarheid van klantoordelen in het OV. Hiermee geef ik uitvoering aan 


                                                
4 Een uitgebreide toelichting op de regeling is vastgesteld door het NOVB en gepubliceerd op 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/27/technische-
notitiebeschikbaarheidsvergoeding-2020. 
5 Kamerstukken II 2020/2021, 23 645, nr. 726. 
6 Kamerstukken II 2019/2020, 29 984, nr. 888. 



https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/27/technische-notitiebeschikbaarheidsvergoeding-2020

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/27/technische-notitiebeschikbaarheidsvergoeding-2020
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mijn ambitie op dit punt7, de motie Dik-Faber8 en de daarmee samenhangende 


verplichting in de vervoerconcessie. 


 


De twee overige wijzigingen hebben betrekking op het verbeteren van de 


prestatie-indicatoren over reisinformatie en drukte in de treinen. Zoals 


aangegeven in genoemde brief van 28 februari was er verbetering mogelijk in het 


laten aansluiten van deze prestatie-indicatoren op de beleving van de reiziger. Dit 


heeft geresulteerd in een nieuwe prestatie-indicator ‘gebruiksvriendelijke 


reisinformatie’, waarmee wordt gemeten of verstoringen juist en tijdig aan 


reizigers worden gecommuniceerd en of hen handelingsperspectief wordt geboden. 


Dit heeft ook geresulteerd in een nieuwe prestatie-indicator ‘aantal drukke treinen 


per werkweek in de spits HRN’, waarmee effectievere sturing mogelijk is op het 


aantal te volle treinen in de spits. Op het thema deur-tot-deur reis ga ik 2021 met 


NS en de consumentenorganisaties in overleg om de prestatie-indicator ‘gebruik 


ketendiensten’ op dit thema te verbeteren. Hiermee beoog ik om met ingang van 


2022 via de concessie niet alleen te sturen op de kwaliteit van het treinproduct, 


maar ook te sturen op de kwaliteit en het gebruik van ketendiensten in het voor- 


en natransport. 


 


Ambitieniveau op de prestatie-indicatoren 


Eerder heb ik toegelicht hoe de ambitie om de prestaties continu te verbeteren 


samenhangt met het accommoderen van steeds hogere reizigersaantallen.9 


COVID-19 plaatst deze uitdaging in een heel ander daglicht. Zonder de ambities 


voor latere jaren te verminderen maar in de wetenschap dat er grote onzekerheid 


bestaat over de vraag wanneer de reizigersaantallen zich zullen herstellen, heb ik 


- in lijn met mijn voornemen op 28 februari - de bodemwaarden op de meeste 


prestatie-indicatoren gecontinueerd en die voor de prestatie-indicatoren die gaan 


over het klantoordeel op een hoger niveau vastgesteld. De meeste streefwaarden 


voor 2024 heb ik daarnaast, zoals ook eerder toegelicht aan uw Kamer, in lijn met 


het verbeterpotentieel beperkt verhoogd. Ik vind het van belang dat de reiziger 


kan blijven rekenen op even goede prestaties en dat waar redelijkerwijs mogelijk 


onze inzet blijft om deze prestaties nog verder te verbeteren.  


 


Gegeven de verwachte sterke reizigersgroei ten tijde van het sturen van de brief 


van 28 februari aan uw Kamer, heb ik destijds aangegeven in de 


prestatieafspraken met NS voor de komende jaren rekening te willen houden met 


het scenario dat er zich een hogere groei voordoet dan waarop redelijkerwijs met 


investeringen in materieel en infrastructuur had kunnen worden geanticipeerd. 


Alhoewel dit niet meer in de lijn der verwachting ligt de komende jaren als gevolg 


van COVID-19, vind ik het nuttig om vanuit het belang van een goede sturing in 


de toekomst met NS in overleg te blijven over de onderbouwing van een 


eventuele zogenaamde correctiefactor op de prestatie-indicatoren over 


zitplaatskans in de spits. Zodra ik deze correctiefactor met NS heb uitgewerkt, en 


deze onafhankelijk is getoetst, wordt u hierover geïnformeerd. 


 


 


 


                                                
7 Kamerstukken II 2017/2018, 23 645, nr. 654. 
8 Kamerstukken II 2013/2014, 29 984, nr. 205.  
9 Kamerstukken II 2019/2020, 29 984, nr. 888. 
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Validatie 


Ik hecht er sterk aan dat de door NS gehanteerde groeicijfers en de manier 


waarop die zijn door vertaald in de prestatieafspraken reëel en accuraat zijn. 


Daarom heb ik een onafhankelijk partij een validatie laten uitvoeren. Bijgevoegd 


vindt u het resultaat van de validatie. In het rapport wordt geconcludeerd dat NS 


een valide methode heeft gevolgd om te komen tot prognoses voor reizigersgroei. 


Wat betreft de methode die NS heeft toegepast om te komen tot 


prestatieafspraken wordt geconcludeerd dat die methode de kenmerken heeft van 


een valide methode, maar dat deze beter dient te worden onderbouwd. Dit geldt 


met name voor het kwalitatieve gedeelte van de methode, zoals bijvoorbeeld de 


inschattingen die experts maken om te bepalen in hoeverre trends en 


ontwikkelingen effect zullen hebben op de prestaties in de komende jaren.  


Conform de aanbeveling uit het rapport ga ik met NS in overleg over hoe het 


mogelijk is de methode verder te verbeteren. Dit wil ik zorgvuldig doen en dat 


vergt enige tijd. Ik verwacht uw Kamer hierover eind volgend jaar nader te 


informeren.  


 


Aanvullende actualisaties van de vervoerconcessie 


Conform mijn brief van 28 februari jl. heb ik diverse aanvullende actualisaties aan 


de vervoerconcessie doorgevoerd. De belangrijkste zijn:  


 Sociale veiligheid: ik heb met NS afspraken gemaakt over de financiële 


voorwaarden waardoor de inzet van veiligheid- en service-medewerkers door 


NS tot het einde van de huidige vervoerconcessie is geborgd.  


 Cybersecurity: in de concessie is opgenomen dat NS (samen met IenW en 


ProRail) een nieuw programma over cybersecurity opstelt en gaat uitvoeren. 


Het doel van dit programma is om de cyberweerbaarheid van het vervoer op 


het hoofdrailnet en binnen de spoorsector te verhogen. 


 Duurzaamheid: in de concessie is de sturing op duurzaamheid nader 


uitgewerkt. Dit houdt concreet in dat via de concessie gestuurd gaat worden 


op de reductie van de uitstoot van CO2, de reductie van het totale 


energieverbruik, efficiënt gebruik van grondstoffen en verbetering van 


circulariteit. 


 Internationaal spoorvervoer: in de concessie is een nieuwe 


inspanningsverplichting opgenomen om internationaal spoorvervoer te 


positioneren als aantrekkelijke mogelijkheid voor bestemmingen binnen een 


radius van 700km. Tevens is een inspanningsverplichting opgenomen dat NS 


internationale reisinformatie verbetert, onder meer door op de daarvoor in 


aanmerking komende stations overstapmogelijkheden te benoemen. 


 


In mijn brief van 28 februari jl. heb ik eveneens genoemd dat ik met NS in overleg 


ben over het verbeteren van de MaaS-waardigheid van de concessie. De in het 


Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) gemaakte afspraken zijn hierbij 


leidend. Het overleg met NS heeft op dit moment nog niet geleid tot een wijziging 


van de concessie. Zodra hierover overeenstemming is, zal de vervoerconcessie 


alsnog worden aangepast. Vanzelfsprekend informeer ik daar dan ook uw Kamer 


over. 


 


Consultatie consumentenorganisaties 


De consumentenorganisaties vertegenwoordigd in het Locov hebben mij op 19 


november jl. een advies gestuurd over de voorgenomen actualisatie van de 
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concessie.10 Op een aantal punten heeft het advies van het Locov geleid tot 


verduidelijkingen en aanpassingen van de concessie. Het advies van het Locov is 


daarbij bijvoorbeeld positief over de overstap naar de OV-Klantenbarometer voor 


het meten van het klantenoordeel, maar kritisch over het afgesproken 


ambitieniveau. Ook mist het Locov volgens het advies een artikel over MaaS om 


de concessie MaaS-waardig te maken. Zoals hierboven aangegeven is IenW met 


NS nog in gesprek op dit punt. Het advies van het Locov levert tenslotte goede 


input op de verdere ontwikkeling van de prestatie-indicatoren en de informatie-


indicatoren, ook met het oog op de nieuwe vervoerconcessie. Ik blijf met NS en de 


consumentenorganisaties in gesprek over de verdere ontwikkeling van de 


indicatoren, bijvoorbeeld als het gaat over de nieuwe prestatie-indicator ‘gebruik 


ketendiensten’.  


  


Addendum beheerplan ProRail 2020–2021 


Eind vorig jaar heeft de minister van IenW uw Kamer het beheerplan van ProRail 


voor de periode 2020–2021 aangeboden.11 Daarbij is aangegeven dat tussentijdse 


wijzigingen kunnen worden aangebracht op bijvoorbeeld de set van prestatie-


indicatoren en/of de bijbehorende bodem- en streefwaarden, maar ook in de 


inhoud of planning van programma’s onder de concessie. 


 


ProRail heeft op mijn verzoek voor 2021 een bijstellingdocument opgesteld in de 


vorm van een addendum op het lopende beheerplan. Dit addendum treft u als 


bijlage bij deze brief aan. Het addendum betreft de bijstelling van enkele bodem- 


en streefwaarden van de prestatie-indicatoren voor het jaar 2021, de formele 


borging van gewijzigde planning en tussenproducten van het programma 


Toekomstbestendig Werken aan het Spoor (TWAS)12 en gaat in op de mogelijke 


uitbreiding van de mandaatregeling voor de HSL-Zuid, waardoor het 


contractmanagement van het DBFM-contract met Infraspeed efficiënter kan 


verlopen. 


 


Met ProRail heb ik voor een aantal prestatie-indicatoren nieuwe bodem- en/of 


streefwaarden afgesproken. Deze bijstelling ziet enerzijds op de gezamenlijke 


prestatie-indicatoren met NS voor de periode tot en met 2024 (einde 


vervoerconcessie) en anderzijds op de overige prestatie-indicatoren van ProRail 


specifiek voor het jaar 2021. Dit zodat ProRail ook in 2021 gestimuleerd wordt om 


de prestaties verder te verbeteren, in afwachting van de herijking voor de periode 


2022-2025. De bijstellingen in de prestatie-indicatoren zijn gebaseerd op 


ontwikkelingen en trends in de afgelopen vijf jaar en houden rekening met de 


eenjarige termijn waarvoor deze afspraken gelden. De momenteel lopende 


herijking van de prestatie-indicatoren is bedoeld om na te gaan of en hoe de 


prestatie-indicatoren verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld om het functioneren 


van de infrastructuur voor de goederensector goed in beeld te brengen, en daarbij 


voor de periode 2022–2025 passende bodem- en streefwaarden vast te stellen.13  


 


 


 


                                                
10 Het volledige advies en de wijze waarop ik daarmee ben omgegaan is te vinden via de 
website van het Locov. 
11 Kamerstukken II 2019/2020, 29 984, nr. 884. 
12 Kamerstukken II 2019/2020, 29 984, nr. 893. 
13 De herijking heeft geen betrekking op de gezamenlijke prestatie-indicatoren met NS. 
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Consultatie stakeholders 


De bijstelling van bodem- en streefwaarden van de prestatie-indicatoren is 


geconsulteerd bij de consumentenorganisaties vertegenwoordigd in het Locov en 


via internetconsultatie bij andere gerechtigden. Deze consultatie heeft naast het 


Locov-advies diverse nuttige reacties opgeleverd van Railgood, het Havenbedrijf 


Rotterdam en IPO/DOVA, met voorstellen voor aanvullende en/of vervangende 


prestatie-indicatoren dan wel inhoudelijke bijstelling van bestaande prestatie-


indicatoren en/of ambitieuzere normwaarden. Ik zal deze suggesties bij de 


herijking voor de periode 2022-2025 betrekken en daarover in dat kader met 


stakeholders in gesprek gaan. In 2021 vindt in het kader van de herijking nog een 


separate consultatie van de uitkomsten plaats waarbij de 


consumentenorganisaties vertegenwoordigd in het Locov en de andere 


gerechtigden opnieuw worden betrokken. 


 


Tot slot 


De prestatieafspraken die ik heb gemaakt met NS en ProRail vormen de basis voor 


het leveren van prestaties voor de reiziger en de verlader. Ondanks COVID-19 zijn 


die afspraken nodig om te blijven sturen op prestatieverbetering. Ik dank alle 


betrokken partijen voor hun bijdrage in het tot stand brengen van deze afspraken 


en nodig ze tegelijkertijd uit om te blijven bijdragen. Zo moet de prestatie-


indicator ketendiensten als onderdeel van de vervoerconcessie in 2021 verder 


vorm worden gegeven en is het traject naar de herijking van de prestatie-


indicatoren voor ProRail in volle gang. 


Hoogachtend, 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


S. van Veldhoven - Van der Meer 
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2513 AA  DEN HAAG 


  


Datum 23 december 2020 


Betreft Vervolgstappen proces marktordening spoor komende 


jaren 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


 


In het Algemeen Overleg Spoorordening van 9 september 2020, gevolgd door het 


VAO Spoorordening op 26 november 2020, heb ik met uw Kamer het debat 


gevoerd over mijn voorstel voor de hoofdlijnen van het integrale 


marktordeningsbesluit op het spoor na 20241. Ik heb uw Kamer een aantal 


toezeggingen gedaan waar ik in deze brief op terug kom. Ook geef ik aan hoe ik 


met de moties wil omgaan.  


 


Vervolgstappen proces marktordening spoor en betrokkenheid stakeholders 


De fractie van de ChristenUnie heeft verzocht om te vernemen wat het 


vervolgproces van de spoorordening is tot aan de concessieverlening in 2023, 


waarbij ook aandacht wordt besteed aan de borging van de betrokkenheid van 


onder meer Locov, Rover, ProRail en andere belanghebbenden daarbij. Bij het 


vervolgproces van de marktordening op het spoor staat het belang van de reiziger 


voor mij voorop en neem ik daarbij de netwerkkwaliteit als uitgangspunt, in lijn 


met de motie Kröger c.s.2  


 


In het kader van de uitwerking van de hoofdlijnen van het integrale besluit voor 


de marktordening op het spoor na 2024 werk ik niet alleen aan de nieuwe HRN-


vervoerconcessie, maar ben ik tegelijkertijd ook aan de slag met het uitwerken 


van de marktverkenning internationale verbindingen op basis van open toegang, 


het vormgeven in samenspraak met de provincies van het uitgangspuntenkader 


decentralisatie en de stationsagenda. Bij deze trajecten betrek ik de stakeholders 


zoals de consumentenorganisaties verenigd in het Locov (waaronder Rover), 


decentrale overheden, vervoerders en ProRail. Uiteraard informeer ik uw Kamer 


over de vervolgstappen. Aan het eind van mijn brief treft u een overzichtstabel 


aan met de planning van de diverse (tussen)stappen.  


 


 


                                                
1 Het voorstel staat in mijn brief aan uw Kamer over de Hoofdlijnen integrale besluit 
marktordening op het spoor na 2024, Kamerstukken II, 2019/20, 29 984, nr. 899, d.d. 12 
juni 2020. 
2 Motie Kröger c.s. over het belang van de netwerkkwaliteit als uitgangspunt bij de ordening 
van het spoor, Kamerstukken II, 2019/20, 29 984, nr. 910, d.d. 26 november 2020. 
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Volgende HRN-vervoerconcessie 


Om in 2025 met een nieuwe vervoerconcessie voor het hoofdrailnet (HRN) van 


start te gaan doorloop ik een aantal stappen die wettelijk zijn vastgelegd in de 


Wet personenvervoer 2000 (Wp2000). Ten eerste stel ik een beleidsvoornemen op 


waarin ik de eisen, ambities en voorwaarden die ik wil realiseren met de nieuwe 


HRN-vervoerconcessie verder uitwerk. De met uw Kamer gedeelde en besproken 


hoofdlijnen van het integrale marktordeningsbesluit vormen hiervoor de basis. 


Daarnaast werk ik in het beleidsvoornemen in meer detail uit hoe ik het proces tot 


aan de concessieverlening vormgeef, welke stappen zullen worden genomen en 


wat daarbij wordt uitgewerkt en op welke wijze ik de relevante stakeholders 


hierbij betrek, hieronder schets ik dat proces alvast op hoofdlijnen.   


 


Zoals de procedure voorschrijft, consulteer ik voor het concept-beleidsvoornemen 


de consumentenorganisaties. Ik verwacht het beleidsvoornemen vervolgens in het 


voorjaar van 2021 aan uw Kamer te sturen. Na het debat met uw Kamer hierover 


zal ik het programma van eisen (PvE) opstellen. Het programma van eisen moet in 


elk geval betrekking hebben op de daaraan in de Wp2000 gestelde eisen (zoals 


een beschrijving van de algemene eisen die aan het te verrichten openbaar 


vervoer worden gesteld en een beschrijving van de bereikbaarheid in het gebied 


waarvoor een concessie wordt verleend en op de functie van het openbaar vervoer 


voor degenen die daarvan afhankelijk zijn). Het programma van eisen zal 


daarnaast een concrete vertaling van de ambities uit het beleidsvoornemen 


bevatten. Daarvoor is naar verwachting ongeveer een jaar nodig. Het programma 


van eisen leg ik, voordat ik het vaststel, voor aan uw Kamer. Ik verwacht dat ik 


het PvE in het voorjaar 2022 aan uw Kamer stuur. Tot slot stel ik de concept-


concessie op die moet leiden tot de uiteindelijke concessieverlening in 2023. Het 


ontwerp van de concessie wordt voor een periode van acht weken aan de beide 


Kamers voorgelegd (artikel 64, vierde lid van de Wp2000). Na deze voorlegging 


kan de concessie formeel worden verleend, indien NS niet binnen vier dagen na 


bekendmaking van het voorgenomen besluit te kennen heeft gegeven de 


concessie niet zonder voorbehoud te aanvaarden (artikel 29a van de Wp2000).  


  


Beleidskader open toegang 


De fractie van de ChristenUnie vroeg mij in het Algemeen Overleg Spoorordening 


van september jl. om aandacht te besteden aan de eisen en zekerheden die ik kan 


stellen aan open toegang en opentoegangvervoerders. Tijdens het VAO 


Spoorordening van 26 november jl. heeft de fractie van de SP de zorg geuit dat 


binnenlandse concessietreinen verdrongen zouden kunnen worden door 


opentoegangvervoerders en daardoor het aanbod voor grote groepen reizigers 


verslechtert. Ik hecht eraan om het verschil te benadrukken tussen 


concessievervoer en opentoegangvervoer. Bij concessievervoer kan ik afspraken 


maken over de kwaliteit en de frequenties, terwijl die mogelijkheid bij 


opentoegangvervoer heel beperkt is. Ik kan een opentoegangvervoerder immers 


niet verplichten om vervoer aan te (blijven) bieden want het gaat om een 


marktinitiatief. Met de HRN-vervoerconcessie wil ik een robuust vervoersaanbod 


bieden aan reizigers, gebaseerd op de verwachte reizigersvraag. In aanvulling 


daarop kan opentoegangvervoer reizigers extra vervoermogelijkheden bieden. Bij 


de herziening van de capaciteitsverdelingsregels ben ik voornemens te regelen dat 


het binnenlands concessievervoer voorrang krijgt op het moment dat capaciteit 


schaars wordt ten opzichte van binnenlands opentoegangvervoer. Daarmee leidt 


opentoegangvervoer niet tot verdringing.  
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In het beleidskader open toegang ga ik in op de eisen en zekerheiden die ik kan 


stellen aan opentoegang en opentoegangvervoerders. Ook in het 


beleidsvoornemen voor de nieuwe HRN-vervoerconcessie besteed ik aandacht aan 


de verhouding van het HRN-concessievervoer met opentoegangvervoer. Het 


samenspel tussen concessievervoer en opentoegangvervoer zie ik niet als doel op 


zich, maar als een mogelijkheid om de reizigers een zo goed mogelijk reisproduct 


aan te bieden. Ik stuur het beleidskader open toegang in het voorjaar van 2021 


aan uw Kamer.   


 


Marktverkenning internationale verbindingen in open toegang 


Om het potentieel van internationaal spoorvervoer ten volle te benutten heb ik 


aangegeven dat ik kansen zie om de internationale verbindingen, inclusief het 


langeafstandsvervoer over de HSL-Zuid, vanaf 2025 door opentoegangvervoerders 


te laten uitvoeren. Om een beeld te krijgen welk aanbod van internationale 


verbindingen tot stand komt onder open toegang, ben ik een marktverkenning 


gestart. Mijn uitgangspunt is dat voor de reiziger een aantrekkelijk aanbod van  


internationale verbindingen tot stand komt onder maatschappelijk gewenste 


voorwaarden ten aanzien van frequenties en comfort. In de marktverkenning 


onderzoek ik dat voor zowel de internationale langeafstandsverbindingen als de 


kortgrensoverschrijdende verbindingen die nu onder de HRN-concessie vallen. In 


aanvulling hierop kijk ik ook breder naar de potentie van andere internationale 


verbindingen van en naar Nederland (bijvoorbeeld voor nachttreinen3) conform 


mijn toezegging aan de fractie van GroenLinks. Ik betrek daarbij het voorstel 


Trans Europe Express 2.0 (TEE) dat is gepresenteerd door het huidige Duitse EU-


voorzitterschap.  


 


In de marktverkenning breng ik ook mogelijke knelpunten in kaart die toetreding 


van opentoegangvervoerders in de weg staan en geef ik aan in hoeverre het 


mogelijk en wenselijk is om deze knelpunten weg te nemen.  


De fractie van de VVD vroeg tijdens het VAO Spoorordening aandacht voor het 


borgen van de prestaties op de internationale verbindingen door middel van 


instrumenten als “kritische prestatie indicatoren” (KPI’s). Doordat het vervoer dat 


open toegangvervoerders aanbieden voor eigen rekening en risico is, is het stellen 


van KPI’s aan dit type vervoer niet mogelijk. Voor concessievervoer is dat anders. 


In een concessie kan ik KPI’s stellen aan het vervoer zoals ik dat doe aan het HSL-


vervoer dat door NS wordt uitgevoerd. Als uit de marktverkenning blijkt dat een 


verbinding niet tot stand komt via open toegang en ik de internationale verbinding 


het beste kan vormgeven met een internationaal openbare dienst contract, dan 


bezie ik uiteraard welke KPI’s ik kan en wil stellen, en in hoeverre dat andere of 


aanvullende KPI’s zijn in vergelijking met huidige KPI-afspraken.  


 


Voor de zomer van 2021 verwacht ik de eerste resultaten van de marktverkenning 


aan uw Kamer te sturen. Als inzichtelijk is geworden welk aanbod uit de markt tot 


stand komt en waar dat niet het geval is, bepaal ik daarbij per internationale 


verbinding de verdere strategie. 


 


 


                                                
3 Onderzoek “Slapend onderweg: potentieel van de internationale nachttrein van en naar 
Nederland”, KiM, 2019; bijlage bij kamerstukken II, 2018/19, 29 984 nr. 854. 
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Uitgangspuntenkader decentralisatie  


Om bij mogelijke toekomstige decentralisaties van treindiensten een afgewogen 


keuze te maken in het belang van de reiziger, ben ik aan de slag met het opstellen 


van een toetsingskader: het uitgangspuntenkader decentralisatie. Hierin werk ik 


verschillende aspecten uit die ik omzet in een toetsingskader waarbij ik de breed 


gesteunde motie van de leden Schonis c.s.4 in betrek. Daarin worden een aantal 


uitgangspunten genoemd. Zo staat bij het decentraliseren het belang van de 


reiziger voorop en moet sprake zijn van een toegevoegde waarde voor het te 


decentraliseren spoor zonder nadeel voor het hoofdspoor. Provincies of 


vervoerregio’s moeten een treindienst willen decentraliseren, de aanbesteding en 


exploitatie zelfstandig kunnen uitvoeren en de financiële lasten overzien en 


dragen.  


 


In het kader benoem ik ten eerste de beleidsdoelen voor decentralisatie waarvoor 


overdracht van bevoegdheden voor één of meerdere treindiensten een geschikt 


instrument kunnen zijn, waaronder een beter reizigersproduct en 


netwerkoptimalisatie. Ten tweede breng ik de mogelijke voor- en nadelen van 


decentralisatie van treindiensten in kaart en de afweging die hierin te maken is, 


zoals voor het reizigersproduct, het netwerk, de sturingsmogelijkheden, de 


afstemming in de keten en de concurrentiedruk. Ten derde neem ik in het 


uitgangspuntenkader randvoorwaarden op en wettelijke, bestuurlijke en 


procedurele kaders die bij het decentraliseren van treindiensten gelden. Te denken 


valt dan aan de sturingswensen van de beoogde decentrale concessieverlener, de 


financiële en logistieke zekerheid en de mate van flexibiliteit in de bestaande 


concessieafspraken. Ik stel het uitgangspuntenkader op in samenspraak met 


onder andere de medeoverheden, ProRail en vervoerders.  


 


Ik verwacht het uitgangspuntenkader in het voorjaar van 2021 aan uw Kamer te 


sturen zodat het kader toegepast kan worden bij mogelijke decentralisaties van 


treindiensten in de toekomst.  


 


Stationsagenda 


Om een meer integrale afweging van publieke (en andere) belangen op stations te 


kunnen maken, werk ik aan het opstellen van een stationsagenda. Daarmee wil ik 


beter kunnen inspelen op het toenemende maatschappelijke belang van stations 


als knooppunt (hub) en de ruimte voor en samenwerking tussen verschillende 


partijen op stations verder verbeteren. Ook besteed ik aandacht aan het aanbod 


en de vindbaarheid van (deel)vervoer. In de stationsagenda wil ik ook de positie 


van community stations meenemen in lijn met de motie van het lid Amhaouch5. Ik 


kijk of er een impuls kan worden gegeven aan het concept van community 


stations en verken samen met de (potentiële) initiatiefnemers, NS Stations en 


ProRail wat een zogenaamd right to challenge op stations juridisch en financieel 


betekent, en wat dit mogelijk oplevert. Tot slot neem ik in de stationsagenda 


operationele prestatie-indicatoren op ten aanzien van bijvoorbeeld 


reizigerswaardering, toegankelijkheid, transfer en sociale veiligheid.  


                                                
4 Motie Schonis c.s. over over de uitwerking van het afwegingskader voor het 
decentraliseren van sprinterdiensten, Kamerstukken II, 2019/20, 29 984, nr. 914, d.d. 26 
november 2020. 
5 Motie Amhaouch over over een verkenning van de juridische en financiële betekenis van 
een "right to challenge" van stations, Kamerstukken II, 2019/20, 35 570-XII, nr. 33, d.d. 19 
november 2020. 
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Om te komen tot een stationsagenda werk ik de komende maanden een integrale 


visie voor stations uit. Ik start niet met een blanco vel, maar bouw voort op de 


goede ontwikkelingen die al zijn ingezet met de investeringen in de kwaliteit van 


stations en de ambities uit het Toekomstbeeld OV 2040. Bij het uitwerken van de 


agenda betrek ik belanghebbenden waaronder de decentrale overheden, de 


vervoerders, de aanbieders van deelmodaliteiten, consumentenorganisaties en 


experts op het gebied van stations. Ik wil zo borgen dat (toekomstige) 


ontwikkelingen als de reizigersgroei, het toenemend belang van stations als 


knooppunt en een mogelijk groeiend aantal vervoerders als gevolg van open 


toegang, op een goede manier plaats krijgen in de stationsagenda. Om de sturing 


op de stationsagenda goed te verankeren werk ik uit hoe ik dat juridisch het beste 


kan vormgeven.  


 


Ik verwacht uw Kamer in het najaar van 2021 te informeren over de 


stationsagenda.  


 


Toekomstige stappen voor het spoor  


In mijn brief met de hoofdlijnen van het integrale marktordeningsbesluit op het 


spoor na 2024 heb ik aangekondigd dat we de komende jaren aan de slag gaan 


om te verkennen hoe we ook in de toekomst het maximale voor de reiziger uit het 


OV-systeem kunnen halen. In het kader van het Toekomstbeeld OV 2040 


onderzoeken we de verdere uitbreiding van de capaciteit op het spoor en een 


betere benutting van het bestaande spoor, en kijken we ook naar de integratie 


tussen verschillende modaliteiten. Dit is een gezamenlijk proces van de OV-sector.  


 


De toekomstige indeling van het spoornetwerk bepaalt mede de mogelijkheden 


voor meer marktopening, bijvoorbeeld door middel van aanbesteden van 


deelnetwerken. Om voorbereid te zijn op een toekomst met verdergaande 


marktopening, is het nodig om de juiste randvoorwaarden daarvoor uit te werken 


en voor zover mogelijk en wenselijk te creëren. Het Vierde Spoorwegpakket gaat 


immers uit van aanbesteden, tenzij. Uit het onderzoek Vervoerconcessie HRN: 


Praktische voorwaarden en aandachtspunten bij gunning6, blijken er meerdere 


opties voor de inrichting van de marktordening op het spoor te zijn, met elk voor- 


en nadelen. Dit onderzoek vormt onder ander de basis voor de 


vervolgonderzoeken die in komende jaren in gang gezet zullen moeten worden. 


 


Hoe dan ook is het bij een mogelijke toekomstige grotere reizigersvraag, meer 


vervoerders als gevolg van open toegang en een drukker netwerk essentieel om 


adequate sturing en coördinatie binnen de spoorsector te organiseren om zo de 


publieke belangen goed te kunnen borgen en het gelijke speelveld op de 


spoormarkt. In 2021 wil ik daarom starten met een inventarisatie van de wijze 


waarop de governance (sturing en coördinatie) van het spoorsysteem ingericht 


moet worden om meer marktopening te kunnen accommoderen en indien gewenst 


op termijn (delen van) het netwerk te kunnen aanbesteden. Daarvoor wil ik eerst 


goed zicht krijgen op de taken die moeten worden gekwalificeerd als 


systeemtaken in het stelsel en nu worden uitgevoerd binnen (of buiten) de 


                                                
6 Onderzoek Vervoerconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten bij 
gunning, inno-V m.m.v. ProRail en Van Doorne advocaten (2020). Het onderzoek is een 
bijlage bij brief Hoofdlijnen integrale besluit marktordening op het spoor na 2024, 
Kamerstukken II 2019/20, 29 984, nr. 899, d.d. 12 juni 2020.    
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vervoerconcessie voor het hoofdrailnet. Die systeemtaken zullen mogelijk op 


termijn duidelijker afgebakend moeten worden of onafhankelijk georganiseerd 


moeten worden (mogelijk via wet- en regelgeving) om zo het gelijk speelveld bij 


meer marktopening op het spoor goed te kunnen blijven borgen.  


 


Raildenktank 


In reactie op de motie Palland en Amhaouch7 over een innovatieve raildenktank 


heb ik tot slot aangegeven dat ik het idee van een raildenktank een sympathiek 


idee vind en dat ik in de geest van deze motie met partijen zal overleggen over de 


mogelijkheden en de beste vorm om een raildenktank te realiseren. Ik informeer 


uw Kamer hier in het voorjaar van 2021 over.  


 


Hoogachtend, 


 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 


 


 


 


S. van Veldhoven – Van der Meer 


  


                                                
7 Motie Palland en Amhaouch over een innovatieve raildenktank opzetten, Kamerstukken II, 
2019/20, 29 984, nr. 913, d.d. 26 november 2020. 
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Overzicht verwachte timing vervolgstappen  


 


  


Beleidsvoornemen nieuwe HRN-vervoerconcessie Voorjaar 2021 


Beleidskader open toegang Voorjaar 2021 


Voorstel innovatieve raildenktank Voorjaar 2021 


Uitgangspuntenkader decentralisatie treindiensten Voorjaar 2021 


Marktverkenning internationale verbindingen in open 


toegang 
Voor zomer 2021 


Stationsagenda  Najaar 2021 


Programma van Eisen nieuwe HRN-vervoerconcessie Voorjaar 2022 


Concept HRN-vervoerconcessie  2023 


 







waterstaat/documenten/rapporten/2020/12/18/bijlage-evaluatie-
subsidieregeling-3e-spoor
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/rapporten/2020/12/18/bijlage-rfc-
evaluatie-questionnaire-nl-mot
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/rapporten/2020/12/18/bijlage-declaration-
of-locarno
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/rapporten/2020/12/18/bijlage-berlin-
declaration

Tevens heb ik ze ook als bijlage toegevoegd. Maar is het provinciale en
gemeentelijke beleid wel in lijn met grotere afspraken om goederen van
de weg naar de trein in dit geval te krijgen. Gaat dat wel lukken als men
vast blijft houden aan een waterstoftrein in Groningen? 

Hoop dat deze informatie nuttig is voor het doen van uw werk als
volksvertegenwoordiger. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
Groningen
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https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2020/12/18/bijlage-rfc-evaluatie-questionnaire-nl-mot
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2020/12/18/bijlage-declaration-of-locarno
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 18 december 2020 

Betreft Voortgang spoorgoederenvervoer 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Het belang van spoorgoederenvervoer is drie jaar geleden in het Regeerakkoord 

benadrukt. Vervoer over het spoor kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 

beperken van toenemend goederenvervoer over de weg en is beter voor het 

klimaat. Ook in het Toekomstbeeld OV (Kamerstuk 23645, nr. 685) wordt dit 

belang van spoorgoederenvervoer onderschreven. Om deze modal shift te 

realiseren moeten er wel knelpunten worden weggenomen en moet er voor een 

aantal vraagstukken een oplossing worden gevonden. Zo is het belangrijk om de 

hinder te verminderen die omwonenden ervaren.  

 

Om het goederenvervoer over het spoor te stimuleren is samen met de sector in 

2018 een Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer opgesteld (Kamerstuk 29984, 

nr. 782). We hebben daarin met de sector gezamenlijke doelen gesteld: de stip op 

de horizon is een groei van het spoorgoederenvervoer van 42 miljoen ton in 2016 

naar 54-61 miljoen ton in 2030. De voorbije jaren zijn stappen gezet om de 

concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer te verbeteren ten opzichte van 

vervoer over de weg. Zo is onder andere door middel van een subsidieregeling de 

gebruiksvergoeding verlaagd en is er geïnvesteerd in infrastructuur. Voor die 

schaalsprong is ook de uitrol van ERTMS nodig. Daarvoor heb ik met het 

programmabesluit in 2019 een belangrijke stap gezet. 

 

In de twee jaar sinds het sluiten van de afspraken rond het maatregelenpakket 

heeft het goederenvervoer per spoor een stijging ingezet. Ik ben blij dat daarmee 

de trend is omgebogen van stagnatie naar groei, maar tegelijkertijd zie ik met de 

sector en ProRail nog verschillende uitdagingen om onze gedeelde ambities voor 

de lange termijn waar te maken. Ook voor deze sector brengt de Corona-crisis 

nieuwe uitdagingen met zich mee. 

 

In het licht van deze ontwikkelingen en in vervolg op mijn laatste brief over 

spoorgoederenvervoer (Kamerstuk 29984, nr. 889) kondig ik in deze brief nadere 

maatregelen aan gericht op kostenbeheersing van het spoorgoederenvervoer, het 

geven van een extra impuls aan de modal shift van weg naar spoor en het verder 

mogelijk maken van het rijden van treinen van 740 meter lengte. Tevens 

informeer ik u over de compensatieregeling die ProRail zal treffen met betrekking 

tot de situatie op de Rotterdamse Havenspoorlijn. Tot slot ga ik in deze brief in op 
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de voortgang in de uitvoering van het maatregelenpakket, de bouw van het Derde 

spoor en in het gebruik van de Betuweroute. 

 

Ontwikkeling vervoer in Corona-tijd 

Het effect van de Corona-crisis is goed zichtbaar in de aantallen goederentreinen 

van en naar de buurlanden (figuur 1). In 2018 en 2019 heeft het 

spoorgoederenvervoer met het buitenland zich met een groei van gemiddeld 3,6 

procent per jaar positief ontwikkeld; in 2020 is een duidelijke afname 

waarneembaar met 7,4 procent, ook met de belangrijkste handelspartner 

Duitsland (-8,3 procent). 

 

 

 

Tabel 1 laat zien dat de afname in 2020 met name samenhangt met de 

gedeeltelijke ‘lock down’ in het tweede kwartaal van 2020. In dat kwartaal daalt 

het aantal treinen van en naar Duitsland significant (-18,1 procent). In het derde 

kwartaal is – mede door het aanvullen van voorraden – een flink herstel 

waarneembaar (+11,6 procent). In het derde kwartaal is het merendeel van de 

groei via de grensovergang Zevenaar – Emmerich afgewikkeld: een stijging van 

16 procent. 

 

Tabel 1. Aantal goederentreinen per grensovergang met Duitsland 2019 – 2020. 

 

Grensovergang 

 

2019 

 

2020 
1e kwartaal 

 

2020 
2e kwartaal 

 

2020 
3e kwartaal 

Oldenzaal – Bad Bentheim  6.050 1.700 1.400 1.700 

Zevenaar – Emmerich 21.450 5.600 4.350 5.050 

Venlo – Kaldenkirchen 17.900 4.300 3.750 3.850 

Totaal 45.400 11.600 9.500 10.600 

Toelichting: som beide richtingen samen, afgerond op 50-tallen 

Bron: ProRail 
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Alle grensovergangen Grensovergangen met Duitsland

Figuur 1 Aantal goederentreinen van / naar het buitenland 
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Beheersing kostenniveau en verbetering modal shift 

Het kostenniveau in de spoorgoederensector is in het afgelopen jaar onder druk 

komen te staan. Tegelijkertijd nemen lidstaten van de Europese Unie maatregelen 

samenhangend met de Covid-19-pandemie die gericht zijn op het verlagen van de 

kosten voor het vervoer per spoor. Daarnaast wijst het Kennisinstituut 

Mobiliteitsbeleid erop dat ten opzichte van andere modaliteiten meer heffingen 

worden doorbelast aan de sector.1 Tot slot ondervinden vervoerders hogere kosten 

door de steeds weer optredende gebruiksbeperkingen op de Havenspoorlijn (zie 

ook: Kamerstuk 29893, nr. 248). Met deze ontwikkelingen komen het in het 

Regeerakkoord genoemde ‘level playing field’ met de buurlanden en de beoogde 

modal shift van weg naar spoor in het geding. 

 

Compensatieregeling Waalhaven-Zuid en Rotterdamse Havenspoorlijn 

In mijn brief van 5 oktober jongstleden (Kamerstuk 29893, nr. 248) heb ik u 

geïnformeerd over de gebruiksbeperkingen op de Havenspoorlijn als gevolg van 

infrastructurele en nalevingsproblemen op Rotterdamse havenemplacementen en 

Kijfhoek. Ik vind het belangrijk dat de infrastructuur in de Rotterdamse haven 

spoedig op orde wordt gebracht. ProRail werkt daartoe in de Stuurgroep Infra op 

Orde intensief samen met de vervoerders en het Havenbedrijf; het ministerie 

houdt als lid van deze stuurgroep goed vinger aan de pols. Niettemin zal het op 

orde brengen volgens de huidige inzichten nog drie jaar vergen. 

 

Vanwege de verwachte gebruiksbeperkingen op de Havenspoorlijn werkt ProRail 

op dit moment aan een generieke compensatieregeling voor de komende drie 

jaren. Uitgangspunt daarbij is dat wordt voorzien in een vorm van redelijke 

tegemoetkoming voor schade / hinder die boven een normaal maatschappelijk 

risico uitstijgt en toe te rekenen is aan de infrabeheerder. Omdat het rangeren op 

Waalhaven-Zuid in het eerste kwartaal van 2021 nog niet mogelijk is, wordt dit 

ook betrokken bij de uitwerking van de generieke compensatieregeling. In het 

voorjaar zal ik uw Kamer hier nader over informeren. 

 

Kostenverlaging 

In het licht van de hiervoor geschetste ontwikkelingen heb ik besloten om in het 

Infrastructuurfonds extra middelen te reserveren voor investeringen in verdere 

kostenverlaging. Om in de pas te blijven met de tariefverlaging in Duitsland en te 

corrigeren voor de stijging van de totale gebruiksvergoeding van 7 % ten opzichte 

van 2019, zal ik de subsidieplafonds in de Tijdelijke subsidieregeling stimulering 

goederenvervoer per spoor (Staatscourant 2019, nr. 37837) voor de jaren 2021 

en 2022 verhogen. In totaal stel ik daarvoor een budget van € 6 mln. ter 

beschikking. Hierdoor blijft het level-playing field met omringende landen in 

balans. 

 

Modal shift 

Daarnaast wil ik met vervoerders en verladers verder zoeken naar manieren om 

vrachten te bundelen en te verplaatsen van de weg naar het spoor. Dit ook naar 

analogie van de modal shift regeling van weg naar binnenvaart (zie: Kamerstuk 

35570 A, nr. 9). Dit past goed bij de ambities van de Goederenvervoeragenda en 

is een goede aanvulling op het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer, met als 

doel de modal shift naar spoor verder door te zetten. Ik heb evofenedex gevraagd 

om bedrijven die nu nog over de weg vervoeren, te helpen bij het verkennen van 

de mogelijkheden. En ik betrek de vervoerders en verladers bij de nadere 

                                                
1  Zie: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Inzicht in de kosten van het 

spoorgoederenvervoer, Den Haag, december 2020. 
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uitwerking van deze modal shift maatregelen en ik informeer uw Kamer hierover 

in het voorjaar van 2021.  

 

Investeren voor 740 meter treinlengte 

Een belangrijke maatregel binnen het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer is 

de mogelijkheid om te kunnen rijden met goederentreinen van 740 meter lengte. 

Daarmee wordt de groei en positie van het spoorgoederenvervoer verbeterd. Ik 

wil dit – zoals ik eerder ook aan de Kamer heb gemeld (Kamerstuk 29984, nr. 

870) – verder faciliteren en tegelijkertijd de robuustheid van de dienstregeling 

behouden. Ik doe dit door middel van een pragmatische en gefaseerde aanpak, 

die zoveel als mogelijk aansluit op de marktbehoefte en waarmee stapsgewijs en 

kosteneffectief het rijden met deze treinlengte wordt gefaciliteerd. 

 

Inmiddels zijn enkele initiatieven genomen om de mogelijkheden uit te breiden, 

bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven, nabij Barneveld, in Venlo en bij 

Amersfoort. Daarnaast heb ik met het Havenbedrijf en ProRail afgesproken om op 

korte termijn te investeren in een stamlijn van voldoende lengte aan de 

Merseyweg in het Botlek-gebied en in een aanpassing op het emplacement 

Europoort. Ook heb ik besloten om een integrale studie te starten naar een 

Toekomstvast Spoor in Zuid-Nederland. In dat kader worden ook investeringen in 

voorzieningen voor 740 meter treinlengte meegenomen. 

 

Weliswaar is dit een eerste start, maar daarmee zijn we er nog niet. Er resteert 

een grote opgave, waarbij ik ook financieringsmogelijkheden zal zoeken bij 

Europese fondsen, zoals het onlangs ingestelde Europese Herstelfonds. Samen 

met de sector blijf ik zoeken naar een programma van investeringen conform de 

uitgangspunten geformuleerd in 2018. Uiteindelijk moet aan de TEN-T-vereisten 

voldaan worden. Verder is belangrijk dat de effectiviteit van reeds genomen 

maatregelen versterkt wordt, dat de ontwikkeling van de marktbehoefte 

meegenomen wordt en dat de Betuweroute meer en beter gebruikt wordt. 

Ondertussen doet de sector ervaringen op met het rijden van treinen met 740 

meter lengte. In de dienstregeling voor 2020 rijden deze treinen tussen Rotterdam 

en Duitsland. Van belang is dat dit in volgende jaren kan worden voortgezet. 

Daartoe overleggen ProRail en het ministerie met DB Netz en het Duitse 

Bondsministerie. 

 

Derde spoor Duitsland 

Op 6 juli jongstleden heb ik onder meer over de voortgang in de aanleg van het 

Derde spoor tussen Zevenaar / Emmerich en Oberhausen overleg gevoerd met 

mijn Duitse collega staatssecretaris Ferlemann. In dit gesprek heeft de heer 

Ferlemann aangegeven dat de processen ten behoeve van de bouwvergunningen 

voortvarend doorgang vinden. De verwachting is dat binnenkort drie vergunningen 

tot stand komen. Medio volgend jaar zouden aldus voor zeven van de twaalf 

secties op het tracé vergunningen beschikbaar zijn. Voor de overige vijf secties 

vinden nog inspraakprocedures plaats zodat vergunningen voor deze secties niet 

voor het einde van volgend jaar verwacht worden. Verder blijkt uit de gesprekken 

die ProRail voert met DB Netz dat DB Netz overweegt om met aaneengesloten 

buitendienststellingen bouwwerkzaamheden versneld uit te voeren. ProRail is 

gestart met onderzoek naar de mogelijke gevolgen hiervan, met name voor de 

afwikkeling van het verkeer, reeds ingepland onderhoud en de leefomgeving langs 

omleidingsroutes. In de Stuurgroep Derde spoor Duitsland zullen deze mogelijke 

buitendienststellingen en gevolgen besproken worden. Zodra ook van Duitse zijde 

hier meer duidelijkheid over bestaat, zal ik uw Kamer nader informeren.  
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Tijdelijke subsidieregeling omleidingskosten Derde spoor 

In 2016 is op advies van de Stuurgroep Derde spoor Duitsland de Tijdelijke 

subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten 

(Staatscourant 2016, nr. 25885) in het leven geroepen. Deze regeling beoogde de 

extra kosten door omleiding van goederentreinen als gevolg van de bouw van het 

Derde spoor gedeeltelijk te compenseren, zodat geen negatieve modal shift zou 

optreden. Van de Europese Commissie is voor de periode 2016-2020 goedkeuring 

verkregen. Op grond van een evaluatie zou bezien worden of continuering 

wenselijk is. 

 

Hoewel in bijgaande evaluatie de onderzoekers adviseren om de regeling te 

continueren zijn daar ook de nodige kanttekeningen bij te plaatsen. De 

onderzoekers constateren namelijk ook het volgende: 

 Van het gereserveerde budget is uiteindelijk minder dan 40 procent benut. 

 Niet alle spoorgoederenvervoerders hebben van de regeling gebruik gemaakt. 

Zij hebben ervoor gekozen om hun dienstverlening anders in te richten, 

waardoor de grondslag voor een beroep op de regeling verviel. 

 De effecten van de regeling zijn te beperkt. Het behouden spoorvolume is te 

gering indien deze wordt afgezet tegen de kosten van de regeling. In hoeverre 

het voorkomen van een verschuiving van lading naar wegvervoer leidt tot 

minder schadelijke emissies is niet vast te stellen. 

 

Een vraagpunt is ook of de subsidieregeling – mede door de vereisten die de 

Kaderwet subsidies IenM (Staatsblad 2013, nr. 20) stelt – het geschikte 

instrument is om voldoende flexibel met de steeds verschuivende planning van 

bouwwerkzaamheden mee te bewegen. Daar komt bij dat de vorig jaar ingevoerde 

Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor een generieke 

korting op de gebruiksvergoeding biedt die ook al zorgt voor verlaging van de 

kosten van omleidingen. 

 

Alles overwegende kom ik tot de conclusie dat het doel van de regeling legitiem is, 

maar dat we op zoek moeten naar een beter en flexibeler instrument dat in staat 

is om – ook in het licht van de eventueel optredende langdurige 

buitendienststellingen – de gewenste ondersteuning te bieden. Daarom heb ik 

besloten de Stuurgroep Derde spoor Duitsland te vragen om met mij naar een 

alternatief te zoeken. Over een met de sector afgestemd voorstel hoop ik u in het 

voorjaar te kunnen berichten. 

 

Exploitatie van de Betuweroute 

Tabel 2 beschrijft de exploitatie van de Betuweroute. In 2019 zijn € 2,4 mln. meer 

inkomsten uit de gebruiksvergoeding ontvangen dan in 2018. Dit hangt samen 

met een inflatiecorrectie in de tarifering en een stijging in het aantal treinen dat 

van de Betuweroute gebruik heeft gemaakt. De relatief forse toename in de 

kosten voor beheer en onderhoud hangt samen met specifieke inzet van 

aannemers voor werkzaamheden die nodig waren voor de overgang van een oud 

naar een nieuw contract voor prestatiegericht onderhoud (PGO). 
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Tabel 2. Exploitatie Betuweroute 2018-2019 (€ mln.) 

 2018 2019 

   

Gebruiksvergoedingen 10,9 12,2 

Parkeer- en verhuurvergoedingen  2,8  3,1 

Overig (doorbelastingen)  1,5  2,3 

Totaal facturering vervoerders 15,2 17,6 

   

Beheer en onderhoud door aannemers 31,1 43,5 

Bron: ProRail 

 

 

Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer 

Recent heb ik aan de Spoorgoederentafel de voortgang van het 

Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer met de sector besproken. Er wordt 

volop gewerkt aan de uitvoering. In het navolgende benoem ik de belangrijkste 

ontwikkelingen.  

 

Verbeteren havenlogistiek 

Het Havenbedrijf Rotterdam bouwt samen met partijen in de haven aan de 

verdere verbetering van de havenlogistiek. Met concretere en meer afdwingbare 

afspraken over data uitwisseling en samenwerking tussen partijen in logistieke 

ketens worden lange buffertijden tussen de processen bij deze partijen ingekort. 

ProRail draagt bij met het project Proces Optimalisatie Spoorgoederenvervoer 

(POS). Vergelijkbare systemen vinden al brede toepassing in de luchtvaart onder 

het begrip ‘Collaborative Decision Making’ (CDM). Het Havenbedrijf is ook 

betrokken bij een studie naar de haalbaarheid van CDM op de Rhine Alpine 

corridor dat momenteel in breder verband wordt uitgevoerd.2 Dit kan een eerste 

stap zijn naar een Europese standaard voor CDM in de spoorsector. 

 

Verbeteren leefomgeving langs het spoor 

Afgelopen periode zijn verschillende initiatieven geïnitieerd: een praktijkproef 

langzamer rijden, een convenant van spoorverladers gericht op het gebruik van 

duurzaam materieel en enkele pilots. Over de praktijkproef langzamer rijden heb 

ik u onlangs geïnformeerd (Kamerstuk 29984, nr. 906) en aangegeven € 20 mln. 

vrij te maken voor innovaties om trillingshinder te verminderen. Over het 

convenant constateer ik dat spoorverladers goed in staat zijn om duurzaam 

vervoer van vervoerders te vragen. Een pilot met de inzet van duurzame 

brandstoffen heeft opgeleverd dat het technisch goed mogelijk is om duurzame 

brandstoffen in locomotieven te gebruiken. Wel moeten oplossingen gevonden 

worden voor de 10 tot 15 procent hogere kosten. 

 

Europese en internationale samenwerking 

Ook op Europees en internationaal niveau zijn verdere stappen gezet om het 

spoorgoederenvervoer te stimuleren en de samenwerking tussen landen te 

versterken. Volgend jaar zal met het Europese Jaar van het Spoor daaraan veel 

aandacht besteed worden. In het navolgende ga ik op de belangrijkste (beleids-) 

ontwikkelingen in. 

 

                                                
2  Deze studie is onderdeel van het project ‘Enhanced real-time communication about train 

composition and estimated time of arrival’ dat Rail Net Europe (RNE) met middelen uit de 
Connecting Europe Facility (CEF) uitvoert. 
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Ministersbijeenkomst: verklaring van Berlijn 

Op 21 september jongstleden hebben alle EU-lidstaten plus Zwitserland en 

Noorwegen tijdens de in Berlijn gehouden ministersbijeenkomst “Innovative Rail 

Transport – connecting, sustainable, digital” een nieuwe verklaring over 

spoorgoederenvervoer vastgesteld (zie bijlage). Deze verklaring bouwt voort op 

de prioriteiten benoemd in de Rotterdam-verklaring van juni 2016 (bijlage bij 

Kamerstuk 21501-33, nr. 607) en benoemt nieuwe prioriteiten als digitale 

automatische koppeling van goederenwagons, geautomatiseerd rijden en een 

flexibeler wijze van capaciteitsverdeling. Voor Nederland betekent de Berlijn 

verklaring dat de voor het internationale spoorgoederenvervoer noodzakelijke 

Europese samenwerking wordt versterkt. Dit komt de beschikbaarheid en kwaliteit 

van de capaciteit op de achterlandverbindingen van de Nederlandse zeehavens ten 

goede. 

 

Verklaring van Locarno 

Op 4 september jongstleden is in het Zwitserse Locarno de Ceneri tunnel geopend. 

De tunnel biedt kortere rijtijden voor het treinverkeer door de Alpen en vergroot 

de spoorcapaciteit. Bij de opening heeft Zwitserland een Ministersverklaring (zie 

bijlage) uitgebracht die inzet op de uitbouw en het gebruik van het internationale 

spoorwegnet ten einde ook internationaal een modal shift naar spoorvervoer te 

bevorderen. De verklaring bevestigt de noodzaak tot internationale samenwerking 

bij de ontwikkeling van spoorweginfrastructuur. Daarbij richt men zich op zowel 

het spoorgoederenvervoer als het internationale reizigersvervoer. De verklaring is 

onderschreven door de ministers van de Alpen-landen en de landen (inclusief 

Nederland) die zijn betrokken bij de Rhine-Alpine corridor en de North Sea 

Mediterranen corridor. 

 

Joint Declaration of Intent 

In mijn gesprek van 6 juli jongstleden met mijn Duitse collega Ferlemann (zie 

hiervoor) heb ik ook gesproken over de uitwerking van de in april 2019 te Berlijn 

met het Duitse en Nederlandse bedrijfsleven ondertekende Joint Declaration of 

Intent Rail Freight (bijlage bij Kamerstuk 29984, nr. 858). Er is voortgang geboekt 

met de prioriteiten die in deze verklaring waren benoemd (digitalisering, 

geautomatiseerd rijden op de Betuweroute en het rijden van treinen met 740 

meter lengte). Mede door de Corona-crisis heeft het enige tijd geduurd voordat 

financiering van projecten mogelijk werd. Inmiddels zijn Duitse en Nederlandse 

financieringsmogelijkheden (i.c. via Topsector Logistiek) beschikbaar, zodat 

projecten in gang gezet worden. Afgesproken is om de uitwerking met kracht 

voort te zetten en volgend jaar opnieuw de voortgang te bespreken. 

 

Uitwerking ‘Green Deal’ 

Op 11 december 2019 heeft de Europese Commissie de mededeling over de Green 

Deal uitgebracht (COM(2019)640). In die mededeling wordt ingezet op een modal 

shift van weg naar onder andere spoorgoederenvervoer. Recent heeft de Europese 

Commissie een nieuwe transportstrategie uitgebracht (Sustainable and Smart 

Mobility; COM(2020)789) als update van het ‘White Paper on Transport’ uit 2011. 

De Europese Commissie heeft daarvoor een publieksconsultatie uitgevoerd.3 In 

deze strategie spreekt de Europese Commissie de ambitie uit om het 

spoorgoederenvervoer in 2050 te verdubbelen. Verder zal de Europese Commissie 

voortgaan met de agenda voor interoperabiliteit in en markttoegang voor het 

                                                
3  Zie website https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12438-Sustainable-and-Smart-Mobility-Strategy 
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spoorgoederenvervoer en met investeringen in het Trans Europese Netwerk voor 

Transport (TEN-T). 

 

Spoorgoederencorridors 

Zoals gemeld in mijn voortgangsbrief van begin dit jaar evalueert de Europese 

Commissie de verordening die de spoorgoederencorridors heeft ingesteld 

(913/2010/EC). Daarbij zal de modernisering van het capaciteitsmanagement 

(‘Time Table Redesign’) een belangrijk aandachtspunt zijn. In dat kader treft u in 

de bijlage de beantwoording aan op gerichte vragen van de Europese Commissie 

aan het ministerie. Ik verwacht begin 2021 meer inzicht te hebben in de 

bevindingen van de Europese Commissie. Verder is voor de spoorgoederencorridor 

Noordzee – Baltische staten die onlangs is uitgebreid met Estland en Letland, een 

intentieverklaring tot stand gekomen om verbindingen met grensstations in 

Estland mogelijk te maken en het vervoer met Rusland en Wit-Rusland te 

bevorderen. Op het gebied van interoperabiliteit is per 1 april jongstleden de 

nationale regelgeving voor remprestaties vereenvoudigd (Staatscourant 2020, nr. 

14353). Hiermee kunnen vervoerders op met name de corridors beter aansluiten 

bij de wijze waarop in andere Europese landen de remprestaties in acht worden 

genomen. 

 

Overige onderwerpen 

 

Marktvisie Ambitienetwerk spoorgoederenvervoer 

De spoorgoederensector heeft een marktvisie ontwikkeld op het voor de groei van 

het spoorgoederenvervoer benodigde netwerk in het perspectief van groeiend 

reizigersvervoer en ‘modal shift’-ambities mede voortkomend uit Klimaatakkoord, 

Green Deal en – meer recent – de Corona-crisis. In de visie onderbouwt de sector 

aanpassingen aan het netwerk die ook van nut kunnen zijn voor de ambities van 

het reizigersvervoer en de woningbouwopgaven in stedelijke gebieden. Dat beziet 

men ook in combinatie met de wens om de kwaliteit van de leefomgeving langs 

het spoor (in termen van geluid, trillingen en externe veiligheid) te verbeteren. 

Met deze lange termijnvisie draagt de sector bij aan de totstandkoming van de 

Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV met bruikbare suggesties en voorstellen. Ik 

stuur de Ontwikkelagenda begin 2021 aan uw Kamer. 

 

Herijkt terminalbeleid 

Het herijkte terminalbeleid is gepresenteerd in de ontwerp Havennota (Kamerstuk 

31409, nr. 274). Het ministerie zal inzetten op het versterken van bestaande 

multimodale knooppunten en nieuwe logistieke concepten zodat een betere 

benutting van spoor en binnenvaart mogelijk wordt. De Minister van Infrastructuur 

en Waterstaat heeft op 26 november 2020 de definitieve Havennota (inclusief 

herijkt terminalbeleid) aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 31409, nr. 306). 

 

Tot slot 

De Corona-crisis heeft een grote weerslag op de economie en het 

maatschappelijke leven. Zo ook voor het spoorgoederenvervoer. Het heeft echter 

ook duidelijk gemaakt dat het spoorgoederenvervoer met minder mensen en 

minder contactmomenten een goed alternatief is voor het vervoer over de weg. 

Ook wordt spoorgoederenvervoer een steeds nadrukkelijker rol toebedeeld in het 

beperken van schadelijke emissies (Klimaatakkoord, Green Deal). Met de 

aanvullende maatregelen om de kostenontwikkeling te beheersen, de modal shift 

een extra impuls te geven en om op korte termijn te investeren in het 

spoorwegnet, vertrouw ik erop dat het spoorgoederenvervoer de Corona-crisis 
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goed doorstaat en de ambities in het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer 

kunnen worden waargemaakt. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 
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Evaluation of Regulation (EU) 913/2010 of the European Parliament 
and the Council of 22 September 2010 concerning a European rail 

network for competitive freight  

Targeted survey questionnaire 

Regulation (EU) No 913/2010 on the European rail network for competitive freight established rules for the selection, 
organisation, management and indicative planning of investments, concerning eleven Rail Freight Corridors (RFCs). 
The objective was to improve: the coordination between different stakeholders on the management of the railways; 
access to infrastructure and investment in rail infrastructure; and the continuity of traffic in all countries. Among 
others, the Regulation (EU) No 913/2010 introduced the concept of international Pre-arranged Train Paths (PaPs) to 
offer capacity on the RFCs and the setting up of the Corridor One-stop shop (C-OSS) to facilitate train path 
management for international rail freight.  

The European Commission has asked TRT, supported by M-Five, MC-Vienna and TEPR, to undertake an evaluation 
study of the Regulation (EU) No 913/2010 (the RFC Regulation). This aims at identifying its impacts by comparing the 
actual development in the rail freight sector, i.e. with the Regulation in place, to a baseline scenario describing the 
likely development that would have occurred without this intervention. This will feed into quantitative and qualitative 
analyses on the implementation of the legal framework for rail freight and the functioning of the RFCs.  

Your responses to the interview questions will be used to help us assess the various aspects of the Regulation. If you 
have any queries, please contact at TRT Trasporti e Territorio Enrico Pastori (pastori@trt.it) or Marco Brambilla 
(brambilla@trt.it). 

GDPR1, anonymity and use of your input  

The study team will make use of your contribution (information/data provided) only for the needs of this 
evaluation support study. Please indicate how you would like us to present the information provided:    

Publication of your contribution with reference to the organisation represented  

Any information that you provide will be used for the purpose of the evaluation study, 
without reference to your name or organisation, but only with reference to the industry 
sector/type of the organisation 

 

Anonymised publication of statements made without the name of the organisation and 
without affiliation to industry sector 

 

  

                                                           
1  European Commission (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 

natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General 
Data Protection Regulation). 
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1 Information on your organisation 

1.1 Please provide the following information concerning the organisation you 
represent  

Name of the organisation NL Ministry of Infrastructure and Water management 

Country NL 

Position in the organisation  Coordinator international rail affairs 

Contact person name(s)  [name] 

Email address(es) [name]@minienw.nl 

Telephone number(s) +31650662760 
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2 General 

2.1  In your opinion, are the following objectives of the Regulation still relevant to the needs of the market?  

General objective To a large extent 
To a moderate 

extent 
To a small 

extent 
Not any more Do not know 

Please explain, if 
necessary 

Improving coordination between infrastructure managers, Member 
States, railway undertakings and terminal owners/operators, both 
between these different groups of actors and – within the groups – 
across borders 

      

Coordinating and planning investments to ensure that infrastructure 
capacities and capabilities available along the corridor meet the needs 
of international rail freight traffic, including as regards interoperability 

      

Improving operational conditions for international rail freight services, 
in particular by coordinating traffic management along the corridors, 
including in the event of disturbance and monitor the performance of 
rail freight services on the corridors 

      

Guaranteeing international freight trains access to adequate 
infrastructure capacity, recognizing the needs of other types of 
transport, including passenger transport 

      

Facilitating the use of rail infrastructure for international rail freight 
services and support fair competition between rail freight service 
providers 

      

Improving intermodality along the corridors        
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2.2 In your opinion, how effective has the Regulation been in meeting the following specific objectives?  

Specific objective Very effective 
Moderately 

effective 
Slightly effective Not effective Do not know 

Please explain, if 
necessary 

Improving coordination between infrastructure managers, 
Member States, railway undertakings and terminal 
owners/operators, both between these different groups of 
actors and – within the groups – across borders 

      

Coordinating and planning investments to ensure that 
infrastructure capacities and capabilities available along the 
corridor meet the needs of international rail freight traffic, 
including as regards interoperability 

     

Depends on MS 
willingness to 

decide on 
infrastructure  

Improving operational conditions for international rail 
freight services, in particular by coordinating traffic 
management along the corridors, including in the event of 
disturbance and monitor the performance of rail freight 
services on the corridors 

      

Guaranteeing international freight trains access to 
adequate infrastructure capacity, recognizing the needs of 
other types of transport, including passenger transport 

      

Facilitating the use of rail infrastructure for international 
rail freight services and support fair competition between 
rail freight service providers 

      

Improving intermodality along the corridors        

Please indicate any other matter that you considered has been influenced by the introduction of the Regulation (EU) 913/2010: 
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2.4  Which are the key barriers to increasing the competitiveness and the market share of rail freight? (OPC)2  

Key barrier 
1 Highest 

importance 
2 High 

importance 
3 Moderate 
importance 

4 Small 
importance 

5 Not 
important at 

all 
Do not know 

Please 
explain, if 
necessary 

Lack of price competitiveness of rail freight transport services compared to other 
transport modes (e.g., road) 

       

Lack of quality of rail freight transport services, in particular lack of punctuality, 
predictability and flexibility caused e.g. by sub-optimum operational practices and/or 
business models of rail service providers 

       

Lack of capacity to serve the actual or potential transport demand       

Depending 
on corridor. 
E.g. RALP 
very 
capacity is 
very 
important  

Lack of flexibility to meet shippers’ needs        

Lack of customer orientation of infrastructure managers        

Interoperability barriers for rail (e.g. different track gauges, electrification standards, 
safety and signalling systems and operational rules) 

       

Lack of level playing field between different transport modes (e.g. lack of consistent 
application of ‘polluter pays’ and ‘user pays’ principles) 

       

Structural economic changes that put rail at disadvantage, in particular the decline in 
commodities for which rail transport is particularly suitable (e.g., bulk cargo such as coal) 

       

For other key barriers, please specify: 

 
Lack of flexibility to offer new / adapted services due to capacity allocation restrictions 

  

                                                           
2  Question already included in the open public consultation; please skip if already answered. 
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2.5  Is the level of detail of the provisions of the Regulation appropriate? Are some of the provisions too detailed, implying a 
risk of over-regulation, or not detailed enough, comprising the effectiveness of the Regulation?  

Provisions Appropriate Too detailed 
Not detailed 

enough 
Do not 
know 

Please explain, if 
necessary 

Definition of the rail freight corridor (Article 2)     Disproportiante 

Selection and modification of Rail freight corridors (Articles 3 to 7)  
 

    
  

Too complicated to add 
extensions to the RFC, 
long period for EC to 

react (9 months)  

Governance of freight corridors (Articles 8 to 10)     

Competences executive 
board. Advisory groups 
rights and obligations. 

Implementing freight corridors (Article 9)      

Investment planning (Article 11)     Insufficient effects 

Coordination of works (Article 12)     

Annex VII 2012/34. 
Support 

implementation. 

Corridor one-stop shop and capacity allocation (Articles 13, 14 and 15)     

Legal basis FCA missing. 
European OSS 

(procedures / ICT) 
needed. 

Traffic management, including in the event of disturbance (Articles 16 and 17)     Cross border rules 

Information on the conditions of use (Article 18)      

Quality of service on the freight corridor (Article 19)      

Regulatory bodies (Article 20)     
Decision making in 

appeals 

Monitoring implementation and application of the Regulation (Articles 22 and 23)      
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2.6  To what extent do the requirements to provide information in the Regulation (i.e., the implementation plan, the 
investment plan, the corridor information document, performance monitoring and user satisfaction survey) relate to the 
following other reporting obligations at EU level?  

Reporting requirements 

Is there a relation in principle (i.e. is there an overlap 
with information to be provided by the RFCs)? 

In practice, was there coordination when 
actually preparing the information? 
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Indicative rail infrastructure development strategy (Art. 8(1) of Directive 
2012/34/EU)          

Art 8.1 
network 

wide 

RINF Implementing Regulation           

The TENtec system           

The work plans of the CNC coordinators           

Rail Market Monitoring by the Commission           

Implementing Regulation on access to service facilities and rail-related services 

         

Rfc’s use 
the 

access to 
services 

info 

Infrastructure managers’ network statements           

Performance monitoring carried out in the context of PRIME           

Report on Railway Safety and Interoperability in the EU by European Union Agency 
for Railways 

          

For other comments, please specify: 

@hinne, hier kunnen we volgens mij prima een tekst kwijt over oa:  

- Pleiten voor meer samenhang  

Ontology development should be key to create data once and use for different functionalities. For rail ontology 
approach should cover both technical and economic / market part of regulation. In this way cooperation can be 

enhanced, eg. Between RFC’s and CNC’s. 
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- Pleiten voor meer samenwerking 
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2.7 To what extent did the rail freight corridors support the development of international rail freight transport in the 
following areas for which the Regulation does not specify explicit requirements?  

Options 
To a large 

extent 

To a 
moderate 

extent 

To a small 
extent 

Not at all Do not know 
Please 

explain, if 
necessary 

Improve interoperability of railway operations and other barriers at border crossings (e.g. on 
issues such as technical checks of trains at border crossings, simplification of train braking 
requirements, language requirements, customers and border control procedures, etc.) 

     

There is room 
to improve 

this. Depends 
largely on 

motivation 
specific 

executive 
board / 

management 
board. 

Identifying and realising additional demand for rail freight services (e.g., by directly involving 
customers of rail freight services) 

 
 

 
   

Customers 
are 

intermodal 
operators, 
not directly 

involved 

Involvement in capacity management after the allocation decision (e.g. quality management in 
the event of train path modifications) 

     

C-OSS 
supports after 

sales 
functions and 
coordination 
between IM’s 

Cross-corridor harmonisation beyond the requirements set out in the Regulation (coordination 
of capacity offer and traffic management, incl. in the event of disturbance)  

     

RNE 
developments 

with RFC 
largely 

positive 

Implementation of pilot projects for the ‘timetable redesign’ (TTR) programme      
RFC support 

the pilots 

For other areas, please specify: 
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Only limited impact of executive board on capacity offer by RFC’s. 
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3 Designation of the RFCs – Definition, creation and modification (Articles 2, 3, 4, 5, 6 and 7) 

Hinne, onderstaande twee willen ik even bespeken met je (komen uit artikel 4) 

de samenhang van de goederencorridor met de TEN-V-, de ERTMS-corridors en/of de corridors die zijn vastgesteld door RNE;  

c) de integratie van de prioritaire TEN-V-projecten ( 1 ) in de goederencorridor;  

 

 

 

3.2  Are the criteria defined in Article 4 on the selection of further corridors and modifications of corridors sufficient to allow 
for a transparent selection?  

Yes, to a large extent Yes, to a moderate extent Yes, to some extent No, not at all Do not know Please explain, if necessary 

      

3.3  Does the possibility to establish ‘further’ rail freight corridors (Article 5) contribute to achieving the objectives of the 
Regulation?  

Yes, to a large extent Yes, to a moderate extent Yes, to some extent No, not at all Do not know Please explain, if necessary 
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4 Governance structure of the RFCs (Article 8) 

4.1  Are the role, competences and responsibilities of the Executive Board clearly enough defined to perform its functions?  

Yes, to a large extent Yes, to a moderate extent Yes, to some extent No, not at all Do not know Please explain, if necessary 

     

Executive board formally 
has limited decision 

powers (IP, FCA). 
Important is the 

coordination role of 
Executive board 

4.2  In which of the following areas can the Executive Board of a rail freight corridor contribute to achieving the objectives of 
the Regulation?  

Area 

Executive Board can contribute Executive Board did contribute in practice 

Please explain, if 
necessary 

To a 
large 

extent 

To a 
moderat
e extent 

 

To a 
small 

extent 

Not at all 
Do not 
know 

To a 
large 

extent 

To a 
moderat
e extent 

To a 
small 

extent 
Not at all 

Do not 
know 

Improving coordination of freight transport policy between 
different Member States           

Yes, potentially 
regarding 

infrastructure. 

Improving coordination between Member States and rail 
freight stakeholders, in particular infrastructure managers 

          

Yes there is 
structured 

dialogue. However 
executive board 
lacks powers to 

steer management 
board 

Supervising and providing strategic guidance for corridor 
development 

          

Depending per RFC 
and ambitions 

Member States 
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IM tend to act on 
their own? (even 

anders 
formuleren..)  

Improving coordination of investments in rail infrastructure 
          

Even goed over 
nadenken wat we 

kiezen hier 

Providing a harmonised framework for the allocation of 
capacity 

          

FCA is harmonised. 
Howver share of 

capacity allocated 
by C-OSS too 

limited 

Addressing legal barriers hampering international rail freight 
          

Yes, e.g. in the 
corridor action 

plans 

For other area, please specify: 
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4.3  Are the role, competences and responsibilities of the Management Board clearly enough defined to perform its 
functions?  

Yes, to a large extent Yes, to a moderate extent Yes, to some extent No, not at all Do not know Please explain, if necessary 

     

Management board 
decisions depend also on 

consensus. For 
performance / quality 
management MB lacks 

competences. 

4.4  To what extent does the Management Board have the appropriate instruments to perform its functions in light of its 
competences?  

Instrument 
To a large 

extent 

To a 
moderate 

extent 

To a small 
extent 

Not at all 
Do not 
know 

Please explain, if 
necessary 

Coordinating the use of interoperable IT applications to handle requests for international train paths 
and the operation of international rail freight traffic 

     

Experiences TIS 
and ETA show large 
bottlenecks (e.g. 
data protection) 

Cooperating with regional and/or local administrations 

     

E.g. EGTC Rhine 
Alpine positive 

example 

Removing bottlenecks identified in the implementation plan 

     

Identifying 
bottlenecks yes, 
decision making 

national level 

Coordinating investments on the corridor lines, including the deployment of interoperable systems 
     

Common analysis 
is helping 

Coordinating works 

     

Dep on IM’s and 
financial 

frameworks 
behind.  
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Evaluating the need for capacity to be allocated to freight trains running on the freight corridor       

Coordinating priority rules relating to capacity allocation on the freight corridor 

     

80% of capacity 
allocation depend 

still on wide 
variety of national 

rules 

Putting in place procedures to coordinate traffic management along the corridor and ensure their 
application      

Essential task of  
MB, but progress 

moderate 

Adopting common targets for punctuality and/or guidelines for traffic management in the event of 
disturbance and ensure their application 

     

ICM part is 
positive. Need to 
enforce ICM rules 
and extend it to 

smaller 
disturbances 

Coordinating rail capacity with access to terminals 

     

Terminals are 
acting 

independent from 
IM. First 

transparency can 
help 

Promoting compatibility between the performance schemes along the freight corridor 

     

Example  proposed 
harmonisation 
cancallation fees 
show the 
difficulties 

Monitoring the performance of rail freight services on the freight corridor, i.e. the transport services 
offered to customers of railway undertakings (shippers, freight forwarders and combined transport 
operators) 

     

Yes, harmonised 
KPI’s on traffic, not 

so much on 
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4.5  Did the Management Board(s) appropriately take into account any issues raised by the Executive Board?  

Yes, in all/most cases Not in all cases Not at all Do not know Please explain, if necessary 

    

IM’s tend to see the ExBo 
not as their supervisory 

board. Cooperation 
depends on motivation 

and corridor political 
guidance. 

4.7  What was the effect of the unanimity rule for decision-making in the Executive Board and in the Management Board?  

Positive, as it ensured that the positions of all parties were taken into account, supporting ownership and implementation of the decisions  

Negative, as it comprised the ability of the board to take decisions  

Do not know  

For other comments, please explain: Unanimity makes progress slower but more shared. Difficult however to see which issues could be decided without consensus. A European framework and 
body for allocation for rail freight should have sufficient powers in individual cases. 

 

4.10  To what extent is the role of the railway undertakings’ advisory group in the decision-making process adequate to ensure 
that the opinions of railway undertakings are duly taken into account?  

To a large extent To a moderate extent To some extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 

     

Participation from 
different RU’s and 

Terminals is not enough. 

IM’s act very slow. 

 

Participation of RAG’s in 
executive board can help 

responsible actions. 

4.11  To what extent is the role of the terminals’ advisory group in the decision-making process adequate to ensure that the 
opinions of terminals are duly taken into account?  
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To a large extent To a moderate extent To some extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 

     

Participation from 
different RU’s and 

Terminals is not enough. 

IM’s act very slow 
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4.14  To what extent have the working groups established by the RFCs on various issues been an effective tool to implement 
the Regulation, in particular as far as regards tasks assigned to infrastructure managers (e.g., definition of pre-arranged 
train paths, coordination of works, train performance management) and the coordination between the corridor 
governance and competent services within infrastructure managers?  

To a large extent To a moderate extent To some extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 

      

4.15  To what extent does the lack of a formal status of the working groups in the Regulation constrain their effectiveness, 
e.g., by limiting their accountability or by restricting the readiness of stakeholders to participate?  

To a large extent To a moderate extent To some extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 

     WG can push innovation 
but depend on national 

support in 
implementation 

4.16  Does the governance structure involve all relevant stakeholder groups?  

Yes, all relevant groups already participate  

No, the following stakeholders groups are missing: 

- Customers of rail freight services (e.g. shipper, forwarders, and combined transport operators)  

- Authorities in charge of railway safety (e.g. national safety authorities and the European Union Agency for Railways)  

- Entities in charge of rail research and innovation (e.g. Shift2Rail, national railway research bodies, railway supply industry)  

 

 

NSA’s: depending on situation per corridor 

 

Others more on ad hoc basis: example is custom authorities 
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4.17  To what extent does the Regulation define mechanisms and tools to ensure that the governance structure of the corridor 
takes corrective action based on the monitoring of performance and user satisfaction of the rail freight corridors 
services?  

To a large extent To a moderate extent To some extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 

     
Transparency helps 

coordination of efforts 

4.18  The Regulation does not impose a formal framework for the cooperation between the governance structure of different 
RFCs. In practice, the stakeholders involved in the different layers of the governance structure have organised network-
level (cross-RFC) coordination on a voluntary basis. 

In this context, do you think that the lack of formal requirements on the network-level coordination in the Regulation 
(be it at network level or at corridor level) has affected negatively coordination between the rail freight corridors? (OPC)3  

No, voluntary cross-RFC coordination has been effective and more flexible than coordination based on legal requirements  

Yes, voluntary coordination has been insufficient to ensure adequate cooperation and harmonisation at network level  

Yes, for other reasons (please specify)  

Do not know  

4.19  To what extent does the Regulation give regulatory bodies the necessary tools to fulfil their function of monitoring 
competition and ensuring non-discriminatory access to the corridor? Are the competences of regulatory bodies clearly 
enough defined?  

To a large extent To a moderate extent To some extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 

     
Only one RB is competent 

for MS where C-OSS is 
located 

  

                                                           
3  Question already included in the open public consultation; please skip if already answered. 
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4.20  To what extent did the cooperation between the regulatory bodies of the Member States on the rail freight corridors 
contribute to achieving the objectives of the Regulation?  

To a large extent To a moderate extent To some extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 

     

RB’s cooperation can help 
transparency. More active 

assesments and 
recommendations are 

needed. 

4.24  To what extent do the formal competences and the practical work of RFCs and Core Network Corridors (CNC) overlap in 
terms of the following activities?  

Intervention area 
To a large 

extent 

To a 
moderate 

extent 

To a small 
extent 

Not at all 
Do not 
know 

Please explain, if necessary 

Overall       

Investment planning      
RFC has expertise. CNC 
closer to financing. CNC 

hardly coordinates 

Deployment of new technologies and telematic applications, incl. ERTMS       

Examining the demand for transport services (e.g., Transport Market Study)      
CNC takes no rol in demand 

studies 

Improving infrastructure use       

Improving intermodal/multimodal transport       

For other intervention areas, please explain: 
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4.25  For those areas for which you think there is an overlap in competences and activities, how do you assess the cooperation 
in practice between the governance structure of the rail freight corridors, on the one hand, and the EU coordinators and 
their secretariat, on the other?  

Intervention area 
To a large 

extent 

To a 
moderate 

extent 

To a small 
extent 

Not at all 
Do not 
know 

Please explain, if necessary 

Overall       

Investment planning       

Deployment of new technologies and telematics applications, incl. ERTMS       

Examining the demand for transport services (e.g., Transport Market Study)       

Improving infrastructure use       

Improving intermodal/multimodal transport       

For other intervention areas, please explain: 

 
     

4.26  Do you think that rail freight corridors provide a value-added in supporting international rail freight transport compared 
to actions undertaken at bilateral level (e.g., agreements), in terms of:  

Measure 
Very 

effective 
Moderately 

effective 
Slightly 

effective 
Not 

effective 
Do not 
know 

Please explain, if necessary 

Capacity management (allocation and management of train paths, coordination of 
works) 

     
Differences between 

corridors 

Traffic management       

Coordination of investment planning       

Coordination with and access to terminals       

Providing information about infrastructure and the conditions of its use       

Performance and customer satisfaction monitoring       

Monitoring competition       
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4.27  Did the Executive Boards ensure effective coordination between the work of the RFCs and national policies relevant for 
rail freight transport?  

Yes, there was significant coordination   

Yes, there was some coordination  

No, there was no coordination but an exchange of information  

No, there was neither coordination nor an exchange of information  

Do not know  

For other comments, please explain: 

 

In the RFC’s there is regular exchange of information on national rail freight policies. Member States remain competent for issues of intermodal subsidies or framework for charging but try where 
possible to coordinate 
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5 Measures for implementing the RFCs (Articles 9 and 10) 

5.1  To what extent are the requirements as regards the contents and structure of the corridor implementation plan clear 
(for example, is the wording “description of the characteristics of the freight corridor” clear enough?)?  

To a large extent To a moderate extent To a small extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 

     
Content clear. Impact 

moderate / small. 

5.2  To which extent do you agree with the following statements as regards the requirement to “periodically review the 
implementation plan” in Article 9(2) of the Regulation?  

Options Fully agree Partially agree Do not agree Do not know Please explain, if necessary 

The requirement is sufficiently clear     
‘periodically’ gives to much 

space to maneuvre 

The requirement is justified as an up-to-date formal documentation of corridor 
implementation is needed, i.e. a constantly updated ‘corridor development plan’ 

     

The requirement creates unnecessary administrative burden as corridor 
implementation measures are largely accomplished once the corridor has been 
made operational and there should be more flexibility for subsequent reporting 

     

5.3  To what extent have you been involved or consulted in the preparation of the transport market studies of the RFCs?  

Sufficiently Insufficiently Not at all Please explain, if necessary 

    

5.4  Are you aware of the results of the transport market studies of the RFCs that concern you?  

Yes, to a large extent Yes, to a moderate extent Yes, to some extent No, not at all Do not know Please explain, if necessary 
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5.5  Which of the following purposes should a transport market study of an RFC ideally serve?  

Options 
To a large 

extent 

To a 
moderate 

extent 

To a small 
extent 

Not at all Do not know Please explain, if necessary 

To evaluate the overall growth potential of rail freight transport along the 
corridor 

      

To inform infrastructure development, e.g. as regards the need for new 
infrastructure 

      

To inform the definition of infrastructure capacity allocated to freight trains 
(pre-arranged train paths and reserve capacity) 

      

To provide insights on how to improve the attractiveness of rail freight 
services for customers 

      

To provide insights on how to increase the efficiency of planning and 
operations of rail freight services 

      

RFC transport market studies do not serve any purpose       

For other options, please specify: 
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5.6  To which extent did the transport market studies conducted by the RFC actually fulfil the following purposes?  

Options 
To a large 

extent 

To a 
moderate 

extent 

To a small 
extent 

Not at all Do not know Please explain, if necessary 

To evaluate the overall growth potential of rail freight transport along the 
corridor 

      

To inform infrastructure development, e.g. as regards the need for new 
infrastructure 

     Decisions nationally taken 

To inform the definition of infrastructure capacity allocated to freight trains 
(pre-arranged train paths and reserve capacity) 

      

To provide insights on how to improve the attractiveness of rail freight 
services for customers 

      

To provide insights on how to increase the efficiency of planning and 
operations of rail freight services 

      

RFC transport market studies do not serve any purpose.       

For other options, please specify  

5.7  To what extent have national studies contributed to or used the RFC transport market studies?  

Options 
To a large 

extent 
To a moderate 

extent 
To a small 

extent 
Not at all Do not know 

Please explain, if 
necessary 

National studies contributed to the RFC study       

The RFC study contributed to national studies      

No common view on 
CBA, no common 
view on market 

assesments 

For other options, please specify: 
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6 Investment and planning (Articles 11 and 12) 

6.1  Did the Regulation influence the coordination and investments along the RFCs, to the extent that national investment 
strategies and plans were aligned with the corridor investment plan where needed?  

In many cases In a few cases Not at all Do not know Please explain, if necessary 

    740m, ERTMS 

6.2  To what extent did the management board remove capacity bottlenecks as identified in the plan for the management of 
the capacity of freight trains (Article 11(1c))?  

In many cases In a few cases Not at all Do not know Please explain, if necessary 

     

6.3  To what extent does the “deployment plan relating to the interoperable systems along the freight corridor” (Article 
11(1b)) provide a value-added over the other plans in this regard (e.g., national implementation plans for TSIs, European 
Deployment Plan for ERTMS, etc.)?  

To a large extent To a moderate extent To a small extent Not at all Do not know Please explain, if necessary 

     
Makes corridor picture 
clear and coordinated 
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10  Performance monitoring  

10.1  To what extent does performance monitoring of the RFCs address the following stages of the rail logistics value chain?  

Transport and logistics services involving rail are provided in a value chain involving multiple supplier-customer relationships: Infrastructure managers 
provide rail infrastructure services to railway undertakings (physical infrastructure, infrastructure capacity, traffic management etc.). Railway 
undertakings in turn use these services (and their own resources) as input to provide rail transport services to their customers, such as combined 
transport operators, logistic service providers or shippers. Member States provide the framework for all stakeholders in terms of legislation and public 
financing and, in turn, have an interest in reaching their policy objectives (e.g. gain in economic efficiency, sustainability or safety of the transport 
sector). 

Each of these relationships has different needs in terms of performance and performance monitoring. The Regulation requires the management boards 
to “monitor the performance of rail freight services on the freight corridor”, which would require addressing both the services provided by 
infrastructure managers and by railway undertakings. Member States and regulatory bodies obviously also have an interesting in monitoring the 
performance. 

Value chain Answer 

Please explain, if 
necessary Supplier (who is 

monitored) 
Customer 

Subject of 
performance 
monitoring 

To a large extent 
To a moderate 

extent 
To a small 

extent 
Not at all Do not know 

Infrastructure 
manager 

Applicants, in 
particular railway 
undertakings 

Rail infrastructure 
services 

      

Railway undertakings 
Buyers of rail 
transport services 

Rail freight transport 
services 

      

Infrastructure 
manager 

Member States Policy objectives       
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13  Suggestions and other issues 

13.3  Please explain any other issue you consider to be relevant  

 

13.4  Is there any other data or literature that you believe would help us in carrying out this evaluation study?  

 

13.5  Would you be available for an interview to further elaborate on some or all of the issues addressed in this survey 
questionnaire?  

YES  

NO  

Please provide contact details of (an) potential interview partner(s): 

 

[contactperson] 

........................................................................ 

Rail Transport Department 

Ministry of Infrastructure and Water Management 

Rijnstraat 8 | 2515 XP | The Hague | The Netherlands 

P.O. Box 20901 | 2500 EX | The Hague | The Netherlands 

........................................................................ 

Tel. +31.70.4561678 Mobile: +31.6.50662760  
Fax.: +31.70.3516591  

[email contactperson] 
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If you have would like to address or focus on particular issues, please specify:  

 

 

Thank you for your participation 





 
 

Declaration of Locarno on developing the railway system 

 

The European Union is aiming to be the first region to become climate neutral, with a target 

date of 2050 set out in the European Green Deal. The European transport sector is therefore 

facing an enormous transformation. The decarbonisation of the transport sector should go 

hand in hand with a reduction of the negative effects of growing traffic levels (e.g. harmful 

emissions, noise, and damage to the landscape). 

 

To this end, we, the EU Commissioner for Transport and the transport ministers from the 

Alpine countries and countries bordering the European Rhine-Alpine and North Sea-

Mediterranean freight corridors, affirm the importance of a modal shift from road to rail in 

transalpine transport and the need to work together in order to further develop international 

freight and passenger transport solutions by rail in Europe. 

 

We hereby jointly declare that we will strive to further develop this cooperation with a view to 

achieving the following objectives: 

 

1. All forms of rail transport – regional and long distance passenger transport services 

as well as freight transport operations – contribute to achieving a climate-friendly 

transport system. We will therefore endeavour to ensure that each form of rail 

transport will be treated on a non-discriminatory basis when securing capacities and 

levels of service and quality. 

2. The European rail freight corridors and the Core Network corridors of the trans-

European transport network play a key role in promoting international rail freight 

transport in Europe. Modernising and developing railway infrastructures and fulfilling 

the TEN-T requirements along those corridors are essential to achieve a sizeable 

shift of freight traffic from road to rail. In order to further strengthen the European rail 

freight corridors (notably in relation to cross border sections, first and last mile 

connection development, TEN-T parameters adoption and capacity bottleneck 

removal), it is necessary to enhance the role of the One-Stop-Shops, to strengthen 

the functions of international traffic management and supervision and to increase the 

cooperation among all the actors of the logistics chain. In this sense, financial means 

in the context of the Covid-19 pandemic recovery package could be considered in 

order to intensify investments in rail infrastructure. 

3. International rail passenger transport is an essential form of climate-friendly mobility 

that should be further promoted. To this end, service concepts for European rail 

passenger transport should be developed and a more effective coordination of 

timetables and cross-border operations among infrastructure managers and other 

relevant stakeholders should be ensured. Moreover, in the wake of the Covid-19 

pandemic, specific measures to increase the trust of passengers in a safe and 

healthy public transport system are needed.  

4. Simple and customer-friendly access to international rail passenger transport services 

is essential. We support measures to simplify access to reliable travel information and 

ticketing services and to secure seamless and reliable connections between train 

services as well as between train services and other modes of land transport, 



 
 

including in the event of disruptions. For this purpose, we take note of the political 

statement of 4 June 2020 on developing international rail passenger transport1. 

5. The availability of sufficient and reliable railway infrastructures is crucial for a better 

provision of freight and passenger transport services by rail.  

6. The European Network of Infrastructure Managers and other stakeholders involved 

should ensure a better coordination of time schedules for the realisation of 

construction projects to create new, additional or improved capacities and to maintain 

and renew existing infrastructure for international freight and passenger transport by 

rail. The negative effects inevitably associated with such construction projects should 

be minimised by close coordination of the operating procedures for freight and 

passenger transport.  

7. Increasing the efficiency and competitiveness of international rail freight traffic 

requires sufficient and attractive track capacities for this market segment. We 

welcome further coordination of cross-border rail transport capacity at the level of rail 

freight corridors. The continued need for national rules should be reviewed in the light 

of the Single European Railway Area in order to further harmonise operations at 

European level and to exploit at best the benefits expected from infrastructure 

improvements, especially along the European rail corridors.  

8. Intermodal and combined transport services should also be promoted. To this end, 

the required terminals and mobility hubs of fundamental importance should be 

created or adapted to the respective needs and appropriately included in the service 

concepts for international freight and passenger transport by rail. 

9. The operational management of rail traffic should be improved, both across borders 

and within the entire delivery chain of intermodal and combined transport services. 

The end-to-end supervision and management of international rail transport operations 

should become a standard based on appropriate governance, rules and systems. 

10. The expansion, extension and the qualitative improvement of international freight and 

passenger transport services by rail should be supported by a high level of 

interoperability. New opportunities through automation and digitalisation shall be 

applied according to rules and regulations standardised at European level (e.g. TSI).  

 

The application of this Declaration shall be without prejudice to our respective legal and 

regulatory frameworks and our respective competence regarding planning of and funding for 

rail infrastructure. 

                                                      
1 https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/06/04/political-statement-for-
coalition-of-the-willing-development-international-rail-passenger-transport 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Betuweroute als belangrijk onderdeel spoorgoederenvervoer 

Met het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer en de recente Goederenvervoeragenda zet het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met de betrokken ketenpartners in op 

een ambitieuze groei van het spoorgoederenvervoer in Nederland. 

 

Spoorgoederenvervoer speelt een belangrijke rol in de ambitie om een duurzaam en veilig 

goederenvervoer en logistiek systeem in Nederland te behouden en versterken. De positie van 

spoorgoederenvervoer ten opzichte van andere modaliteiten dient volgens het kabinet dan ook 

verbeterd te worden. Concreet moet het goederenvervoer per spoor groeien van 42 miljoen ton 

(2016) naar 54 tot 61 mln. ton in 2025.1 Een groot deel van dit vervoer vindt plaats over de 

Betuweroute. Via de Betuweroute is er aansluiting op (Europese) spoorcorridors naar zowel het 

‘klassieke’ Duitse achterland, alsmede groeimarkten in Midden- en Oost-Europa. 
 

Derde spoor Duitsland  

Op dit moment is de aansluiting van de Betuweroute op het Europese netwerk nog niet optimaal bij 

de grens met Duitsland. Om de groei van het spoorgoederenvervoer te kunnen faciliteren, wordt 

daarom het traject tussen Zevenaar en Oberhausen uitgebreid met een derde spoor. Aan 

Nederlandse zijde zijn de werkzaamheden aan het Derde spoor in 2018 door ProRail afgerond. De 

Duitse infrabeheerder DB Netz is onder de projectnaam ‘Ausbaustrecke (ABS) Emmerich–

Oberhausen’ bezig met de aanleg van 70 kilometer spoor en een groot aantal kunstwerken.  

 

Figuur 1.1 Ausbaustrecke Emmerich-Oberhausen 

 
Bron: DB Netze (2018)  

                                                         
1  Kamerstuk 29 984, nr. 782 
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De werkzaamheden zouden oorspronkelijk in 2015 starten, maar er is sprake van vertraging. Dit 

komt vooral door langdurige juridische procedures bij de verlening van bouwvergunningen. 

 

De bouwvergunningen worden mondjesmaat afgegeven en het is de verwachting dat pas in 2021 

alle twaalf benodigde bouwvergunningen zijn afgegeven. Een duidelijke einddatum voor de 

werkzaamheden kan door DB Netz tot dan niet gegeven worden. De verwachting is echter dat de 

werkzaamheden niet voor 2026 zijn afgerond. 2   

 

 

1.2 Spoorgoederenvervoer concurrerend houden tijdens werkzaamheden 

Op dit moment wordt op deelprojectniveau gewerkt aan het Derde spoor. In 2019 is in totaal 128 

dagen gewerkt aan de aanleg van het 3e spoor, waarvan op 14 dagen, vooral weekenddagen, 

geheel geen treinverkeer mogelijk was. Iedere maand was er een periode van ongeveer van een 

week met beperkingen voor het goederenverkeer via deze grensovergang. In de maanden juli en 

augustus was in een aaneengesloten periode van zeven weken slechts beperkt treinverkeer 

mogelijk. Ter vergelijking, in 2018 is in totaal 87 dagen gewerkt aan de aanleg van het 3e spoor3. 

Iedere maand in 2018, uitgezonderd december, was er een periode van ongeveer een week, 

waarin het goederenverkeer te maken kreeg met buitendienststellingen door de 

bouwwerkzaamheden.4 Goederentreinen kunnen dan beperkt of geen gebruik maken van de 

Betuweroute naar Duitsland en worden dan omgeleid via de Brabantroute (grensovergang Venlo) 

en in mindere mate via Oost-Nederland (grensovergang Oldenzaal). Gebruik van de 

grensovergang Oldenzaal-Bad Bentheim is minder opportuun voor treinen die nu gebruiken maken 

van de Betuweroute en een bestemming in het Ruhrgebied of verder richting Alpen 

(Zwitserland/Italië) hebben.  

 

Omdat deze omleidingen leiden tot extra kosten voor spoorwegondernemingen kan de marktpositie 

van het spoorgoederenvervoer negatief worden beïnvloed. Daarom is in 2016 de ‘Tijdelijke 

subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten’ ingesteld. Via deze 

regeling worden spoorwegondernemingen gecompenseerd voor de extra kosten die zij moeten 

maken door het omleiden van treinen. De regeling heeft tot doel de marktpositie van het 

spoorgoederenvervoer ten opzichte van het meer vervuilende goederenvervoer over de weg te 

behouden. In totaal is er een budget gereserveerd van € 20 miljoen voor de periode van 2016 tot 

en met 2022. Met deze subsidie wordt voorzien in een gedeeltelijke tegemoetkoming in de extra 

kosten van de spoorgoederenvervoerders.5 Door slechts een deel van de extra kosten te 

compenseren behoudt de sector een prikkel om oplossingen te bedenken om de optredende 

kostenstijgingen te minimaliseren. De minister heeft ProRail gemandateerd om de regeling uit te 

voeren. Officieel neemt de minister alle besluiten, maar het is zo geregeld dat ProRail dat in 

mandaat doet. 

 

Mede vanwege de noodzaak tot het verkrijgen van toestemming van de Europese Commissie voor 

de regeling, is besloten de regeling in eerste instantie op 01-01-2021 te laten eindigen6. Door de 

schuivende planning in realisatie van de infrastructuur aan Duitse zijde, verschuiven ook de 

perioden van buitendienststelling. Waar bijvoorbeeld eind 2018 nog gedacht werd dat in 2021 een 

                                                         
2  IENW/BSK-2019/132519 
3  ProRail (2019) Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland 2019 vergeleken met 2018 
4  ProRail (2019) Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland 2018 vergeleken met 2017 
5  Door Panteia is berekend dat de economische schade door herroutering beperkt kan blijven tot 45 miljoen euro. 
6  Dor de Europese Commissie wordt vijf jaar beschouwd als het maximum waarvoor in het kader van staatssteun 

goedkeuring wordt verleend. Dit standpunt is vastgelegd in de Richtsnoeren Staatssteun betreffende steun aan 

spoorwegondernemingen. 
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groot aantal werkzaamheden uitgevoerd zou worden, is dat in juli 2019 op basis van voort-

schrijdend inzicht toch weer naar achter geschoven7 Terwijl de bouwwerkzaamheden aan het 

Derde spoor nog een aantal jaren zullen voortduren, komt het einde van de compensatieregeling 

snel in zicht. In de regeling is opgenomen dat er één jaar voor het einde van de subsidieregeling 

een evaluatie opgesteld zal worden om de effecten van de regeling te toetsen. Na de evaluatie zal 

worden bezien of de subsidie wordt voortgezet.  
 

1.3 Doel- en vraagstelling 

Om een dergelijk besluit te kunnen nemen, is het belangrijk om te kijken naar het functioneren, in 

termen van effectiviteit en efficiëntie, van de huidige subsidieregeling. Doel van dit onderzoek is 

dan ook een evaluatie van de tijdelijke regeling, zodat het ministerie een goede afweging kan 

maken en het rapport eventueel kan dienen als onderbouwing van de noodzaak tot een verlenging 

die aan de Europese Commissie voorgelegd dient te worden. Bij deze doelstelling horen de 

volgende onderzoeksvragen: 

1. In hoeverre is gebruik gemaakt van de regeling in termen van marktpartijen, omgeleide treinen 

en beschikbaar budget? 

2. Heeft de regeling bijgedragen aan het behoud van de marktpositie van het 

spoorgoederenvervoer ten opzichte van andere modaliteiten, andere zeehavens en logistieke 

modellen? 

3. Zijn door de regeling schadelijke emissies voorkomen? Zo ja, hoeveel? 

4. Zijn de administratieve lasten van de regeling voor vervoerders en voor de 

infrastructuurbeheerder beperkt gebleven? 

5. Welke aandachtspunten zijn er voor een eventuele voortzetting van de regeling? 

 

 

1.4 Werkwijze en inkadering 

Onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën is voor een beleidsdoorlichting, en in 

het bijzonder beleid met financiële consequenties, een methodiek ontwikkeld. Dit is de 

zogenaamde RPE-systematiek (Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek), die is uitgewerkt in de 

RPE-regeling en regelmatig wordt geactualiseerd.8 Deze regeling beschrijft de eisen die het Rijk 

stelt aan diverse soorten evaluatieonderzoeken en definieert ook een aantal van de gebruikelijke 

concepten binnen de evaluatietheorie. In dit onderzoek is deze RPE-methodiek ook toegepast.   

 

Figuur 1.2  RPE-systematiek 
 

 
 

 

Als de RPE-systematiek wordt toegepast op dit specifieke vraagstuk, levert dat het volgende 

evaluatiekader op: 

                                                         
7  IENW/BSK-2019/132519 
8  Staatscourant 2018, 16632 
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Tabel 1.1  Evaluatiekader 

Centrale concepten 

evaluatieonderzoek 

Uitwerking en koppeling met 

onderzoeksvragen 

Hoofdstuk 

Relevantie Aanleiding en doelstelling van de regeling Hoofdstuk 1 

Uitvoering Overzicht van de inzet van mensen en middelen Hoofdstuk 2 

In hoeverre is er gebruik gemaakt van de regeling? Hoofdstuk 2 

Output Heeft het spoorgoederenvervoer zijn marktpositie 

behouden? 

Hoofdstuk 3 

Doeltreffendheid 

(effectiviteit) 

In hoeverre heeft de regeling hieraan bijgedragen? 

Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten 

(e.g. vermindering emissies)? 

Hoofdstuk 4 

Doelmatigheid 

(efficiëntie) 

In hoeverre heeft dit beleid en de kosten die 

hiermee gepaard zijn gegaan ook de grootst 

mogelijke effecten bewerkstelligd? Speciale 

aandacht gaat daarbij uit naar de administratieve 

lasten. 

Hoofdstuk 4 

Verhogen 

doelmatigheid en 

doeltreffendheid 

Welke aandachtspunten zijn er bij een eventuele 

volgende regeling? 

Hoofdstuk 5 

 

Voor de uitvoering van het onderzoek is een groot aantal bestaande documenten bestudeerd (e.g. 

monitor Derde Spoor & Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland), zijn interviews 

afgenomen met de verschillende stakeholders (zie bijlage A voor een lijst met geïnterviewden) en is 

gebruik gemaakt van door ProRail beschikbaar gestelde data uit de eigen administratie voor de 

uitvoering van de subsidieregeling. 

 

 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt allereerst ingegaan op de uitvoering van de subsidieregeling en de mate 

waarin er gebruik gemaakt is van deze regeling. Vervolgens wordt er in hoofdstuk 3 gekeken naar 

de mate waarin het spoorgoederenvervoer zijn marktpositie behouden heeft en in hoeverre de 

regeling daaraan bijgedragen heeft. In hoofdstuk 4 wordt verder ingezoomd op de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van de regeling. Tot slot volgen in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen.   
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2 Uitvoering subsidieregeling Derde Spoor 

2.1 Introductie 

In dit hoofdstuk wordt allereerst in paragraaf 2.2 de tijdelijke regeling verder toegelicht en de 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatie beschreven. Vervolgens wordt in 

paragraaf 2.3 de inzet van mensen en middelen door de beheerder van de regeling (ProRail) 

besproken, waarna in paragraaf 2.4 gekeken wordt naar het aantal werkzaamheden en 

omleidingen in de periode 2016 tot en met 2019. Vervolgens wordt in paragraaf 2.4 uiteengezet in 

hoeverre er gebruik gemaakt is van de regeling in deze periode door de marktpartijen en in 

hoeverre er gebruik is gemaakt van het beschikbare budget.   

 

  

2.2 Aanvraag en voorwaarden subsidieregeling 

Aanvragen van de subsidie 

Spoorwegondernemingen dienen de subsidieverlening zelf ieder kalenderjaar aan te vragen. 

Hiervoor is gekozen met het oog op de financiële administratie en verantwoording. De aanvraag 

dient uiterlijk op de dag van het sluiten van de toegangsovereenkomst tussen de 

spoorwegonderneming en ProRail ingediend te zijn. De koppeling met de toegangsovereenkomst is 

gekozen vanwege het feit dat toegangsovereenkomsten gedurende het kalenderjaar afgesloten 

kunnen worden en vervoerders op deze manier ook later in het jaar in aanmerking kunnen komen 

voor subsidie. ProRail neemt de aanvragen in behandeling en besluit of een vervoerder in 

aanmerking komt voor subsidie.  

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor compensatie 

Een spoorwegonderneming komt alleen in aanmerking voor subsidie indien de vervoerder: 

1. Uiterlijk drie werkdagen voor het geplande gebruik, capaciteit op de Betuweroute heeft 

aangevraagd; Op deze wijze wordt verzekerd dat alleen spoorwegondernemingen die ook 

daadwerkelijk voornemens waren om over de Betuweroute te rijden voor subsidie in 

aanmerking komen. 

2. De aangevraagde capaciteit vanwege de werkzaamheden aan het derde spoor tussen 

Emmerich en Oberhausen niet heeft kunnen gebruiken. Uitgangspunt zijn de door 

spoorwegondernemingen aangevraagde treinpaden. 

3. Ten gevolge van de werkzaamheden aan het derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen 

een alternatieve route heeft gereden die extra kilometers met zich meebrengt ten opzichte van 

de route over de Betuweroute. Er bestaat dus geen recht op subsidie, indien de spoorweg-

onderneming niet heeft gekozen voor een alternatieve route of de beschikking heeft gekregen 

over een kortere alternatieve route.  

 

Voor de subsidievaststelling geldt dat gebruik wordt gemaakt van de gegevens van de beheerder 

(ProRail). De beheerder wordt geacht te beschikken over de juiste informatie om te beoordelen of 

een spoorwegonderneming inderdaad heeft moeten omrijden en of het omrijden veroorzaakt werd 

door de werkzaamheden in Duitsland. 

 

Hoogte van de compensatie 

De volgende kostencomponenten maken onderdeel uit van de compensatie: 

1. Er wordt voor de extra kilometers voorzien in een volledige compensatie voor het extra te 

betalen tarief voor het treinpad; 
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2. Er wordt voorzien in een gedeeltelijke compensatie van 66,7% van de extra kosten voor de 

inzet van een standaard Multi-system locomotief. De compensatie is vastgesteld op een bedrag 

van € 1,61 per kilometer. 

3. Er wordt voorzien in een gedeeltelijke compensatie van 66,7% voor de extra kosten voor de 

gebruikte energie voor tractie. De compensatie is vastgesteld op een bedrag van € 1,21 per 

kilometer. 

4. Er wordt voorzien in een gedeeltelijke compensatie van 50% van de extra kosten voor de inzet 

van de machinist. De compensatie is vastgesteld op een bedrag van € 0,47 per kilometer. 

 

De subsidie bedraagt de optelsom van € 3,29 voor iedere gereden kilometer als vergoeding voor de 

extra kosten van locomotief, energie tractie en inzet machinisten. Dit is een vast bedrag per 

kilometer. Deze wordt aangevuld met de door de spoorwegonderneming voor de extra kilometers 

betaalde of te betalen tarief per kilometer voor het gebruik van het treinpad. Dit betreft een variabel 

tarief dat afhankelijk is van de karakteristieken van de trein, zoals het gewicht.  

 

Spoorwegondernemingen komen in aanmerking voor een voorschot, ter hoogte van maximaal 90 

procent van het in de laatste maand extra gereden kilometers. Het niet gecompenseerde deel van 

de kosten zal worden gedragen door vervoerders en verladers. De spoorwegondernemingen 

mogen de extra kosten, voor zover die met de subsidie worden gecompenseerd, niet alsnog 

doorbelasten aan de verladers. Op deze manier moet de compensatie ook ten goede komen aan 

het verladende bedrijfsleven en zo bijdragen aan het behoud van de marktpositie van het 

spoorgoederenvervoer.  

 

 

2.3 Inzet van mensen en middelen 

Voor de uitvoering van de regeling is ProRail als uitvoerder door het Ministerie van IenW 

aangesteld. De CEO van ProRail is gemandateerd om de regeling uit te voeren en ProRail doet op 

vaste basis verslag aan het Ministerie over aanvragen, vaststelling en bezwaren rondom de 

regeling.  

 

ProRail neemt namens de Minister de subsidieaanvragen in behandeling en besluit op basis van 

eigen gegevens of een spoorwegonderneming in aanmerking komt voor compensatie. Daarom is 

ook bepaald dat de aanvragen naar de beheerder worden gestuurd. In de regeling zijn uitvoerings-

kosten vastgesteld. Deze maken deel uit van het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond. In 2016 zijn 

deze voor de eerste twee jaar vastgesteld op een jaarlijks bedrag van € 121.000. Over de gehele 

periode is dit een aandeel van 4,2% van de totale ter beschikking te stellen subsidie. 

 

 

2.4 Werkzaamheden en omleidingen 2016-2019 

2.4.1  Werkzaamheden 

In tabel 2.1 is het aantal dagen dat er gewerkt is aan het Derde Spoor per jaar weergegeven. 

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de enkelsporige en dubbelsporige buitendienst-

stellingen ten behoeve van de werkzaamheden. Bij een enkelsporige buitendienststelling is de 

capaciteit van het traject Zevenaar – Emmerich – Oberhausen (planmatig) beperkt tot maximaal 

circa 75 goederentreinen per etmaal (som beide richtingen, tegen circa 110 in de normale situatie). 

In de praktijk is gebleken dat dit tussen de 15 en 40 goederentreinen ligt. Bij een dubbelsporige 

buitendienststelling is helemaal geen treinverkeer mogelijk. De dubbelsporige 

buitendienststellingen vonden grotendeels plaats in het weekend en de enkelsporige buitendienst-

stellingen doordeweeks. In bijlage B zijn de overzichten van de geplande werkzaamheden per jaar 

opgenomen.  
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Tabel 2.1 Aantal dagen met enkel en dubbele buitendienststelling in periode 2016-2019 gepland en 

gerealiseerd 

 2016 2017 2018 2019 Q3 2019 

Gerealiseerde werkzaamheden 

Aantal dagen met enkelsporige 

buitendienststelling 

164 26 n.n.b 96 114b 

Aantal dagen met dubbelsporige 

buitendienststelling 

16 16 n.n.b 10 14 

Totaal 179 42 87 106 128 

Geplande werkzaamheden 

Aantal dagen met enkelsporige 

buitendienststelling 

164 45 55 88 131 

Aantal dagen met dubbelsporige 

buitendienststelling 

18 15 24 10 12 

Totaal 181 60 79 98 143 

Verschil gepland en gerealiseerd 

Totaal -2 -18 +8 +8 -15 

Bron:  ProRail – Ontwikkeling Spoorgoederenverkeer in Nederland 2016-2019 en Overzichtskalenders werkzaamheden 2016-

2019 

 

 

2.4.2 Omgeleide treinen 

Uit tabel 2.1 is duidelijk geworden dat 2016 het jaar was met de meeste en 2017 met de minste 

buitendienststellingen. Dit is ook terug te zien in het aantal omleidingen (tabel 2.2 en 2.3) In 2016 

zijn er 6.634 treinen omgeleid, tegenover 1.440 in 2017. Voor 2019 zijn er minder 

buitendienststellingen gepland dan in 2016, maar zijn de capaciteitsbeperkingen door de 

werkzaamheden fors in vergelijking met 2017 en 2018. Dit, en de groei van het 

spoorgoederenvervoer van af Q3 van 2018, heeft geresulteerd in 4.251 omgeleide treinen tot aan 

het derde kwartaal van 2019. 

 

Tabel 2.2 Overzicht van aantal omgeleide treinen aantal kilometers en tonnage 2016-2019   

Omgeleide 

treinen 

Compensatie km Km’s per rit Tonnage 

(bruto in mln) 

Tonkm 

(bruto in mln) 

2016 6.634 310.545 46,8 10,7 1.746 

2017 1.440 57.265 39,8 2,6 393 

2018 2.619 115.795 44,2 5,0 756 

2019 Q3 4.251 201.679 47,4 7,8 1.216 

Bron: ProRail  

 

Het grote aantal buitendienststellingen in 2016 komt ook tot uitdrukking in tabel 2.3. Met een 

aandeel van vijftien procent vormen de omleidingen een flink aandeel van het totaal aantal 

goederentreinen dat de grens bij Duitsland passeerde. Uit de tabel wordt ook duidelijk dat verreweg 

de meeste goederentreinen worden omgeleid via Venlo. In de tabel is niet het aantal omleidingen 

via Herzogenrath (Heerlen grens) opgenomen, maar het aantal omleidingen via deze route beperkt 

zich tot enkele treinen per jaar.  
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Tabel 2.3 Aandeel omleidingen via grensovergangen Venlo en Oldenzaal  

Goederen-

treinen ri 

Duitsland 

Omgeleide 

treinen 

Aandeel 

omleidingen 

Omleiding 

via Venlo 

Aandeel Omleiding 

via 

Oldenzaal 

Aandeel 

2016 44.000 6.634 15% 5.610 85% 1.020 15% 

2017 42.900 1.440 3% 1.370 95% 65 5% 

2018 43.300 2.619 6% 2.277 87% 341 13% 

2019 Q3 34.2009 4.251 12% 3.707 87% 544 13% 

Bron: ProRail  

 

 

2.5 Gebruik van regeling 

2.5.1 Marktpartijen 

Vervoerders dienen elk jaar opnieuw een aanvraag te doen voor de regeling. Van de twintig 

goederenvervoerders die in 2019 een toegangsovereenkomst met ProRail hebben om op het 

Nederlandse spoor te mogen rijden10 hebben er in 2019 zeven compensatie ontvangen (tabel 2.4). 

Voor dit onderzoek zijn de door ProRail verstrekte gegevens met betrekking tot uitgekeerde 

bedragen vergeleken met openbare bronnen rond subsidieverantwoording door de Rijksoverheid.11 

 

Tabel 2.4 Overzicht spoorwegondernemingen per jaar 

2016 2017 2018 201912 

Subsidie aangevraagd en verkregen 

DB Cargo Nederland 

N.V. 

DB Cargo Nederland 

N.V. 

DB Cargo Nederland N.V. DB Cargo Nederland N.V. 

Captrain Netherlands 

B.V. 

Captrain Netherlands 

B.V. 

Captrain Netherlands B.V. Captrain Netherlands B.V. 

SBB Cargo 

Deutschland GmbH 

SBB Cargo 

Deutschland GmbH 

SBB Cargo Deutschland 

GmbH 

SBB Cargo Deutschland 

GmbH 

KombiRail Europe B.V. KombiRail Europe B.V. KombiRail Europe B.V. KombiRail Europe B.V. 

LTE Netherlands B.V. LTE Netherlands B.V. LTE Netherlands B.V. LTE Netherlands B.V. 

Rotterdam Rail 

Feeding B.V. 

Rotterdam Rail 

Feeding B.V. 

Rotterdam Rail Feeding 

B.V. 

Rotterdam Rail Feeding 

B.V. 

Rurtalbahn Benelux 

B.V. 

Rurtalbahn Benelux 

B.V. 

Rurtalbahn Benelux B.V. Rurtalbahn Benelux B.V. 

- Lineas (B Logistics 

N.V.) 

- - 

RheinCargo GmbH & 

Co. AG 

RheinCargo GmbH & 

Co. AG 

- - 

ERS Railways BV ERS Railways BV - - 

Bron: ProRail en Rijksubsidies 2016-2018 

 

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt hebben niet alle vervoerders gebruik gemaakt van de 

regeling. Niet alle vervoerders maken gebruik van de Betuweroute en hebben derhalve geen 

directe hinder van de omleidingen. Uit gesprekken met de sector en rapportage van ProRail13 komt 

                                                         
9  Gebaseerd op Grafiek 4.3 uit Jaarrapport Ontwikkeling spoorgoederenverkeer 2019 ivm 2018, ProRail 
10  Zie https://www.prorail.nl/vervoerders/onze-klanten voor een overzicht van partijen met een toegangsovereenkomst (stand 

december 2019) 
11  Zie https://www.rijksfinancien.nl/open-data voor de links naar de relevante bronbestanden. 
12  Tot en met derde kwartaal 2019 
13  Zie Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland 2018 vergeleken met 2017 (ProRail, 2019) 
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naar voren dat van de vervoerders die wel gebruik maken van de Betuweroute, er vervoerders zijn 

geweest die omwille van de werkzaamheden het logistieke concept omgooien en structureel kiezen 

om treinen via een ander grenspunt (Venlo of Oldenzaal) te laten rijden. Dit omdat gedurende het 

jaar afwisselend via Venlo/Oldenzaal en Zevenaar rijden een negatief effect heeft op de betrouw-

baarheid en maakbaarheid van het aangeboden logistieke product (zie ook tekst box hieronder). 

Deze vervoerders komen dan ook niet in aanmerking voor compensatie. Daarnaast geeft één partij 

aan dat er door keuzes van DB Netze rond de routering verder in Duitsland deze vervoerder 

gedwongen wordt om van het grenspunt Venlo gebruik te maken. Tevens zijn er een aantal partijen 

die niet alle jaren van de regeling gebruik gemaakt hebben. Zo heeft RheinCargo door het sluiten 

van een aantal Duitse kolencentrales aanzienlijk minder treinen via de Betuweroute naar Duitsland 

gereden en kwam daardoor in 2018 en 2019 niet in aanmerking voor compensatie. Lineas maakt 

weinig tot geen gebruik van de Betuweroute en ERS stopte in 2017 met zijn vervoersactiviteiten.  

 

Keuze Betuweroute of gemengd net via Venlo of Bad Bentheim 

Al bij oplevering van de Havenspoorlijn en de daarop aansluitende Betuweroute hebben een aantal 

vervoerders, waaronder marktleider DB, gekozen voor een model waar bij vervoer naar Duitsland zo veel 

mogelijk gebruik gemaakt wordt van de Betuweroute. Als voordeel wordt vaak de hoge beschikbaarheid 

van capaciteit genoemd en het feit dat de route minder conflicteert met druk reizigersverkeer. Wel is voor 

gebruik van de Betuweroute een speciale (duurdere) meersysteem-locomotief nodig. Een voordeel is 

vervolgens wel dat er niet aan de grens van locomotief gewisseld hoeft te worden. Ook kunnen er dan 

logistieke concepten worden opgezet waarbij de machinistenwissel op een zo ideaal mogelijke plek verder 

in Duitsland gedaan kan worden. Voor deze vervoerders biedt de Betuweroute belangrijke voordelen, wat 

het structureel omleiden van treinen via Venlo of Bad Bentheim geen aantrekkelijk alternatief maakt.  

 

Een aantal, meest kleinere, vervoerders draagt treinen veelal op de grens over aan een (Duitse) 

vervoerder die met eigen loc en machinist de trein verder rijdt. In dit geval ligt een keuze voor Venlo of Bad 

Bentheim meer voor de hand. Een keerzijde is wel een toegenomen belasting van emplacement Venlo, in 

het bijzonder wanneer er een omleidingsbedrijf is ingesteld. Dit bemoeilijkt het wisselen van locomotief aan 

de grens. Deze hogere belasting zorgt voor een afname in de betrouwbaarheid van het 

grensoverschrijdend spoorgoederenvervoer via Venlo, waardoor vervoerders zich genoodzaakt voelen om 

aanvullende maatregelen te nemen (achter de hand houden van materieel en personeel). Deze 

suboptimale inzet van middelen leidt tot hogere kosten, die niet door de regeling worden gedekt.  

 

 

 

 

2.5.2 Verdeling van de verstrekte subsidies over de vervoerders 

Op basis van publieke data van de Rijksoverheid14 is de verdeling van de verstrekte subsidie over 

de verschillende vervoerders per jaar geanalyseerd. Ten opzichte van de bedragen die door 

ProRail verstrekt zijn per jaar verschillen deze niet qua totaalbedrag, maar wel qua verdeling over 

de jaren. Dit vanwege het werken met voorschotten en verrekening via eindfacturen bij ProRail. 

Gemiddeld over de periode 2016-2018 neemt de vervoerder met in omvang het hoogste 

marktaandeel ook het merendeel van de uitgekeerde bedragen voor zijn rekening (60%). Dit was te 

                                                         
14  Zie https://www.rijksfinancien.nl/open-data voor de links naar de relevante bronbestanden. (“Rijkssubsidies 2016, 2017, 

2018”) 
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verwachten gezien het marktaandeel dat deze partij heeft in het vervoer op de Betuweroute en ook 

gezien de achterliggende (logistieke) concepten, die meer op de langere termijn gericht zijn, ook 

contractueel. Daarnaast zijn er nog twee vervoerders met een aandeel in de verstrekte subsidies 

van iets meer dan 10%, de rest is van gering omvang. Zoals eerder aangegeven zijn er ook partijen 

die hun logistieke concept aangepast hebben, niet meer via de Betuweroute rijden en derhalve 

geen aanspraak maken op de regeling. 

 

 

2.5.3 Uitgekeerd subsidiebedrag 

Op basis van de in de regeling genoemde plafonds (inclusief de uitvoeringskosten) en de 

uitgekeerde bedragen op basis van data van ProRail kan de financiële benutting van de regeling 

over de afgelopen jaren bepaald worden. Deze is weergegeven in tabel 2.5. Uit de tabel komt 

duidelijk naar voren dat in geen enkel jaar het subsidieplafond wordt bereikt en het uitgekeerde 

bedrag ook veelal ver onder het ingestelde plafond blijft. Alleen in 2016 is meer dan driekwart van 

het maximale budget uitgekeerd. 

 

Daarnaast valt ook op dat het uitgekeerde bedrag per gecompenseerde kilometer in de eerste drie 

kwartalen van 2019 veel lager lag, dan in de jaren voorafgaand. Dit heeft te maken met de lagere 

gebruiksvergoeding die is toegerekend in 2019. Per 01-01-2019 is namelijk ook de Tijdelijke 

subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor in werking getreden. Op basis van deze 

regeling krijgen goederenvervoerders een subsidiebedrag per gereden kilometers op Nederlands 

grondgebied. Voor de berekening van het variabele deel in de compensatie voor de omgereden 

kilometers, wordt de subsidie voor de stimulering van het spoorgoederenvervoer afgetrokken van 

het te betalen tarief voor het treinpad. Hierdoor valt het uitgekeerde bedrag per omgereden 

kilometer en het totaal uitgekeerde bedrag in 2019 lager uit. Dit maakt ook de vergelijking van het 

uitgekeerde bedrag in 2019 met de voorgaande jaren moeilijker. 

 

Tabel 2.5 Uitgekeerd subsidiebedrag in de periode 2016 tot Q3 2019 

Jaar  Subsidieplafond Uitgekeerd bedrag Percentage 

uitgekeerd t.o.v. 

plafond 

Bedrag per 

gecompenseerde 

km 

2016  € 2.500.000,– € 1.892.428,- 76% € 6,09 

2017  € 2.400.000,– € 362.173,- 15% € 6,32 

2018  € 2.200.000,– € 713.091,- 32% € 6,16 

2019 € 2.900.000,– € 967.279,-* 33%* € 4,80* 

Totaal € 10.000.000,– € 3.934.972,-* 39%* € 5,84* 
*t/m Q3 2019 

 

In de periode 2016 tot en met het derde kwartaal van 2019 is 39% van het subsidieplafond 

daadwerkelijk uitgekeerd. 
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3 Marktpositie spoorgoederenvervoer 

3.1 Introductie 

In dit hoofdstuk wordt gekeken in hoeverre de compensatieregeling heeft bijgedragen aan het 

behoud van de marktpositie van het spoorgoederevervoer. Allereerst wordt in paragraaf 3.2 

gekeken naar de effecten van de omleidingen en compensatieregeling op de positie van het 

spoorgoederenvervoer ten opzichte van het wegvervoer en de binnenvaart. Vervolgens wordt in 

paragraaf 3.3 gekeken naar de positie van het spoorgoederenvervoer ten opzichte van andere 

zeehavens. In paragraaf 3.4 wordt gekeken naar de effecten op de logistieke modellen van 

vervoerders en verladers.  

 

 

3.2 Marktpositie spoorgoederenvervoer: modal split 

3.2.1 Behoud positie spoorgoederenvervoer ten opzichte van weg en binnenvaart 

Het doel van de regeling was “het behoud van de marktpositie”. De regeling heeft alleen impact op 

dat deel van de marktpositie dat door de omleidingen (potentieel) getroffen zou worden en 

waarvoor compensatie geboden is. Binnen de totale positie van het spoorgoederenvervoer in 

Europa, voor Nederland en zelfs op de Oost-west as is deze marktpositie nauwelijks beïnvloed 

door de omleidingen en kan gesteld worden dat daar de marktpositie behouden is (vanuit het 

perspectief van de omleidingen). Andere (markt-) ontwikkelingen hebben gezorgd voor grotere 

schommelingen in de marktpositie. Daarbij dient gedacht te worden aan de ontwikkeling in de markt 

voor het vervoer van energiedragers en capaciteitsproblemen bij zowel spoorvervoer als 

binnenvaart. 

 

Over het geheel genomen, kan geconcludeerd worden dat de effecten van de omleidingen op de 

positie van het spoorgoederenvervoer zeer beperkt zijn geweest. Het verlies aan spoorvolume door 

de omleidingen maakt nog geen half procent uit van het totale spoorvolume op de Oost-West as. 

Het effect van de compensatieregeling is zodoende ook beperkt gebleven en het is daarom moeilijk 

om de conclusie te trekken dat de regeling substantieel heeft bijgedragen aan het behoud van de 

positie van het spoorgoederenvervoer. In figuur 3.1 is de modal split tussen spoor, weg en 

binnenvaart weergegeven voor het internationale goederenvervoer. Daaruit blijkt dat het aandeel 

spoorgoederenvervoer al jaren relatief stabiel is (zo rond de 6 procent) en juist in de periode 2016-

2018 het aandeel van het spoor in het totale vervoer licht stijgt. De stijging van het aandeel 

spoorgoederenvervoer ging in 2018 vooral ten koste van de binnenvaart, die te kampen had met 

lage waterstanden in de rivieren door de droge zomer. Voor een deel van deze lading vormde de 

trein een goed alternatief. In tabel 3.1 is de modal split verbijzonderd voor het goederenvervoer 

over de oost-west as in de jaren 2016 en 2017. Ook hier is (over een zeer korte periode) een 

stabiel beeld te zien15.  

 

                                                         
15  In de Monitor Derde Spoor zijn voor 2018 geen cijfers beschikbaar over het vervoerde tonnage via weg en binnenvaart  
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Figuur 3.1 Modal split internationaal goederenvervoer op basis van ladingtonkilometers 

 
Bron: CBS – Goederenvervoer Ladinggewicht en ladingtonkilometers, berekening Ecorys 

 

 

Tabel 3.1 Modal split oost-west as 2016 en 2017 (netto tonnen)   

Spoor Weg Binnenvaart Totaal 

2016 Absoluut 35.143.006 52.542.471 112.849.941 200.535.418  

% 18% 26% 56% 100% 

2017 Absoluut 35.734.525 54.661.880 108.629.970 199.026.375  

% 18% 27% 55% 100% 

Bron: Panteia & Lo&3Co – Monitor Derde Spoor 2016-2018 

 

 

3.2.2 Ontwikkeling spoorgoederenvervoer 

In tabel 3.2 is de ontwikkeling van het internationale spoorgoederenvervoer in de periode 2016 tot 

en met 2019 weergegeven. Voor het gehele internationale goederenvervoer geldt dat het aantal 

goederentreinen dat de grens passeert in de periode 2016-2019 (met uitzondering van 2017, onder 

meer vanwege de problemen bij Rastatt) toegenomen is. Het totale bruto tonnage16 is afgenomen 

tot en met 2018 ten opzichte van 2016. In 2019 In 2019 lag het bruto tonnage weer boven het 

niveau van 2016. Het jaar 2019 kende het hoogste aantal goederentreinen op de grens ooit 

gemeten. Voor het internationale Oost-West verkeer (verkeer via alle grensovergang met 

Duitsland) geldt zowel een toename in het totaal aantal treinen als het totale tonnage ten opzicht 

van 2016. Het totale vervoerde tonnage op de Oost-West as nam tussen 2016 en 2019 toe met 2 

procent, terwijl het totale internationale spoorgoederenvervoer toe nam met 4 procent (bruto 

tonnage). Het aandeel Oost-West verkeer in het totale internationale verkeer nam dan ook af van 

84 procent in 2016 naar 82 procent in 2019 gemeten in totale tonnage en van 79 procent naar 77 

procent op basis van het totaal aantal goederentreinen.  

 

                                                         
16  Bruto tonnage het betreft het tonnage van de lading, inclusief een eventuele container en inclusief het gewicht van de 

wagon en locomotief. 
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Tabel 3.2 Ontwikkeling internationale spoorgoederenvervoer    

2016 2017 2018 2019 

Internationale goederentreinen 55.700 55.450 56.350 59.000 

Verschil t-1  Absoluut 1.550 -250 900 2.650  

% 3% -0,4% 2% 5% 

Tonnage international 86,1 85,2 85,0 89,5 

Verschil t-1  Absoluut (bruto mln) 1,8 -0,9 -0,2 4,5  

% 2% -1% -0,3% 5% 

Goederentreinen Oost-West as  

(beide richtingen) 

44.000 42.900 43.300 45.400 

Verschil t-1  Absoluut 600 -1.100 350 2.100  

% 1% -2% 1% 5% 

Tonnage Oost- West as (beide richtingen) 72,4 70 69,9 73,6 

Verschil t-1  Absoluut (bruto mln) 0,6 -2,4 -0,1 3,7  

% 1% -3% 0% 5% 

Bron: ProRail – Ontwikkeling Spoorgoederenvervoer in Nederland 2016-2019 

 

Als er ingezoomd wordt op de drie belangrijkste grensovergangen op de Oost-West as, dan is de 

invloed van de capaciteitsbeperkingen door de werkzaamheden goed zichtbaar (tabel 3.3). Het 

spoorgoederenvervoer via de grens bij Zevenaar en vooral over de Betuweroute is sinds 2009 sterk 

toegenomen, met als recordjaar 2014 toen 52,6 miljoen bruto ton de grens passeerde. Door de 

werkzaamheden aan het Derde Spoor nam de bruto tonnage via Zevenaar af in 2015, 2016 en 

2018. De vervoerde bruto tonnage via Zevenaar bedroeg in 2019 nog maar 39,6 miljoen ton. 

 

Tijdens de vele werkzaamheden in 2016 is een groot deel van de treinen omgeleid via Oldenzaal 

en bovenal Venlo. Dit is terug te zien in de groei van het aantal goederentreinen en de bruto 

tonnage bij deze grensovergangen. Vooral de groei van het vervoer bij Oldenzaal (gemeten in bruto 

tonnage) met 40 procent valt op. Zoals reeds in hoofdstuk 2 opgemerkt, zijn er ook een aantal 

vervoerders geweest die in de afgelopen jaren structureel via een omleidingsroute zijn gaan rijden. 

In 2017 waren er aanzienlijk minder werkzaamheden en is er een herstel te zien van het 

spoorgoederenvervoer via Zevenaar ten koste van Oldenzaal en Venlo.  

 

Hoewel er in 2018 aanzienlijk minder capaciteitsbeperkingen waren door werkzaamheden ten 

opzichte van 2016 is er in dat jaar, zowel in absolute als relatieve zin, de grootste daling te zien in 

het spoorgoederenvervoer via Zevenaar. Daarbij valt op dat vooral Venlo grens een zeer grote 

toename kende van het aantal treinen en totale tonnage als gevolg van de omleidingen, terwijl bij 

Oldenzaal het aantal goederentreinen slechts met 250 toenam. Ook in 2019 is deze tendens 

waarneembaar. De 26,6 miljoen bruto ton die in 2019 via Venlo werd vervoerd is het hoogste 

totaalaantal sinds 2007 (destijds 26,9 miljoen ton).  
  



 

 
17 

  

Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten 

 

Tabel 3.3 Ontwikkeling spoorgoederenvervoer Oost-West as via Zevenaar. Venlo en Oldenzaal   

2016 2017 2018 2019 

Treinen via Zevenaar 20.750 24.500 20.650 21.450 

Verschil t-1  Absoluut -3.750 3.750 -3.900 800  

% -15% 18% -16% 4% 

Tonnage via Zevenaar 41,4 45,6 37,8 39,6 

Verschil t-1  Absoluut (bruto mln.) -5,4 4,2 -7,8 1,9  

% -12% 10% -17% 5% 

Treinen via Oldenzaal 6.750 5.850 6.100 6.050 

Verschil t-1  Absoluut (bruto mln.) 1800 -900 250 -50  

% 36% -13% 4% 0% 

Tonnage via Oldenzaal 7,9 6,5 7,0 7,2 

Verschil t-1  Absoluut (bruto mln.) 2,3 -1,4 0,5 0,2  

% 40% -18% 8% 3% 

Aantal treinen via Venlo 16.350 12.500 16.550 17.900 

Verschil t-1  Absoluut 2450 -3800 4000 1.350  

% 18% -23% 32% 8% 

Tonnage via Venlo 23 17,9 25,1 26,6 

Verschil t-1  Absoluut (bruto mln.) 3,7 -5,1 7,2 1,6  

% 19% -22% 40% 6% 

Bron: ProRail – Ontwikkeling Spoorgoederenvervoer in Nederland 2016-2019 

 

 

3.2.3 Invloed werkzaamheden Derde Spoor op spoorgoederenvervoer 

Om te bepalen wat de effecten zijn van de omleidingen op het spoorgoederenvervoer hebben 

Panteia en Lo&3Co de Monitor Derde Spoor opgesteld. De resultaten van deze monitor zijn 

weergegeven in tabel 3.4. De Monitor Derde Spoor is opgesteld voor de jaren 2016, 2017 en 2018 

(prognose). Op basis van CBS data is binnen deze evaluatie een inschatting gemaakt van het 

Oost-West spoorvervoer voor 2019 en het potentieel aan ladingvolume dat verloren is gegaan door 

de omleidingen; dit zijn modelberekeningen. 

 

In de tabel is voor elk jaar het aantal netto tonnen spoorgoederenvervoer weergegeven. Het gaat 

hier dus om het ladinggewicht, exclusief het gewicht van wagons en locomotief. In de Monitor 

Derde Spoor is gekeken wat het effect is van de kostenverhoging door de omleidingen op de modal 

shift in de periode 2016-2018 In de tabel is weergegeven hoeveel potentieel aan tonnen 

spoorvervoer verloren is gegaan door de omleidingen ten koste van weg en binnenvaart. Dit is ook 

uitgedrukt als aandeel in de totale netto tonnage op de Oost-West as.  

 

Uit de modelberekeningen uit de monitor blijkt dat, door de relatief lage omleidingskosten ten 

opzichte van de totale kosten, de modal shift effecten beperkt zijn gebleven. Het grootste verlies 

aan potentiele ladingvolumes kwam, zoals te verwachten, voor in 2016. In dat jaar werd er bijna 

60.000 ton aan lading misgelopen door de werkzaamheden. Doordat er aanzienlijk minder 

werkzaamheden waren in 2017 en 2018, nam ook het potentieel aan volume sterk af. Overigens 

speelt niet alleen de kostencomponent van de omleidingen mee. In een aantal markten heeft 

spoorvervoer een specialistische positie (e.g. van en naar Tsjechië), die weinig concurrentie 

ondervind van weg en binnenvaart17  

 

                                                         
17  Bron: Panteia (2016) – Monitor Derde Spoor 
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Tabel 3.4 Effecten van omleidingen op spoorgoederenvervoer   

2016 2017 2018 

(prognose) 

2019 

(prognose) 

Spoorvervoer oost-west Tonnen 

(mln. netto) 

35,1 35,7 35,7 36,2 

Potentieel spoorvervoer zonder 

omleidingen 

Tonnen 

(netto) 

58.263 5.897 21.541 51.092 

Aandeel verlies op totaal Oost-

West vervoer 

% 0,17 0,02 0,06 0,14 

Aandeel verlies zonder 

compensatieregeling 

% 0,21 0,02 0,09 0,18 

Spoorvolume behouden door 

compensatieregeling 

Tonnen 

(netto) 

15.538 1.250 10.620 14.247 

Bron: Panteia & Lo&3Co – Monitor Derde Spoor 2016-2018, berekening 2019 door Ecorys 

 

In de monitor is ook gekeken naar de effecten van de compensatieregeling op het potentieel 

volume. Hierbij is berekend hoe groot het potentieel ladingvolume zou zijn zonder compensatie. Het 

effect van de compensatieregeling is daarbij uitgedrukt als potentieel aandeel van het totale 

spoorgoederenvervoer op de Oost-West as. Op basis hiervan kan de absolute totale tonnage 

spoorgoederenvervoer berekend worden die behouden is door de compensatieregeling. De onder-

staande resultaten laten zien dat de regeling heeft bijgedragen aan het behoud van ladingvolume 

voor het spoorgoederenvervoer. Doordat de meerkosten door de omleidingen mee vielen (vooral in 

2017 en 2018 door het geringe aantal omleidingen) is het effect van de compensatieregeling echter 

beperkt gebleven.  

 

In tabel 3.5 is het behouden spoorvolume in tonnen vertaald naar het aantal goederentreinen en 

vrachtwagens dat nodig is om deze lading te vervoeren. Dit om de totale tonnage behouden 

spoorvolume door de regeling wat meer in perspectief te kunnen plaatsen. Ook is gekeken naar de 

kosten per bespaarde ton spoorvolume. Dit is berekend door de voor dat jaar uitgekeerde 

compensatie te delen door de totale behouden tonnage voor het spoor. Ook hier komt duidelijk 

naar voren dat het effect van de compensatieregeling in 2017 zeer gering was door het zeer 

beperkt aantal omleidingen. 

 

Tabel 3.5 Bespaard spoorvolume in tonnen vertaald naar aantal treinen, vrachtwagens en kosten 

  2016 2017 2018 

(prognose) 

2019 

(prognose) 

Aantal treinen Gem. Gewicht 900 

ton netto 

17 1 12 16 

Aantal 

vrachtwagens 

Gem. Gewicht 15 

ton 

1.036 83 708 950 

Kosten bespaard 

volume 

euro's per ton € 121,79 € 289,76 € 67,15 n.n.b 

 

 

3.3 Marktpositie spoorgoederenvervoer: Haven split 

In de Monitor Derde Spoor is ook de havensplit berekend. De havensplit geeft weer hoeveel 

spoorvolume er potentieel meer vervoerd had kunnen worden via Nederlandse zeehavens. 

Allereerst is hier berekend wat het potentiele volume is voor de Nederlandse zeehavens was 

zonder omleidingen en vervolgens wat het aandeel zonder compensatie zou zijn. Op basis hiervan 
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is de totale tonnage behouden voor Nederlandse zeehavens door de compensatieregeling 

berekend.   

 

Tabel 3.1 Effect omleidingen en compensatieregeling op spoorgoederenvervoer via Nederlandse 

zeehavens    

2016 2017 2018 (prognose) 

Spoorvervoer oost-west Tonnen 

(mln. netto) 

35,1 35,7 35,7 

Spoorvervoer potentieel 

havens zonder omleiding 

tonnen 34.896 2.037 19.022 

Spoorvolume beïnvloed in 

havenkeuze als aandeel 

van totaal 

% 0,099 0,006 0,053 

Aandeel zonder 

compensatie 

% 0,191 0,008 0,071 

Spoorvolume behouden 

door compensatieregeling 

tonnen 32.228 822 6.350 

Aantal treinen Gem. Gewicht 

900 ton netto 

36 1 7 

Aantal vrachtwagens Gem. Gewicht 

15 ton 

2149 55 423 

Kosten bespaard volume euro's per ton €  58,72 €  440,73 €  112,31 

Bron: Panteia & Lo&3Co – Monitor Derde Spoor 2016-2018 

 

Uit de rapportage blijkt dat de havensplit effecten zeer beperkt zijn geweest op basis van de 

modelberekeningen. Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat het aantal treinen, dat dankzij de 

regeling behouden gebleven is, varieert tussen de 1 en 36 op jaarbasis.  

 

 

3.4 Logistieke modellen 

Zoals in het vorige hoofdstuk al beschreven verschillen de logistieke concepten per spoorgoederen-

vervoerder. Vanuit een ketenperspectief bezien lijken er geen signalen te zijn dat verladers 

gekozen hebben voor verandering van productieprocessen. Wel geven vervoerders aan te maken 

te hebben met zogeheten ‘sprongkosten’. Wanneer in de uitwerking van een logistiek concept (m.n. 

personeelsplanning) uitgegaan wordt van robuust gebruik van de Betuweroute zijn de gevolgkosten 

van het niet beschikbaar zijn van de route relatief hoog. Omrijden betekent dan inzet van extra 

machinisten en in een meer extreem geval inzet van extra materieel. Een kostenstijging is dan niet 

lineair maar een sprong naar een hoger niveau. De onderbouwing voor deze niet lineaire 

kostenstijging is voorstelbaar, maar niet verder onderzocht. 
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4 Evaluatie Tijdelijke Subsidieregeling 

4.1 Doeltreffendheid regeling 

Om de doeltreffendheid van de compensatieregeling te bepalen, dient gekeken te worden naar de 

centrale doelstelling van de regeling. De regeling heeft tot doel om de marktpositie van het 

spoorgoederenvervoer, ten opzichte van het meer vervuilende goederenvervoer over de weg, te 

behouden gedurende de aanleg van de Betuweroute in Duitsland tussen Emmerich en 

Oberhausen. Dit door de extra kosten die de noodzakelijke omleidingen tijdens de werkzaamheden 

met zich meebrengen deels te compenseren. 

 

Zoals uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken, is de impact van de omleidingen gering geweest 

op de positie van het spoorgoederenvervoer. De Monitor Derde Spoor laat in de periode 2016-2018 

een zeer klein verlies zien van het ladingvolume via het spoor ten koste van weg en binnenvaart. 

De berekende effecten op basis van het kostenmodel kunnen zelfs als marginaal getypeerd 

worden. Bovendien hebben sommige partijen bewust gekozen voor logistieke concepten waarmee 

de Betuweroute vermeden wordt en een betrouwbaar product geleverd kan worden. Daarmee 

hebben de marktpartijen zelf al voorkomen dat er ladingpakketten weglekken. Vanuit de sector zijn 

er dan ook geen signalen dat er (reverse) modal shift heeft plaatsgevonden. Derhalve concluderen 

wij dat er sprake is van doelrealisatie. 

 

De geringe invloed van de omleidingen op de positie van het spoorgoederenvervoer heeft ook 

gevolgen voor de effecten van de subsidieregeling. Hoewel de subsidieregeling een positief effect 

heeft gehad op het behoud van de positie van het spoorgoederenvervoer, is dit effect zeer gering 

geweest in termen van ladingvolume. Het behoud van de marktpositie van het spoorgoederen-

vervoer kan dus in beperkte mate toegeschreven worden aan de tijdelijke subsidieregeling. Daar 

komt bij dat de tijdelijke regeling niet op zichzelf staat; daarnaast is er een groter maat-

regelenpakket die de positie van het spoorgoederenvervoer moet verbeteren18. Omdat er vanuit dit 

pakket ook financiële incentives geboden worden (lagere gebruiksvergoeding) en er tegelijkertijd 

veel exogene ontwikkelingen plaatshebben19, is het lastig om het beoogde effect van de subsidie-

regeling Derde Spoor te isoleren. Als onderdeel van dit bredere maatregelenpakket heeft de 

tijdelijke subsidieregeling echter bijgedragen aan verminderen van het risico op verlies van het 

imago van de spoorsector en daarmee (meer dan op basis van de cijfers uit het voorgaande 

geconcludeerd zou kunnen worden) bijgedragen aan het behoud van de marktpositie van het 

spoorgoederenvervoer (ook buiten perioden van omleidingen). 

 

De vervoerders hebben geen klachten over de procedure van de regeling, maar wel zorgen over de 

geboden oplossingen en verdeling  van de spoorcapaciteit door ProRail en DB Netz tijdens buiten-

dienststellingen. Vooral de knelpunten op het Nederlands spoor (capaciteitsproblemen Venlo, maar 

ook opstelcapaciteit in de Rotterdamse regio) vormen een belangrijke uitdaging, die niet op te 

vangen zijn met (het voortzetten van) de tijdelijke subsidieregeling.  

 

 

                                                         
18  Zie IENW/BSK-2018/124486 
19  Een voorbeeld hiervan is de energietransitie in Duitsland die zorgt voor het wegvallen van onder meer forse 

ladingpakketten energiekolen.  
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4.2 Externe effecten (emissies en geluid) 

De geringe effecten zoals berekend in de monitor derde spoor en de marges om deze 

berekeningen maken dat wij het niet zinvol achten om op het niveau van externe effecten verdere 

berekeningen uit te voeren. Omrijden leidt tot beperkte negatieve effecten, alhoewel ook nog 

afhankelijk van de specifieke routes, en de regeling heeft er aan bijgedragen dat deze beperkte 

negatieve effecten verminderd zijn. Binnen het totaal van externe effecten van mobiliteit zijn al deze 

effecten nihil. Daar komt bij dat voor de nog wel beschikbare capaciteit van de Betuweroute bij 

(enkelzijdige) buitengebruikstelling prioriteit is gegeven aan treinen met gevaarlijke stoffen. 

 

4.3 Doelmatigheid regeling 

Om de doelmatigheid te bepalen dient gekeken te worden in hoeverre de regeling, en de kosten die 

hiermee gepaard zijn gegaan, ook de grootst mogelijke effecten hebben bewerkstelligd. In de 

periode 2016 tot derde kwartaal 2019 is er aanzienlijk minder subsidie verleend dan dat er 

beschikbaar was volgens de ingestelde subsidieplafonds. Dit is grotendeels het gevolg geweest 

van het feit dat er minder buitendienststellingen waren dan oorspronkelijk gepland2021. Als we kijken 

naar de kosten die tot nu toe gemaakt zijn (bijna vier miljoen euro) en de in de vorige paragraaf 

geschetste geringe positieve effecten van de regeling, dan moet geconcludeerd worden dat de 

regeling op zichzelf staand weinig doelmatig is. Op basis van de modelberekeningen in de Monitor 

Derde Spoor constateren wij dat er relatief hoge kosten gemoeid zijn met het behoud van 

ladingvolume voor het spoorgoederenvervoer tijdens werkzaamheden aan het Derde Spoor.  

 

Vervoerders geven aan dat er vaak geen directe relatie zit tussen de commerciële afspraken voor 

vervoer die gemaakt worden met een klant (vaak op jaarbasis) en de uiteindelijk gereden trein. 

De vervoerder probeert haar eigen productie te optimaliseren binnen de op dat moment geldende 

randvoorwaarden (waar beschikbaarheid van de verschillende routes ook onder valt). Ook dit 

maakt het doen van uitspraken over doelmatigheid complex. 

 

De doelmatigheid van de regeling moet echter in het licht gezien worden van alle effecten van het 

beleid, dus ook de in de vorige paragraaf genoemde bijdrage aan het vermijden van het risico van 

verlies van imago en de positie van het spoorgoederenvervoer. Buitenlandse aandeelhouders 

kijken soms zeer negatief naar de omstandigheden in Nederland voor het spoorgoederenvervoer 

(bijv. gebruiksvergoeding, prioriteit spoorgoederenvervoer t.o.v. personenvervoer en de kostbare 

lappendeken van beveiligings- en bovenleiding systemen). De subsidieregeling is een signaal 

richting de verschillende aandeelhouders dat de benarde positie van het spoorgoederenvervoer 

serieus wordt genomen door Nederlandse overheid.  

 

Het is niet mogelijk om dit imago effect te kwantificeren, zeker ook doordat de regeling gezien moet 

worden samen met het bredere maatregelenpakket. Wel kan geconstateerd worden dat de tijdelijke 

regeling 3e spoor past binnen (de visie van) het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer en een 

bijdrage levert aan het verbeteren van het kostenniveau van het spoorgoederenvervoer ten 

opzichte van de andere modaliteiten en aan de groeiambities van het Rijk voor het 

spoorgoederenvervoer. Binnen dit maatregelenpakket kunnen de kosten van de tijdelijke regeling 

Derde Spoor als relatief gering getypeerd worden.  

 

 

                                                         
20  Per buitendienststelling varieert de capaciteit 
21  Dat er minder buitendienstellingen zijn geweest dan gepland heeft te maken met het opschuiven van de werkzaamheden 

aan de Duitse kant van de grens. 
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4.4 Administratieve lasten 

De administratieve lasten voor de vervoerders zijn relatief beperkt. ProRail doet in feite veel 

voorwerk door zelf aan te geven welke treinen zijn omgeleid. De enige hobbel die daarbij 

aangegeven wordt door de marktpartijen is dat zij reeds bij de jaarplanning aan moeten geven dat 

zij gebruik willen maken van de regeling voor de aan te vragen treinen gedurende geplande 

buitendienststellingen. Dit leidt mede tot de conclusie dat er geen sprake is geweest van 

strategisch gedrag bij de vervoerders. Voor een vervoerder is het niet lonend is om bij het – last 

minute - niet doorgaan van werkzaamheden de operatie weer om te gooien ten opzichte van de 

hoogte van het subsidiebedrag.  

 

De uitleg van de regeling is duidelijk geweest en er is gehandeld zoals beloofd. De sector heeft hier 

veel waardering voor. Op enkele punten is discussie over het al dan niet conform de definitie 

omgeleid zijn van treinen, maar op het totaal is dat verwaarloosbaar, en wordt gewaardeerd dat de 

discussie daarover aangegaan kan worden. 

 

Voor de uitvoering van de regeling krijgt ProRail een vergoeding die over het gehele budget zo’n 

4% van de omvang van de regeling betreft. Dit percentage is vergelijkbaar met die van andere 

subsidieregelingen, zoals vastgesteld is in eerder onderzoek.22  

 

 

                                                         
22  Zie http://www.rijksbegroting.nl/2015/kamerstukken,2015/1/6/kst204319.html , tabel 3 (‘Uitvoeringskosten’). 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Onderstaande de conclusies, geordend naar de in de inleiding gestelde vragen:  

 

In hoeverre is gebruik gemaakt van de regeling in termen van marktpartijen, omgeleide 

treinen en beschikbaar budget? 

 Er is minder gebruik gemaakt van de regeling dan verwacht ten tijde van het opstellen van de 

regeling. Van het beschikbare budget tot aan het derde kwartaal van 2019 is 39% daadwerkelijk 

uitgekeerd. Dit komt grotendeels doordat er in de afgelopen jaren minder werkzaamheden 

waren dan oorspronkelijk gepland en dus ook minder treinen zijn omgeleid. En tevens doordat 

partijen zelf al besloten hebben om logistieke concepten aan te passen. 

 Gemiddeld over de periode 2016-2018 neemt de vervoerder met in omvang het hoogste 

marktaandeel (40-45% voor heel Nederland23, naar verwachting hoger voor de Betuweroute) 

ook het merendeel van de uitgekeerde bedragen voor haar rekening (60%). Dit was te 

verwachten gezien het marktaandeel dat deze partij heeft in het vervoer op de Betuweroute en 

ook gezien de achterliggende (logistieke) concepten, die meer op de langere termijn gericht 

zijn; er worden relatief meer langere termijncontracten afgesloten. Daarnaast zijn er vervoerders 

die ervoor hebben gekozen om hun logistieke concept op voorhand aan te passen, waardoor zij 

geen recht hadden op compensatie. 

 

Heeft de regeling bijgedragen aan het behoud van de marktpositie van het 

spoorgoederenvervoer ten opzichte van andere modaliteiten, andere zeehavens en 

logistieke modellen? 

 De regeling is doeltreffend gebleken; de modal split in het goederenvervoer op de oost west as 

en op het spoorvolume via de Nederlandse zeehavens is ondanks de omleidingen in stand 

gebleven. De compensatie heeft bijgedragen aan het behoud van de positie van het 

spoorgoederenvervoer op de oost-west as. Zowel modelberekeningen als interviews met 

vertegenwoordigers van partijen binnen de sector bevestigen deze cijfers.   

 Wel moet geconcludeerd worden dat de effecten van de regeling zeer gering zijn. Dit hangt 

samen met de beperkte effecten van de omleidingen zelf op het spoorgoederenvervoer. Gezien 

de geringe effecten kan geconcludeerd worden dat de regeling weinig kosteneffectief is; de 

kosten van de regeling afgezet tegen de behouden spoorvolume is relatief hoog. 

 De tijdelijke subsidieregeling heeft mogelijk schadelijke negatieve effecten voor het imago van 

het spoorgoederenvervoer vermeden. De subsidieregeling moet dan ook gezien worden als 

onderdeel binnen het bredere totaalpakket  aan maatregelen ter bevordering van het 

spoorgoederenvervoer in Nederland (“Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer”). Hiermee 

past de regeling binnen de kabinetsambities rond de positie van het spoorgoederenvervoer ten 

opzichte van andere modaliteiten 

 

Zijn door de regeling schadelijke emissies voorkomen? Zo ja, hoeveel? 

 Omrijden leidt tot beperkte negatieve effecten, alhoewel ook nog afhankelijk van de specifieke 

routes, en de regeling heeft er aan bijgedragen dat deze beperkte negatieve effecten 

verminderd zijn. Binnen het totaal van externe effecten van mobiliteit zijn al deze effecten nihil. . 

Daar komt bij dat voor de nog wel beschikbare capaciteit van de Betuweroute bij (enkelzijdige) 

buitengebruikstelling prioriteit is gegeven aan treinen met gevaarlijke stoffen. 

                                                         
23 Spoormonitor 2018, ACM, 2019 
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Zijn de administratieve lasten van de regeling voor vervoerders en voor de 

infrastructuurbeheerder beperkt gebleven? 

 De regeling leidt niet tot disproportionele administratieve lasten voor de vervoerders en de 

uitvoeringskosten bij ProRail zijn relatief gering. 

 

Welke aandachtspunten zijn er voor een eventuele voortzetting van de regeling? 

 Er is een aantal aandachtpunten geconcludeerd, waarvoor hieronder de aanbevelingen 

uitgeschreven zijn. Het betreft de punten: meerjaarlijkse aanvraag, opbouw en hoogte 

compensatie en prijsdifferentiatie. 

 

5.2 Aanbevelingen 

Doorzetten regeling 

Gezien de onverminderde validiteit van het doel van de regeling en het uitstel van de 

werkzaamheden wordt aanbevolen de regeling door te zetten. Dit kan door: 

 de huidige regeling, eventueel inclusief verbeteringen zoals hieronder geformuleerd, voor 

langere tijd aan te bieden; 

 de regeling te combineren met andere regelingen die (grotendeels) hetzelfde doel nastreven. 

 

Procedures regeling 

De aanbeveling, in het geval van voortzetting van de regeling, is niet om de procedures aan te 

passen, er is ruime tevredenheid daarover. Wel is een drietal punten naar voren gekomen te 

verbetering van de regeling: 

 De jaarlijkse aanvraag leidt bij partijen soms tot het niet nemen van initiatief om een aanvraag 

te doen, ondanks de duidelijkheid van de regeling en de reminders tussen marktpartijen. 

Wellicht is een meer soepele aanvraagprocedure met een meerjarig karakter mogelijk, zonder 

overigens te tornen aan de intentie. 

 Het  omleiden van treinen leidt tot meer kosten dan alleen die direct betrekking hebben op het 

omleiden van de treinen zelf (inzet locomotief, gebruik energie en inzet machinist. In de verdere 

logistieke operatie kunnen uiteindelijk ook kostenstijgingen zijn (denk o.m. aan het achter de 

hand houden van materieel/machinisten, bezetting planningsafdelingen). Door de toenemende 

drukte op het gemengde net komt de betrouwbaarheid van het spoorproduct steeds minder 

onder druk te staan en nemen de kosten voor de vervoerders toe. Er wordt dan ook aanbevolen 

om nog eens naar de opbouw en hoogte van het compensatiebedrag te kijken.  

 Omleidingen vinden vooral plaats via Venlo wanneer de Betuweroute buiten gebruik is. 

Hierdoor neemt de druk op het gemengde net op deze corridor toe, Het kan een optie zijn om 

een prijsprikkel (tariefdifferentiatie) te introduceren, zodat vervoerders gestimuleerd worden om  

meer gebruik te maken van Bad Bentheim als grensovergang. De prijsprikkel moet dan wel echt 

significant zijn aangezien de kosten/omleidingskilometer  voor omleiden via Bad Bentheim voor 

bestemming in midden en zuid Europa ook significant zijn. Nadeel van tariefdifferentiatie is wel 

dat de regeling dan minder transparant wordt.   

 

Verbetermogelijkheden monitoring effecten maatregel 

Bezien kan worden of monitoring van de effecten van de maatregel Subsidie Derde Spoor 

gecombineerd kan worden met monitoring van de effecten van het ‘overkoepelende’ 

Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer, zeker in het geval van het samennemen van 

verschillende regelingen. In deze evaluatie is het lastig gebleken effecten te isoleren gelet op de 

complementariteit van de maatregelen en het perspectief van de sector waarbij de verschillende 

maatregelen als één pakket gezien worden om de positie van het spoorgoederenvervoer in 

Nederland te versterken. 
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Bijlage A - Lijst van geïnterviewde personen 

Naam Organisatie Rol 

Hans-Willem 

Vroon 

Railgood Railgood vertegenwoordigt een aantal Nederlandse en in 

Nederland actieve private spoorgoederenvervoerders. 

Jelle Rebbers DB Cargo Nederland  

Pieter van 

Klaveren 

ProRail Expertisecentrum Gebruiksvergoeding (en belast met 

administratieve afhandeling subsidieregeling) 

Marc Kampinga ProRail Accountmanager goederenvervoer 

Ulla Kempf SBB Cargo International  

Freek Hilkemeijer SBB Cargo International  

Goetz Jesberg SBB Cargo International  
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Bijlage B – Geplande werkzaamheden 2016-2019 

Geplande werkzaamheden 2016, d.d. 22-03-2016 
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Geplande werkzaamheden 2017, d.d. 31-01-2017 

 

 

 

Geplande werkzaamheden 2018, d.d. 05-01-2018 

 

 



 

 

 
28 

  

Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten 

Geplande werkzaamheden 2019, d.d. 05-12-2018 

 

 

 



 

 
29 

  

KRA/RG  NL5400-35225rap 

Over Ecorys 

Ecorys is een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de 

belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Door middel van uitmuntend, op onderzoek gebaseerd 

advies, helpen wij publieke en private klanten bij het maken en uitvoeren van gefundeerde 

beslissingen die leiden tot een betere samenleving. Wij helpen opdrachtgevers met grondige 

analyses, inspirerende ideeën en praktische oplossingen voor complexe markt-, beleids- en 

managementvraagstukken. 

 

Onze bedrijfsgeschiedenis begon in 1929, toen een aantal Nederlandse zakenlieden van wat nu 

beter bekend is als de Erasmus Universiteit, het Nederlands Economisch Instituut (NEI) oprichtten. 

Het doel van dit gerenommeerde instituut was om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de 

wereld van economisch onderzoek. Het NEI is in 2000 uitgegroeid tot Ecorys.  

 

Door de jaren heen heeft Ecorys zich verspreid over de wereld met kantoren in Europa, Afrika, het 

Midden-Oosten en Azië. Wij werven personeel met verschillende culturele achtergronden en 

expertises, omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen met uiteenlopende eigenschappen een 

meerwaarde kunnen bieden voor ons bedrijf en onze klanten.  

 

Ecorys excelleert in zeven werkgebieden: 

 Economic growth; 

 Social policy; 

 Natural resources; 

 Regions & Cities; 

 Transport & Infrastructure; 

 Public sector reform; 

 Security & Justice. 

 

Ecorys biedt een duidelijk aanbod aan producten en diensten:  

 voorbereiding en formulering van beleid;  

 programmamanagement; 

 communicatie;  

 capaciteitsopbouw (overheden);  

 monitoring en evaluatie.  

 

Wij hechten waarde aan onze onafhankelijkheid, onze integriteit en onze partners. Ecorys geeft om 

het milieu en heeft een actief maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid, gericht op 

meerwaarde voor de samenleving en de markt. Ecorys is in het bezit van een ISO14001-certificaat 

dat wordt ondersteund door al onze medewerkers. 
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1. Aanleiding en onderzoeksvraag  

De bodem- en streefwaarden, die voor alle prestatie-indicatoren (KPI’s) uit de vervoerconcessie voor 

het Hoofdrailnet1 zijn vastgesteld, maken onderdeel uit van het sturingsinstrumentarium van deze 

concessie.  

In de concessie worden de bodem- en streefwaarden als volgt gedefinieerd: 

“Uitgangspunt is sturen op verbetering van de prestaties gedurende de concessieperiode. Daarbij 

wordt onderscheid gemaakt naar sturing gericht op het garanderen van een basis prestatieniveau (via 

bodemwaarden) en sturing gericht op het verbeteren van het prestatieniveau. Het bereiken van echte 

verbetering op het spoor kost tijd. Om die reden wordt per prestatie-indicator in de concessie een 

ambitieuze streefwaarde vastgesteld waar NS in een periode van 5 jaar naartoe groeit” 

De bodem- en streefwaarden zijn bij aanvang van de concessie vastgelegd voor de periode 2015-

2019. In 2019 is besloten om de bestaande bodemwaarden ook in 2020 te hanteren. Voor de periode 

2021-2024 dienen opnieuw bodem- en streefwaarden te worden afgesproken. Dit gebeurt tijdens de 

‘midterm review’ van de vervoerconcessie. Gedurende het proces van de midterm review zijn NS en 

het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met elkaar in gesprek geweest om tot nieuwe 

bodem- en streefwaarden te komen. 

In de gesprekken tussen NS en IenW heeft NS aangegeven dat de door hen gepresenteerde inzet voor 

de bodem- en streefwaarden het maximaal haalbare is. Tevens heeft NS aangegeven dat de mate 

waarin reizigersgroei2 optreedt een belangrijke invloed heeft op de prestatie die de komende jaren 

geleverd kan worden op de KPI’s voor zitplaatskans3. 

Het is onzeker met welke snelheid de reizigersgroei daadwerkelijk zal optreden en dit is maar 

gedeeltelijk beïnvloedbaar door NS. Daarom hebben NS en IenW een correctiemechanisme 

uitgewerkt, waarbij de bodem- en streefwaarden van de zitplaatskans KPI’s verlaagd worden indien de 

reizigersgroei hoger is dan verwacht en de vastgestelde bodem- of streefwaarde niet wordt behaald. 

Het correctiemechanisme vormt daarmee onderdeel van de bodem- en streefwaarden voor de KPI’s 

zitplaatskans. 

Onderzoeksvraag 

IenW wil in het kader van de midterm review de methodieken waarmee NS de prognose van 

reizigersgroei en de inzet voor de nieuwe bodem- en streefwaarden voor de KPI’s bepaald heeft door 

een externe partij laten valideren. IenW heeft Rebel gevraagd om deze validatie uit te voeren. 

Valideren betekent hierin: Controleren of en in hoeverre NS een duidelijke en herleidbare methodiek 

heeft toegepast om tot een realistische prognose voor de reizigersgroei alsmede inzet van bodem- en 

streefwaarden voor de KPI’s te komen. 

  

 

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/12/15/bijlage-1-vervoerconcessie-2015-2025  

2 Toename van het aantal reizigerskilometers op het hoofdrailnet, per jaar 

3 Het betreft de KPI’s Zitplaatskans in de spits HRN en Zitplaatskans in de spits HSL 
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2. Werkwijze 

2.1 Procesomschrijving totstandkoming validatierapport 

Om te komen tot het voorliggende validatierapport hebben we een proces van 10 fases doorlopen:  

Fase 1: Opstellen van een beoordelingskader 

Fase 2: Opvragen van informatie bij NS 

Fase 3: Analyse van de aangeleverde documenten  

Fase 4: Stellen van aanvullende vragen  

Fase 5: Analyse van aanvullende informatie 

Fase 6: Opstellen concept-rapportage op basis van de bevindingen 

Fase 7: Delen van de rapportage met IenW en NS 

Fase 8: Toepassen van hoor en wederhoor met NS 

Fase 9: Doorvoeren van aanpassingen 

Fase 10: Opleveren van definitieve rapportage 

We hebben, op basis van de informatie die NS aan ons heeft aangeleverd, met behulp van het door 

ons opgestelde beoordelingskader beoordeeld of NS een valide methodiek heeft gehanteerd om te 

komen tot een realistische prognose van de reizigersgroei en inzet voor de bodem- en streefwaarden. 

De conceptbevindingen zijn met zowel IenW als NS besproken om feitelijke onjuistheden uit te sluiten. 

Deze rapportage vormt het resultaat na fase 10, oplevering van de definitieve rapportage.  
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2.2 Beoordelingskader 

Als onderdeel van de eerste fase in ons plan van aanpak hebben we een beoordelingskader opgesteld, 

specifiek ter referentie voor de toegepaste methodiek voor de bodem- en streefwaarden. Het 

beoordelingskader is weergeven in Figuur 1. 

 

 

Om onze beoordeling consistent uit te voeren, beoordelen we de methodiek van NS aan de hand van 

de verschillende aspecten in bovenstaand beoordelingskader. We kijken vooral of de belangrijkste 

aspecten en de daaraan verbonden doelen uit het beoordelingskader op enige wijze terugkomen in de 

methodiek van NS. Het beoordelingskader is opgedeeld in twee delen:  

1) Het komen tot een prognose van de toekomstige prestatie per KPI 

2) Het bepalen van de inzet voor de bodem- en streefwaarden 

Deel 1 van het beoordelingskader is ook toepasbaar op de methodiek voor de prognose van de 

reizigersgroei. 

 

  

Figuur 1 - Beoordelingskader 
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3. Validatie methodiek prognose reizigersgroei 

3.1 Omschrijving methodiek NS 

Op basis van de door NS aangeleverde documentatie blijkt dat de methodiek die NS gebruikt om tot 

prognoses van de reizigersgroei te komen uit vier stappen bestaat. De methodiek van NS voor het 

opstellen van de reizigersgroeiprognose is schematisch weergeven in Figuur 2. 

 

Figuur 2 - Methodiek NS opstellen prognose reizigersgroei 

In stap 1 heeft NS bepaald welke interne en externe factoren invloed hebben op de reizigersgroei en 

in welke mate. Voorbeelden zijn: demografie, autogebruik (extern), tarief, dienstregeling (intern) 

In stap 2 wordt voor elke invloedsfactor de verwachte ontwikkeling bepaald. Om een realistische 

bandbreedte te creëren wordt gewerkt met drie input-scenario’s: laag, midden en hoog. Voor elke 

invloedsfactor wordt voor de drie verschillende scenario’s een verwachte ontwikkeling bepaald. 

Hiervoor maakt NS, naast interne expertise, gebruik van diverse gerenommeerde bronnen van onder 

andere: CPB, CBS, Statline en de WLO-scenario’s van het KiM. 

In stap 3 maakt NS gebruik van het ‘KAST’ model om, op basis van de in stap twee gekozen waardes 

prognoses voor het toekomstig aantal reizigers te berekenen.  

In stap 4 wordt op basis van de uitkomsten van stap 3-jaarlijks als ‘voorjaarsprognose’ de gemiddelde 

reizigersgroeicijfers in totaal en in de spits voor de jaren tot en met 2030 opgeleverd voor elk van de 

drie scenario’s. 

 

3.2 Beoordeling van methodiek NS 

We hebben de door NS toegepaste methodiek4 beoordeeld aan de hand van de te behalen doelen 

zoals deze in het beoordelingskader zijn benoemd. Onderdelen uit het beoordelingskader zijn 

(eenmaal) cursief weergeven. 

 

 

4 Het betreft de methodiek waarmee de prognose reizigersgroei die gedurende de midterm review (2019) leidend was, tot stand 

is gekomen. De coronacrisis was op dat moment nog niet aan de orde. 
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3.2.1 Constateringen per stap 

De door NS aangeleverde documentatie levert voldoende onderbouwing dat NS een valide proces 

heeft gevolgd om tot een realistische prognose van de reizigersgroei te komen. 

Onze constateringen per stap van de door NS toegepaste methodiek zijn als volgt: 

Stap 1: De interne en externe factoren die reizigersgroei beïnvloeden (invloedsfactoren) zijn in kaart 

gebracht, inclusief de mate waarin deze effect hebben op de reizigersgroei. Er wordt geen 

onderbouwing gegeven hoe deze factoren inclusief de weging tot stand zijn gekomen. 

Stap 2: Voor drie scenario’s heeft NS, op basis van verwachte ontwikkelingen, een prognose per 

invloedsfactor tot en met 2024 en een doorkijk naar 2030 opgesteld. Voor elke prognose wordt een 

onderbouwing gegeven; in veel gevallen wordt gebruik gemaakt van betrouwbare bronnen zoals CBS, 

CPB, Statline en de WLO-scenario’s van het KiM.    

Stap 3: Het ‘KAST’ model wordt gebruikt om inputvariabelen te vertalen in prognoses voor de 

reizigersgroei. Dit model is in 2009 door Booz&Co gevalideerd. Na de validatie door Booz&Co heeft er 

een actualisatie van het model plaatsgevonden om het model af te stemmen op nieuwe 

ontwikkelingen. Rebel heeft gezien de scope van dit onderzoek geen aanvullende analyse op dit 

model uitgevoerd en neemt de conclusie van Booz&Co over de validiteit van het ‘KAST’ model over.  

Stap 4: NS heeft met het ‘KAST’ model een prognose voor de reizigersgroei voor de scenario’s laag, 

midden en hoog opgesteld. Dit gebeurt jaarlijks. De voorjaarsprognose die gebruikt is bij de midterm 

review dateert van het voorjaar van 2019, en was daarmee op dat moment de meest recente prognose. 

Ten aanzien van de verschillende scenario’s merken we het volgende op: 

• NS geeft aan dat de inputwaardes van de verschillende factoren per scenario in samenhang zijn 

gekozen. Een algemene omschrijving van elk scenario ontbreekt in de toegeleverde informatie en 

zou dit beter inzichtelijk maken. Nu is niet duidelijk wat de context is van de drie scenario’s en 

valt niet te beoordelen of de factoren daadwerkelijk in samenhang zijn gekozen. 

 

• Bij de toelichting op de invloedsfactor klanttevredenheid schrijft NS dat voor het scenario ‘hoog’ 

wordt uitgegaan van continuering van huidig beleid, en dat bij de scenario’s ‘midden’ en ‘laag’ 

wordt uitgegaan van kostenbesparende maatregelen. Door het ontbreken van de context van de 

scenario’s valt niet te beoordelen of deze uitgangspunten valide zijn.  

 

3.2.2 Conclusie methodiek reizigersgroei 

Op basis van bovenstaande analyse van de toegepaste methodiek, komen we tot de conclusie dat NS 

een valide methodiek heeft gevolgd om tot prognoses voor reizigersgroei te komen. Wel zou een 

algemene omschrijving van de scenario’s de samenhang van de gekozen input voor de 

invloedsfactoren binnen elk scenario beter inzichtelijk maken. 

Omdat er jaarlijks voor de drie scenario’s een nieuwe prognose voor reizigersgroei opgesteld wordt, 

dient bij het gebruik van een prognose duidelijk vermeld te worden in welk jaar deze prognose is 

opgesteld en welk scenario gehanteerd is. 
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4. Validatie methodiek bepaling inzet bodem- en 

streefwaarden 

Ten behoeve van de validatie van de methodiek voor het bepalen van de inzet voor bodem- en 

streefwaarden heeft NS een globale omschrijving aangeleverd van deze methodiek. Daarnaast heeft 

NS informatie aangeleverd om inzicht te geven hoe deze methodiek is toegepast. Bij de KPI’s voor 

zitplaatskans maakt een correctiefactor onderdeel uit van de bodem- en streefwaarden. 

We hebben de beoordeling van de methodiek voor het bepalen van de inzet voor bodem- en 

streefwaarden daarom als volgt opgebouwd:  

In paragraaf 4.1 geven we inzicht in de omschrijving van de methodiek die NS heeft aangeleverd 

In paragraaf 4.2 valideren we de toegepaste methodiek 

In paragraaf 4.3 presenteren we de conclusie methodiek inzet BW en SW 

In paragraaf 4.4 geven we inzicht in en ons oordeel over de totstandkoming van de correctiefactor 

voor de KPI’s voor zitplaatskans. 

 

4.1 Omschrijving methodiek NS 

Ten behoeve van het vaststellen van een inzet voor de bodem- en streefwaarde zijn de KPI’s door NS 

opgedeeld in vier clusters. De mogelijke nieuwe KPI ‘gebruik ketendiensten’ valt conform vraag IenW 

buiten de scope van deze validatie en daarmee vormen een totaal van 11 KPI’s de basis voor deze 

validatie. De clusters die NS heeft gedefinieerd zijn weergeven in Figuur 3. 

Figuur 3 - Opdeling van de KPI's in 4 clusters door NS 
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In de documentatie die NS aan ons heeft aangeleverd wordt een globale methodiek gepresenteerd 

om tot een inzet voor bodem- en streefwaarden te komen. NS heeft aangegeven dat deze methodiek 

op elk van de KPI-clusters is toegepast. Deze methodiek is schematisch weergeven in Figuur 4. 

 

Figuur 4 - Omschreven methodiek NS bepalen inzet bodem- en streefwaarden 

NS omschrijft drie stappen om het effect van ontwikkelingen op de verwachte KPI-prestaties in 2024 te 

bepalen. In een vierde stap worden de inzichten van verschillende prestatiegebieden (clusters) bij 

elkaar gebracht en wordt het totaalbeeld beschouwd en gevalideerd. Hieronder geven we per stap een 

overzicht van de door NS aangeleverde omschrijving. 

Stap 1: Bepalen van relevante ontwikkelingen 

Bij interne experts uit verschillende afdelingen worden ontwikkelingen in de spoorsector opgehaald, 

die de komende jaren aan de orde zullen zijn. Er worden zowel externe (niet-beïnvloedbaar door NS) 

als interne (wel beïnvloedbaar door NS) ontwikkelingen opgehaald. De ontwikkelingen worden 

vervolgens onderverdeeld in 5 hoofdonderwerpen: assets, dienstregeling, commercie, stations en 

overig.  

Stap 2: Vaststellen op welke KPI-clusters de ontwikkeling impact hebben 

Er wordt per ontwikkeling vastgesteld op welke KPI-clusters deze ontwikkeling effect heeft. 

Ontwikkelingen kunnen op meerdere KPI’s van invloed zijn.  

Stap 3: Bepalen van ordegrootte van het effect van elke ontwikkeling op de KPI in 2024 

Op basis van expert opinion en data-analyse wordt elke ontwikkeling beoordeeld op de volgende drie 

aspecten: 

• De kans dat de ontwikkeling plaatsvindt 

• De kans dat de ontwikkeling impact heeft op de KPI 

• De ordegrootte van de impact die de ontwikkeling op de KPI heeft 

Op basis van de impact van alle ontwikkelingen binnen een hoofdonderwerp wordt een totale impact 

van dat hoofdonderwerp op de KPI bepaald. Er zijn voor de ordegrootte van de impact van een 

ontwikkelingen vier categorieën gedefinieerd, zie Tabel 1. 

Impactmatrix NS 

Tabel 1 - Effectgrootte van impactcategorieën op KPI-score 

gehanteerd in methodiek NS 
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Stap 4: Beschouwen en valideren totaalbeeld KPI-set  

Op basis van onderliggend analysemateriaal en expert-opinion worden de inzichten op de 

verschillende KPI’s bij elkaar gebracht om daarmee de totale KPI-set in beschouwing te nemen. De 

uitkomsten worden in ‘black hat-sessies’ gevalideerd door senior management en NS-medewerkers 

die verantwoordelijk zijn voor de prestaties van een specifieke KPI’s (KPI-eigenaren). 

 

4.2 Beoordeling methodiek NS aan de hand van het beoordelingskader 

Op basis van door NS beschikbaar gestelde documentatie hebben we geanalyseerd hoe de in 4.1 

omschreven methodiek voor de verschillende KPI-clusters is toegepast, en in hoeverre de toegepaste 

methodiek valide is. 

We constateren dat uit de door NS beschikbaar gestelde documentatie onvoldoende blijkt dat NS een 

valide methodiek heeft toegepast om tot een reële inzet voor bodem- en streefwaarden te komen. 

De bevindingen worden hieronder toegelicht. Bij de beoordeling is bekeken op welke wijze de 

elementen uit ons beoordelingskader terugkomen in de methodiek van NS. Elementen uit het 

beoordelingskader zijn (eenmaal) cursief weergeven. 

 

NS heeft relevante ontwikkelingen op een valide wijze in kaart gebracht 

Afgaande op de aangeleverde documentatie heeft NS meerdere interne experts uit verschillende 

relevante afdelingen geraadpleegd om tot een overzicht van ontwikkelingen in de spoorsector te 

komen. Er zijn zowel interne als externe ontwikkelingen in kaart gebracht. De ontwikkelingen zijn 

ingedeeld naar verschillende hoofdonderwerpen. 

NS volgt een valide proces om ontwikkelingen in kaart te brengen. Het is aannemelijk dat interne 

experts vanuit hun positie voldoende in staat zijn om tot een goed inzicht te komen van de 

ontwikkelingen die in de spoorsector te verwachten zijn.  

 

NS gebruikt geen raamwerk van invloedsfactoren om ontwikkelingen aan KPI’s te koppelen 

NS heeft op basis van expert opinion de ontwikkelingen gekoppeld aan KPI-clusters en heeft per 

ontwikkeling een kans bepaald dat deze plaatsvindt. Bij het uitvoeren van deze stap heeft NS 

vastgesteld dat geen van de ontwikkelingen effect had op de KPI’s sociale veiligheid en reisinformatie. 

NS heeft daarom voor deze KPI’s gericht ontwikkelingen in kaart gebracht.  

Bij het koppelen van ontwikkelingen aan de verschillende KPI’s maakt NS geen gebruik van een vooraf 

opgesteld overzicht van invloedsfactoren van de KPI. Wij definiëren invloedsfactoren als de 

belangrijkste drivers van een KPI. Voor de KPI zitplaatskans zijn dat bijvoorbeeld het aantal 

aangeboden zitplaatsen en het aantal reizigers. Doordat NS geen gebruik maakt van een dergelijk 

overzicht van invloedsfactoren, is niet vast te stellen of er daadwerkelijk met alle belangrijke drivers 

rekening is gehouden die van invloed zijn op de KPI. Het risico bestaat daarmee dat bepaalde 
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aspecten onvoldoende worden meegenomen in het opstellen van de KPI-prognose, waarmee de 

betrouwbaarheid van de prognose afneemt. 

 

De geschatte impact van ontwikkelingen op KPI’s is onvoldoende onderbouwd 

Voor de meeste ontwikkelingen heeft NS de ordegrootte van het effect op de KPI vastgesteld. NS 

heeft voor drie KPI-clusters waaraan ontwikkelingen zijn gekoppeld, per ontwikkeling de verwachte 

richting (positief, negatief) en ordegrootte (geen, klein, medium, groot) van de impact op de KPI 

(clusters) benoemd. De inzet van eigen medewerkers als onderdeel van het proces is valide; het is 

aannemelijk dat betrokken medewerkers goed in staat zijn om op basis van historische gegevens de 

effecten van toekomstige ontwikkelingen in te schatten. NS geeft aan dat er ook gebruik wordt 

gemaakt van data-analyse, maar onderbouwt onvoldoende hoe deze analyses een bijdrage hebben 

geleverd aan de totstandkoming van de geschatte impact. 

Incidenteel wordt er onderscheid gemaakt tussen de ordegrootte van de impact op specifieke KPI’s 

binnen het cluster, met name binnen het cluster Klantoordeel, maar voor het merendeel van de 

ontwikkelingen wordt één impact gegeven voor het cluster als geheel. Er wordt niet onderbouwd 

waarom er slechts voor enkele ontwikkelingen onderscheid wordt gemaakt tussen KPI’s. 

Voor elke ontwikkeling wordt een afweging omschreven. Deze afweging levert een onderbouwing 

voor de gekozen richting (positief, negatief) van de impact, maar biedt naar ons oordeel onvoldoende 

onderbouwing voor de vastgestelde ordegrootte van de impact. Het is niet herleidbaar hoe data-

analyse is toegepast in deze stap. 

Voor de KPI’s ‘Sociale Veiligheid’ voorziet NS geen majeure ontwikkelingen binnen hun invloedssfeer 

en dus geen impact. Er is niet omschreven wat de verwachting is voor de niet door NS te beïnvloeden 

aspecten. Voor ‘Klantvriendelijke reisinformatie’ heeft NS een selectie van ontwikkelingen inclusief een 

impact getoond voor de bestaande KPI-onderdelen5. Voor de KPI ‘Aantal drukke treinen’ zijn de 

verwachte ontwikkelingen niet voorzien van een impact. 

Specifiek valt daarnaast nog op te merken dat voor de KPI ‘aantal drukke treinen’ wel wordt getoond 

dat NS in staat is om vast te stellen hoe veel drukke treinen er op een werkdag zijn op specifieke 

corridors, maar het is niet navolgbaar hoe dit inzicht wordt toegepast in het proces om tot een KPI-

prognose te komen. 

Alhoewel NS toont dat zij voor verschillende KPI’s in staat is, om geavanceerde data-analyses uit te 

voeren die relevant zijn voor het komen tot een prognose van KPI’s, maakt zij niet inzichtelijk of en hoe 

deze mogelijkheden zijn toegepast in het bepalen van de impact van ontwikkelingen.  

Daarnaast is het onduidelijk hoe NS omgaat met onzekerheden rond ontwikkelingen en rond de 

verklaarbaarheid van prestaties. NS benoemt in de procesomschrijving dat deze onzekerheden er zijn 

en dat hier aandacht voor is in het opstellen van de KPI-prognose. De aangeleverde documentatie 

 

5 De KPI ‘Klantvriendelijke reisinformatie’ is een nieuwe KPI die momenteel nog niet wordt gebruikt. Deze KPI is opgebouwd uit 

vier onderdelen. Twee van deze onderdelen worden nu al gebruikt in een bestaande KPI ‘Reisinformatie Treinketen’, de andere 

twee onderdelen komen niet voor in de bestaande KPI’s. Alleen voor de twee bestaande onderdelen zijn ontwikkelingen 

benoemd. 
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geeft echter geen inzicht hoe scenario’s of sensitiviteitsanalyses zijn ingezet om het mogelijke effect 

van onzekerheden mee te wegen.  

 

NS heeft niet inzichtelijk gemaakt hoe er tot een prognose per KPI is gekomen 

Op basis van de aangeleverde documentatie is niet herleidbaar aan de hand van welke informatie er 

tot een prognose van de verwachte KPI-score in 2024 gekomen is. NS benoemt dat de toegekende 

impact van de verschillende ontwikkelingen niet eenvoudigweg opgeteld kan worden tot een KPI-

prognose. Er is geen inzicht gegeven op welke wijze er dan wel een totale impact op de KPI-prestatie 

bepaald is, anders dan een omschrijving dat dit gebaseerd is op expert opinion van eigen 

medewerkers. NS heeft geen helder inzicht gegeven in de wijze waarop data-analyse, 

prognosemodellen en expert-opinion als input gediend hebben om te komen tot een prognose per 

KPI.  

 

NS toont niet hoe zij tot een inzet BW en SW is gekomen 

NS heeft voor geen van de KPI’s inzichtelijk gemaakt hoe op basis van een prognose van de KPI-score, 

een inzet voor de bodem- en streefwaarde vastgesteld is. NS geeft aan dat NS-management in deze 

laatste stap bepalend is, maar het is onduidelijk op basis van welke informatie en met welke 

uitgangspunten of aannames NS-management heeft gewerkt en daarmee tot een reële totaalinzet is 

gekomen.  

 

4.3 Conclusie methodiek inzet bodem- en streefwaarden 

Op basis van de door NS getoonde informatie blijkt onvoldoende dat NS een valide methode heeft 

toegepast om tot een reële inzet voor bodem- en streefwaarden te komen. 

De globale omschrijving van de methodiek die NS heeft aangeleverd (zie paragraaf 4.1) heeft 

kenmerken van een valide methodiek, maar is hoog-over. In de achterliggende documentatie die moet 

onderbouwen hoe de methodiek is toegepast ontbreekt het veelal aan voldoende onderbouwing. De 

methode die NS heeft toegepast om tot een zo compleet mogelijke set aan ontwikkelingen te komen 

is in de basis valide. De aanpak die is toegepast voor het toewijzen van ontwikkelingen aan KPI-

clusters is onvoldoende herleidbaar. De wijze waarop de NS-experts gebruik hebben gemaakt van 

kennis, ervaringen uit het verleden en eventueel data-analyse, hoe onzekerheden zijn meegewogen en 

hoe wordt toegewerkt naar een geconsolideerd effect per KPI is onvoldoende inzichtelijk gemaakt.  

In de methodiek van NS wordt geheel niet toegelicht op basis van welke aspecten, aannames en 

uitgangspunten NS de prognose voor de KPI-prestatie heeft vertaald in een inzet voor bodem- en 

streefwaarden. De wijze waarop het NS-management deze inzet heeft gevalideerd en daarmee komt 

tot een reële inzet voor bodem- en streefwaarden ontbreekt.  
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4.4 Correctiefactor reizigersgroei 

De overeengekomen correctiefactor maakt onderdeel uit van de set aan bodem- en streefwaarden, 

daarom wordt in deze validatie de methodiek die ten grondslag ligt aan het komen tot een inzet van 

deze correctiefactor ook beoordeeld op validiteit. 

In de gesprekken met IenW heeft NS aangegeven dat een bovengemiddelde reizigersgroei een zware 

belasting vormt voor de KPI’s zitplaatskans, en dat de ontwikkeling van het aantal reizigerskilometers 

grotendeels buiten de invloedsfeer van NS ligt. IenW hecht er vanuit het principe van continue 

verbetering waarde aan dat de bestaande bodem- en streefwaarden voor de zitplaatskans KPI’s niet 

verlaagd worden. NS geeft aan dat zij het behouden van de ambitie voor de zitplaatskans KPI’s in de 

spits niet volledig voor eigen rekening en risico kan aangaan.  

IenW en NS zijn daarom gezamenlijk tot een correctiemechanisme voor de zitplaatskans KPI’s 

gekomen. Met het correctiemechanisme worden de bodem- en streefwaarden voor de KPI’s 

zitplaatskans naar beneden bijgesteld indien de reizigersgroei hoger uitvalt dan het ‘midden-scenario’ 

van NS (zie paragraaf 3.1). De correctie vindt plaats op basis van een vooraf vastgestelde 

correctiefactor: de bodemwaarde of streefwaarde wordt voor dat jaar verlaagd met de delta in 

procentpunten tussen de gerealiseerde reizigersgroei in de spits en het midden-scenario voor 

reizigersgroei (1,6% HRN / 1,8% HSL), vermenigvuldigd met de correctiefactor. Bijvoorbeeld: wordt de 

bodemwaarde voor de KPI Zitplaatskans in de spits HRN in enig jaar niet gehaald, én is de 

reizigersgroei in de spits in dat jaar 1,9%, dan wordt de bodemwaarde voor dat jaar verlaagd met 

(1,9% − 1,6%) ∗ 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

Het correctiemechanisme wordt toegepast indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

• De reizigersgroei in de spits is voor een specifiek jaar groter dan 1,6% (HRN) of 1,8% (HSL) of 

de gemiddelde reizigersgroei is in de jaren 2020 t/m 2024 groter dan 1,6% per jaar  

• De bodemwaarde (of streefwaarde, alleen in 2024) voor de zitplaatskans KPI(‘s) wordt in 

datzelfde jaar niet behaald; 

• NS dient aan te tonen zich op de meest bepalende trajecten de maximale inzet van materieel 

en dienstregeling binnen de beschikbare infrastructuur te hebben ingezet. 

 

4.4.1 Beoordelingskader correctiefactor reizigersgroei 

Een correctiemechanisme impliceert de aanwezigheid van een statistische afhankelijkheid tussen twee 

variabelen, waarbij de ontwikkeling van de afhankelijke variabele (zitplaatskans) wordt gecorrigeerd 

voor het effect dat de ontwikkeling van de onafhankelijke variabele (reizigersgroei) hierop heeft. Ofwel; 

het doel is om het effect van hoger dan verwachte reizigersgroei op (de bodem- en streefwaarde voor) 

de zitplaatskans KPI’s weg te nemen.  

Om te komen tot een reële correctiefactor, die alleen het effect van een mogelijk hoger dan verwachte 

reizigersgroei op de zitplaatkans corrigeert, moet worden vastgesteld hoe sterk de correlatie tussen 

beide variabelen is. Op basis van dit inzicht kan vervolgens vastgesteld worden welke factor toegepast 
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moet worden om het (negatieve) effect van de reizigersgroei op zitplaatskans te corrigeren. De 

gevolgde methodiek dient dus inzicht te geven in de volgende zaken: 

• Inzichtelijk maken van alle invloedsfactoren (drivers/bepalende variabelen) op de KPI 

zitplaatskans  

• Vanuit alle factoren vaststellen in welke mate reizigersgroei de KPI zitplaatkans beïnvloedt 

• Opstellen van scenario’s voor reizigersgroei en bijbehorende operationele inzet, oftewel 

aangeboden zitplaatsen (en hierin ook rekeninghouden met het gedrag van de andere 

factoren) 

• Per scenario vaststellen wat de verwachte zitplaatskans is 

• Op basis van zitplaatskans per scenario, de sterkte van de correlatie vaststellen 

• Mogelijk toepassen van een operationele marge om tot een reële correctiefactor te komen. 

 

4.4.2 Totstandkoming correctiefactor reizigersgroei 

In de gesprekken tussen IenW en NS over het komen tot bodem- en streefwaarden voor de 

zitplaatkans is het toepassen van een correctiefactor geïntroduceerd als oplossing om gehoor te geven 

aan de wensen en mogelijkheden van beide partijen. IenW heeft hiertoe een voorstel gedaan van een 

factor met de hoogte van 1,0. NS heeft aangegeven dat in haar ogen, ondersteund door expert 

opinion, de relatie tussen reizigersgroei en zitplaatskans groter is dan 1 op 1 en dat een correctiefactor 

van 1,2 geoorloofd is.  

 

4.4.3 Beoordeling en conclusie correctiefactor reizigersgroei 

De inzetten van IenW en NS lijken beiden niet gebaseerd te zijn op een gedegen analyse van de 

impact en/of de sterkte van de correlatie tussen reizigersgroei en zitplaatskans. Beide partijen tonen 

met de toegepaste aanpak niet aan dat voor het vaststellen van de hoogte van de correctiefactor 

gekeken is naar de verwachte prestatie op de KPI’s voor zitplaatskans. De mate waarin 

reizigersgroeiscenario’s de prestatie op de KPI’s voor zitplaatskans beïnvloeden is door beide partijen 

niet inzichtelijk gemaakt; daarmee is ook geen inzicht gegeven in de sterkte van de correlatie van 

beide factoren, zoals hierboven beschreven. Er is daarmee onvoldoende onderbouwd dat de 

correctiefactor op een valide wijze tot stand is gekomen, waardoor het onzeker is of de correctiefactor 

daadwerkelijk alleen corrigeert voor het effect van een hoger dan verwachte reizigersgroei.  

 

4.5 Handelingsperspectief 

Het komen tot een voldoende onderbouwde inzet voor de bodem- en streefwaarden en de 

correctiefactor vraagt nadere inspanning. Omdat het bepalen van reële waarden niet een puur 

rekenkundige en exacte exercitie is, maar een proces is dat om veel interpretatie vraagt en er hierbij 
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ruimte is voor verschillende keuzes, is een samenwerking tussen NS en IenW hierin randvoorwaardelijk. 

Door samen op te trekken kan er in een korte periode een gemeenschappelijk beeld gevormd worden 

op welke manier verwachte ontwikkelingen en hieraan verbonden onzekerheden en hun impact tot 

uiting moeten komen in reële bodem- en streefwaarden. 

De door NS gehanteerde methodiek vormt een goede basis voor het vaststellen van de delta op de 

prestatie die over de duur van de concessie te verwachten is als gevolg van ontwikkelingen. In haar 

methodiek heeft NS reeds de belangrijke ontwikkelingen in kaart gebracht. Vanuit deze basis kan in de 

gezamenlijke aanpak gekomen worden tot een gedragen set bodem- en streefwaarden. 
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Geachte voorzitter, 

Op 11 juni jl. heb ik uw Kamer de midterm reviews van de concessies van NS en 

ProRail toegestuurd.1 Hierbij ben ik ingegaan op de goede prestaties van NS en 

ProRail in de afgelopen vijf jaar. Daarnaast heb ik toegelicht dat het mijn ambitie 

is om de reiziger ook de komende jaren snel, betrouwbaar en comfortabel op de 

plek van bestemming te laten aankomen en dat ook het verbeteren van het 

spoorgoederenvervoer mijn volle aandacht heeft.  

 

Met deze brief bied ik uw Kamer de aangekondigde actualisatie van de 

vervoerconcessie van NS aan.2 Deze treedt per 1 januari 2021 in werking. Hierin 

heb ik de prestatieafspraken vastgelegd tot het einde van de concessieperiode in 

2024, zoals ik eerder met uw Kamer gewisseld heb. Ook in deze onzekere tijden 

zijn die afspraken nodig om NS en ProRail te blijven prikkelen en zicht te houden 

op de geboden kwaliteit aan reiziger en verladers. Ze vormen het fundament om 

ook de komende jaren een hoog kwaliteitsniveau te bieden.  

 

Naast de geactualiseerde vervoerconcessie vindt u bij deze brief het rapport over 

de validatie van de door NS gehanteerde werkwijze om te komen tot prognoses 

inzake reizigersgroei en prestatieafspraken. Tevens informeer ik uw Kamer over 

een addendum op het lopende beheerplan 2020-2021 van ProRail, waarin de 

bijstelling van de prestatieafspraken met ProRail voor 2021 is verwerkt. Zoals 

eerder aangegeven resulteert de midterm review van de beheerconcessie niet in 

een actualisatie van de beheerconcessie vanwege de voorgenomen omvorming 

van ProRail tot zbo.3 

 

Hieronder ga ik achtereenvolgens in op de geactualiseerde vervoerconcessie, het 

validatierapport en het addendum van het beheerplan 2020-2021. Zowel de 

actualisatie van de vervoerconcessie van NS als de bijstelling van de 

                                                
1 Kamerstukken II 2019/2020, 29 984, nr. 899. 
2 Kamerstukken II 2019/2020, 29 984, nr. 902. 
3 Wel worden de prestatie-indicatoren van ProRail herijkt voor de periode 2022–2025 
(passend bij het nog op te stellen meerjarenplan 2022–2025) en stel ik vooruitlopend hierop 
voor het jaar 2021 de prestatieafspraken met ProRail bij, zie Kamerstukken II 2019/2020, 
29 984, nr. 888. 
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prestatieafspraken met ProRail zijn geconsulteerd bij de adviesgerechtigden. In 

deze brief ga ik beknopt in op de resultaten hiervan. Alvorens hier mee te starten 

ga ik kort in op de afschaling van de dienstregelingen als gevolg van COVID-19.  

 

Afschaling dienstregeling 

Vanwege de vitale functie van het OV heb ik met alle betrokken partijen in NOVB-

verband afgesproken dat OV-bedrijven een volwaardige dienstregeling blijven 

rijden, waarvoor zij een beschikbaarheidsvergoeding ontvangen. In overleg met 

de concessieverlener en in geval van overmacht, bijvoorbeeld ziekteverzuim onder 

personeel als gevolg van COVID-19, is afschaling in 2020 mogelijk zonder 

consequenties voor de beschikbaarheidsvergoeding.4 Tegen deze achtergrond is 

de door NS stapsgewijs ingezette afschaling van eerst 3% (startend op 19 oktober 

jl.) richting 10% op 30 november jl. doorgevoerd. Ik heb NS gevraagd 

aanpassingen in de dienstregeling in het vervolg vooraf zorgvuldig af te stemmen 

met de consumentorganisaties verenigd in het Locov. 

 

Op 15 september heb ik u geïnformeerd dat de beschikbaarheidsvergoeding wordt 

doorgetrokken naar de eerste helft van 2021, met zicht op verlenging voor de 

tweede helft van 2021. Voor deze periode is afgesproken dat het mogelijk is om in 

overleg met de concessieverlener de dienstregeling te optimaliseren door het 

aanbod aan te passen aan de verminderde reizigersaantallen, onder andere op 

voorwaarde dat de beschikbaarheid en veiligheid van het OV daar niet onder lijdt.5 

De vitale functie moet worden geborgd. Iedereen die moet, kan reizen in treinen 

die niet te druk zijn. Ook eventuele aanpassingen in de dienstregeling als gevolg 

van de op 14 december aangekondigde lockdown stemt NS vooraf af met mij. Bij 

substantiële aanpassingen informeer ik uw Kamer. NS blijft conform de concessie 

verantwoordelijk voor de dienstregeling en het naleven van de daarin opgenomen 

afspraken.  

 

Actualisatie vervoerconcessie NS 

Nieuwe prestatie-indicatoren 

Binnen de systematiek van de vervoerconcessie worden bij aanvang en 

halverwege de looptijd van de concessie prestatieafspraken gemaakt. Het gaat 

daarbij om het vaststellen van de set prestatie-indicatoren en het bijbehorende 

ambitieniveau, uitgedrukt in bodem- en streefwaarden. Zoals aangegeven in mijn 

brief aan van 28 februari jl. blijf ik de meeste van de twaalf huidige prestatie-

indicatoren ook in de komende jaren hanteren.6  

 

Op drie onderdelen voer ik wijzigingen door. De eerste wijziging betreft het 

gebruik van de OV-Klantenbarometer voor het meten van het klantoordeel van 

reizigers. Tot op heden werden de prestatie-indicatoren op dit thema gebaseerd 

op het klanttevredenheidsonderzoek dat in opdracht van NS wordt uitgevoerd. Met 

ingang van 2021 baseer ik deze indicatoren op de OV-Klantenbarometer. De OV-

Klantenbarometer wordt al gebruikt in het OV per bus, tram, metro, regionale 

trein en over het water. De overstap naar de OV-Klantenbarometer vergroot de 

vergelijkbaarheid van klantoordelen in het OV. Hiermee geef ik uitvoering aan 

                                                
4 Een uitgebreide toelichting op de regeling is vastgesteld door het NOVB en gepubliceerd op 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/27/technische-
notitiebeschikbaarheidsvergoeding-2020. 
5 Kamerstukken II 2020/2021, 23 645, nr. 726. 
6 Kamerstukken II 2019/2020, 29 984, nr. 888. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/27/technische-notitiebeschikbaarheidsvergoeding-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/27/technische-notitiebeschikbaarheidsvergoeding-2020
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mijn ambitie op dit punt7, de motie Dik-Faber8 en de daarmee samenhangende 

verplichting in de vervoerconcessie. 

 

De twee overige wijzigingen hebben betrekking op het verbeteren van de 

prestatie-indicatoren over reisinformatie en drukte in de treinen. Zoals 

aangegeven in genoemde brief van 28 februari was er verbetering mogelijk in het 

laten aansluiten van deze prestatie-indicatoren op de beleving van de reiziger. Dit 

heeft geresulteerd in een nieuwe prestatie-indicator ‘gebruiksvriendelijke 

reisinformatie’, waarmee wordt gemeten of verstoringen juist en tijdig aan 

reizigers worden gecommuniceerd en of hen handelingsperspectief wordt geboden. 

Dit heeft ook geresulteerd in een nieuwe prestatie-indicator ‘aantal drukke treinen 

per werkweek in de spits HRN’, waarmee effectievere sturing mogelijk is op het 

aantal te volle treinen in de spits. Op het thema deur-tot-deur reis ga ik 2021 met 

NS en de consumentenorganisaties in overleg om de prestatie-indicator ‘gebruik 

ketendiensten’ op dit thema te verbeteren. Hiermee beoog ik om met ingang van 

2022 via de concessie niet alleen te sturen op de kwaliteit van het treinproduct, 

maar ook te sturen op de kwaliteit en het gebruik van ketendiensten in het voor- 

en natransport. 

 

Ambitieniveau op de prestatie-indicatoren 

Eerder heb ik toegelicht hoe de ambitie om de prestaties continu te verbeteren 

samenhangt met het accommoderen van steeds hogere reizigersaantallen.9 

COVID-19 plaatst deze uitdaging in een heel ander daglicht. Zonder de ambities 

voor latere jaren te verminderen maar in de wetenschap dat er grote onzekerheid 

bestaat over de vraag wanneer de reizigersaantallen zich zullen herstellen, heb ik 

- in lijn met mijn voornemen op 28 februari - de bodemwaarden op de meeste 

prestatie-indicatoren gecontinueerd en die voor de prestatie-indicatoren die gaan 

over het klantoordeel op een hoger niveau vastgesteld. De meeste streefwaarden 

voor 2024 heb ik daarnaast, zoals ook eerder toegelicht aan uw Kamer, in lijn met 

het verbeterpotentieel beperkt verhoogd. Ik vind het van belang dat de reiziger 

kan blijven rekenen op even goede prestaties en dat waar redelijkerwijs mogelijk 

onze inzet blijft om deze prestaties nog verder te verbeteren.  

 

Gegeven de verwachte sterke reizigersgroei ten tijde van het sturen van de brief 

van 28 februari aan uw Kamer, heb ik destijds aangegeven in de 

prestatieafspraken met NS voor de komende jaren rekening te willen houden met 

het scenario dat er zich een hogere groei voordoet dan waarop redelijkerwijs met 

investeringen in materieel en infrastructuur had kunnen worden geanticipeerd. 

Alhoewel dit niet meer in de lijn der verwachting ligt de komende jaren als gevolg 

van COVID-19, vind ik het nuttig om vanuit het belang van een goede sturing in 

de toekomst met NS in overleg te blijven over de onderbouwing van een 

eventuele zogenaamde correctiefactor op de prestatie-indicatoren over 

zitplaatskans in de spits. Zodra ik deze correctiefactor met NS heb uitgewerkt, en 

deze onafhankelijk is getoetst, wordt u hierover geïnformeerd. 

 

 

 

                                                
7 Kamerstukken II 2017/2018, 23 645, nr. 654. 
8 Kamerstukken II 2013/2014, 29 984, nr. 205.  
9 Kamerstukken II 2019/2020, 29 984, nr. 888. 
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Validatie 

Ik hecht er sterk aan dat de door NS gehanteerde groeicijfers en de manier 

waarop die zijn door vertaald in de prestatieafspraken reëel en accuraat zijn. 

Daarom heb ik een onafhankelijk partij een validatie laten uitvoeren. Bijgevoegd 

vindt u het resultaat van de validatie. In het rapport wordt geconcludeerd dat NS 

een valide methode heeft gevolgd om te komen tot prognoses voor reizigersgroei. 

Wat betreft de methode die NS heeft toegepast om te komen tot 

prestatieafspraken wordt geconcludeerd dat die methode de kenmerken heeft van 

een valide methode, maar dat deze beter dient te worden onderbouwd. Dit geldt 

met name voor het kwalitatieve gedeelte van de methode, zoals bijvoorbeeld de 

inschattingen die experts maken om te bepalen in hoeverre trends en 

ontwikkelingen effect zullen hebben op de prestaties in de komende jaren.  

Conform de aanbeveling uit het rapport ga ik met NS in overleg over hoe het 

mogelijk is de methode verder te verbeteren. Dit wil ik zorgvuldig doen en dat 

vergt enige tijd. Ik verwacht uw Kamer hierover eind volgend jaar nader te 

informeren.  

 

Aanvullende actualisaties van de vervoerconcessie 

Conform mijn brief van 28 februari jl. heb ik diverse aanvullende actualisaties aan 

de vervoerconcessie doorgevoerd. De belangrijkste zijn:  

 Sociale veiligheid: ik heb met NS afspraken gemaakt over de financiële 

voorwaarden waardoor de inzet van veiligheid- en service-medewerkers door 

NS tot het einde van de huidige vervoerconcessie is geborgd.  

 Cybersecurity: in de concessie is opgenomen dat NS (samen met IenW en 

ProRail) een nieuw programma over cybersecurity opstelt en gaat uitvoeren. 

Het doel van dit programma is om de cyberweerbaarheid van het vervoer op 

het hoofdrailnet en binnen de spoorsector te verhogen. 

 Duurzaamheid: in de concessie is de sturing op duurzaamheid nader 

uitgewerkt. Dit houdt concreet in dat via de concessie gestuurd gaat worden 

op de reductie van de uitstoot van CO2, de reductie van het totale 

energieverbruik, efficiënt gebruik van grondstoffen en verbetering van 

circulariteit. 

 Internationaal spoorvervoer: in de concessie is een nieuwe 

inspanningsverplichting opgenomen om internationaal spoorvervoer te 

positioneren als aantrekkelijke mogelijkheid voor bestemmingen binnen een 

radius van 700km. Tevens is een inspanningsverplichting opgenomen dat NS 

internationale reisinformatie verbetert, onder meer door op de daarvoor in 

aanmerking komende stations overstapmogelijkheden te benoemen. 

 

In mijn brief van 28 februari jl. heb ik eveneens genoemd dat ik met NS in overleg 

ben over het verbeteren van de MaaS-waardigheid van de concessie. De in het 

Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) gemaakte afspraken zijn hierbij 

leidend. Het overleg met NS heeft op dit moment nog niet geleid tot een wijziging 

van de concessie. Zodra hierover overeenstemming is, zal de vervoerconcessie 

alsnog worden aangepast. Vanzelfsprekend informeer ik daar dan ook uw Kamer 

over. 

 

Consultatie consumentenorganisaties 

De consumentenorganisaties vertegenwoordigd in het Locov hebben mij op 19 

november jl. een advies gestuurd over de voorgenomen actualisatie van de 
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concessie.10 Op een aantal punten heeft het advies van het Locov geleid tot 

verduidelijkingen en aanpassingen van de concessie. Het advies van het Locov is 

daarbij bijvoorbeeld positief over de overstap naar de OV-Klantenbarometer voor 

het meten van het klantenoordeel, maar kritisch over het afgesproken 

ambitieniveau. Ook mist het Locov volgens het advies een artikel over MaaS om 

de concessie MaaS-waardig te maken. Zoals hierboven aangegeven is IenW met 

NS nog in gesprek op dit punt. Het advies van het Locov levert tenslotte goede 

input op de verdere ontwikkeling van de prestatie-indicatoren en de informatie-

indicatoren, ook met het oog op de nieuwe vervoerconcessie. Ik blijf met NS en de 

consumentenorganisaties in gesprek over de verdere ontwikkeling van de 

indicatoren, bijvoorbeeld als het gaat over de nieuwe prestatie-indicator ‘gebruik 

ketendiensten’.  

  

Addendum beheerplan ProRail 2020–2021 

Eind vorig jaar heeft de minister van IenW uw Kamer het beheerplan van ProRail 

voor de periode 2020–2021 aangeboden.11 Daarbij is aangegeven dat tussentijdse 

wijzigingen kunnen worden aangebracht op bijvoorbeeld de set van prestatie-

indicatoren en/of de bijbehorende bodem- en streefwaarden, maar ook in de 

inhoud of planning van programma’s onder de concessie. 

 

ProRail heeft op mijn verzoek voor 2021 een bijstellingdocument opgesteld in de 

vorm van een addendum op het lopende beheerplan. Dit addendum treft u als 

bijlage bij deze brief aan. Het addendum betreft de bijstelling van enkele bodem- 

en streefwaarden van de prestatie-indicatoren voor het jaar 2021, de formele 

borging van gewijzigde planning en tussenproducten van het programma 

Toekomstbestendig Werken aan het Spoor (TWAS)12 en gaat in op de mogelijke 

uitbreiding van de mandaatregeling voor de HSL-Zuid, waardoor het 

contractmanagement van het DBFM-contract met Infraspeed efficiënter kan 

verlopen. 

 

Met ProRail heb ik voor een aantal prestatie-indicatoren nieuwe bodem- en/of 

streefwaarden afgesproken. Deze bijstelling ziet enerzijds op de gezamenlijke 

prestatie-indicatoren met NS voor de periode tot en met 2024 (einde 

vervoerconcessie) en anderzijds op de overige prestatie-indicatoren van ProRail 

specifiek voor het jaar 2021. Dit zodat ProRail ook in 2021 gestimuleerd wordt om 

de prestaties verder te verbeteren, in afwachting van de herijking voor de periode 

2022-2025. De bijstellingen in de prestatie-indicatoren zijn gebaseerd op 

ontwikkelingen en trends in de afgelopen vijf jaar en houden rekening met de 

eenjarige termijn waarvoor deze afspraken gelden. De momenteel lopende 

herijking van de prestatie-indicatoren is bedoeld om na te gaan of en hoe de 

prestatie-indicatoren verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld om het functioneren 

van de infrastructuur voor de goederensector goed in beeld te brengen, en daarbij 

voor de periode 2022–2025 passende bodem- en streefwaarden vast te stellen.13  

 

 

 

                                                
10 Het volledige advies en de wijze waarop ik daarmee ben omgegaan is te vinden via de 
website van het Locov. 
11 Kamerstukken II 2019/2020, 29 984, nr. 884. 
12 Kamerstukken II 2019/2020, 29 984, nr. 893. 
13 De herijking heeft geen betrekking op de gezamenlijke prestatie-indicatoren met NS. 
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Consultatie stakeholders 

De bijstelling van bodem- en streefwaarden van de prestatie-indicatoren is 

geconsulteerd bij de consumentenorganisaties vertegenwoordigd in het Locov en 

via internetconsultatie bij andere gerechtigden. Deze consultatie heeft naast het 

Locov-advies diverse nuttige reacties opgeleverd van Railgood, het Havenbedrijf 

Rotterdam en IPO/DOVA, met voorstellen voor aanvullende en/of vervangende 

prestatie-indicatoren dan wel inhoudelijke bijstelling van bestaande prestatie-

indicatoren en/of ambitieuzere normwaarden. Ik zal deze suggesties bij de 

herijking voor de periode 2022-2025 betrekken en daarover in dat kader met 

stakeholders in gesprek gaan. In 2021 vindt in het kader van de herijking nog een 

separate consultatie van de uitkomsten plaats waarbij de 

consumentenorganisaties vertegenwoordigd in het Locov en de andere 

gerechtigden opnieuw worden betrokken. 

 

Tot slot 

De prestatieafspraken die ik heb gemaakt met NS en ProRail vormen de basis voor 

het leveren van prestaties voor de reiziger en de verlader. Ondanks COVID-19 zijn 

die afspraken nodig om te blijven sturen op prestatieverbetering. Ik dank alle 

betrokken partijen voor hun bijdrage in het tot stand brengen van deze afspraken 

en nodig ze tegelijkertijd uit om te blijven bijdragen. Zo moet de prestatie-

indicator ketendiensten als onderdeel van de vervoerconcessie in 2021 verder 

vorm worden gegeven en is het traject naar de herijking van de prestatie-

indicatoren voor ProRail in volle gang. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 23 december 2020 

Betreft Vervolgstappen proces marktordening spoor komende 

jaren 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

 

In het Algemeen Overleg Spoorordening van 9 september 2020, gevolgd door het 

VAO Spoorordening op 26 november 2020, heb ik met uw Kamer het debat 

gevoerd over mijn voorstel voor de hoofdlijnen van het integrale 

marktordeningsbesluit op het spoor na 20241. Ik heb uw Kamer een aantal 

toezeggingen gedaan waar ik in deze brief op terug kom. Ook geef ik aan hoe ik 

met de moties wil omgaan.  

 

Vervolgstappen proces marktordening spoor en betrokkenheid stakeholders 

De fractie van de ChristenUnie heeft verzocht om te vernemen wat het 

vervolgproces van de spoorordening is tot aan de concessieverlening in 2023, 

waarbij ook aandacht wordt besteed aan de borging van de betrokkenheid van 

onder meer Locov, Rover, ProRail en andere belanghebbenden daarbij. Bij het 

vervolgproces van de marktordening op het spoor staat het belang van de reiziger 

voor mij voorop en neem ik daarbij de netwerkkwaliteit als uitgangspunt, in lijn 

met de motie Kröger c.s.2  

 

In het kader van de uitwerking van de hoofdlijnen van het integrale besluit voor 

de marktordening op het spoor na 2024 werk ik niet alleen aan de nieuwe HRN-

vervoerconcessie, maar ben ik tegelijkertijd ook aan de slag met het uitwerken 

van de marktverkenning internationale verbindingen op basis van open toegang, 

het vormgeven in samenspraak met de provincies van het uitgangspuntenkader 

decentralisatie en de stationsagenda. Bij deze trajecten betrek ik de stakeholders 

zoals de consumentenorganisaties verenigd in het Locov (waaronder Rover), 

decentrale overheden, vervoerders en ProRail. Uiteraard informeer ik uw Kamer 

over de vervolgstappen. Aan het eind van mijn brief treft u een overzichtstabel 

aan met de planning van de diverse (tussen)stappen.  

 

 

                                                
1 Het voorstel staat in mijn brief aan uw Kamer over de Hoofdlijnen integrale besluit 
marktordening op het spoor na 2024, Kamerstukken II, 2019/20, 29 984, nr. 899, d.d. 12 
juni 2020. 
2 Motie Kröger c.s. over het belang van de netwerkkwaliteit als uitgangspunt bij de ordening 
van het spoor, Kamerstukken II, 2019/20, 29 984, nr. 910, d.d. 26 november 2020. 
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Volgende HRN-vervoerconcessie 

Om in 2025 met een nieuwe vervoerconcessie voor het hoofdrailnet (HRN) van 

start te gaan doorloop ik een aantal stappen die wettelijk zijn vastgelegd in de 

Wet personenvervoer 2000 (Wp2000). Ten eerste stel ik een beleidsvoornemen op 

waarin ik de eisen, ambities en voorwaarden die ik wil realiseren met de nieuwe 

HRN-vervoerconcessie verder uitwerk. De met uw Kamer gedeelde en besproken 

hoofdlijnen van het integrale marktordeningsbesluit vormen hiervoor de basis. 

Daarnaast werk ik in het beleidsvoornemen in meer detail uit hoe ik het proces tot 

aan de concessieverlening vormgeef, welke stappen zullen worden genomen en 

wat daarbij wordt uitgewerkt en op welke wijze ik de relevante stakeholders 

hierbij betrek, hieronder schets ik dat proces alvast op hoofdlijnen.   

 

Zoals de procedure voorschrijft, consulteer ik voor het concept-beleidsvoornemen 

de consumentenorganisaties. Ik verwacht het beleidsvoornemen vervolgens in het 

voorjaar van 2021 aan uw Kamer te sturen. Na het debat met uw Kamer hierover 

zal ik het programma van eisen (PvE) opstellen. Het programma van eisen moet in 

elk geval betrekking hebben op de daaraan in de Wp2000 gestelde eisen (zoals 

een beschrijving van de algemene eisen die aan het te verrichten openbaar 

vervoer worden gesteld en een beschrijving van de bereikbaarheid in het gebied 

waarvoor een concessie wordt verleend en op de functie van het openbaar vervoer 

voor degenen die daarvan afhankelijk zijn). Het programma van eisen zal 

daarnaast een concrete vertaling van de ambities uit het beleidsvoornemen 

bevatten. Daarvoor is naar verwachting ongeveer een jaar nodig. Het programma 

van eisen leg ik, voordat ik het vaststel, voor aan uw Kamer. Ik verwacht dat ik 

het PvE in het voorjaar 2022 aan uw Kamer stuur. Tot slot stel ik de concept-

concessie op die moet leiden tot de uiteindelijke concessieverlening in 2023. Het 

ontwerp van de concessie wordt voor een periode van acht weken aan de beide 

Kamers voorgelegd (artikel 64, vierde lid van de Wp2000). Na deze voorlegging 

kan de concessie formeel worden verleend, indien NS niet binnen vier dagen na 

bekendmaking van het voorgenomen besluit te kennen heeft gegeven de 

concessie niet zonder voorbehoud te aanvaarden (artikel 29a van de Wp2000).  

  

Beleidskader open toegang 

De fractie van de ChristenUnie vroeg mij in het Algemeen Overleg Spoorordening 

van september jl. om aandacht te besteden aan de eisen en zekerheden die ik kan 

stellen aan open toegang en opentoegangvervoerders. Tijdens het VAO 

Spoorordening van 26 november jl. heeft de fractie van de SP de zorg geuit dat 

binnenlandse concessietreinen verdrongen zouden kunnen worden door 

opentoegangvervoerders en daardoor het aanbod voor grote groepen reizigers 

verslechtert. Ik hecht eraan om het verschil te benadrukken tussen 

concessievervoer en opentoegangvervoer. Bij concessievervoer kan ik afspraken 

maken over de kwaliteit en de frequenties, terwijl die mogelijkheid bij 

opentoegangvervoer heel beperkt is. Ik kan een opentoegangvervoerder immers 

niet verplichten om vervoer aan te (blijven) bieden want het gaat om een 

marktinitiatief. Met de HRN-vervoerconcessie wil ik een robuust vervoersaanbod 

bieden aan reizigers, gebaseerd op de verwachte reizigersvraag. In aanvulling 

daarop kan opentoegangvervoer reizigers extra vervoermogelijkheden bieden. Bij 

de herziening van de capaciteitsverdelingsregels ben ik voornemens te regelen dat 

het binnenlands concessievervoer voorrang krijgt op het moment dat capaciteit 

schaars wordt ten opzichte van binnenlands opentoegangvervoer. Daarmee leidt 

opentoegangvervoer niet tot verdringing.  
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In het beleidskader open toegang ga ik in op de eisen en zekerheiden die ik kan 

stellen aan opentoegang en opentoegangvervoerders. Ook in het 

beleidsvoornemen voor de nieuwe HRN-vervoerconcessie besteed ik aandacht aan 

de verhouding van het HRN-concessievervoer met opentoegangvervoer. Het 

samenspel tussen concessievervoer en opentoegangvervoer zie ik niet als doel op 

zich, maar als een mogelijkheid om de reizigers een zo goed mogelijk reisproduct 

aan te bieden. Ik stuur het beleidskader open toegang in het voorjaar van 2021 

aan uw Kamer.   

 

Marktverkenning internationale verbindingen in open toegang 

Om het potentieel van internationaal spoorvervoer ten volle te benutten heb ik 

aangegeven dat ik kansen zie om de internationale verbindingen, inclusief het 

langeafstandsvervoer over de HSL-Zuid, vanaf 2025 door opentoegangvervoerders 

te laten uitvoeren. Om een beeld te krijgen welk aanbod van internationale 

verbindingen tot stand komt onder open toegang, ben ik een marktverkenning 

gestart. Mijn uitgangspunt is dat voor de reiziger een aantrekkelijk aanbod van  

internationale verbindingen tot stand komt onder maatschappelijk gewenste 

voorwaarden ten aanzien van frequenties en comfort. In de marktverkenning 

onderzoek ik dat voor zowel de internationale langeafstandsverbindingen als de 

kortgrensoverschrijdende verbindingen die nu onder de HRN-concessie vallen. In 

aanvulling hierop kijk ik ook breder naar de potentie van andere internationale 

verbindingen van en naar Nederland (bijvoorbeeld voor nachttreinen3) conform 

mijn toezegging aan de fractie van GroenLinks. Ik betrek daarbij het voorstel 

Trans Europe Express 2.0 (TEE) dat is gepresenteerd door het huidige Duitse EU-

voorzitterschap.  

 

In de marktverkenning breng ik ook mogelijke knelpunten in kaart die toetreding 

van opentoegangvervoerders in de weg staan en geef ik aan in hoeverre het 

mogelijk en wenselijk is om deze knelpunten weg te nemen.  

De fractie van de VVD vroeg tijdens het VAO Spoorordening aandacht voor het 

borgen van de prestaties op de internationale verbindingen door middel van 

instrumenten als “kritische prestatie indicatoren” (KPI’s). Doordat het vervoer dat 

open toegangvervoerders aanbieden voor eigen rekening en risico is, is het stellen 

van KPI’s aan dit type vervoer niet mogelijk. Voor concessievervoer is dat anders. 

In een concessie kan ik KPI’s stellen aan het vervoer zoals ik dat doe aan het HSL-

vervoer dat door NS wordt uitgevoerd. Als uit de marktverkenning blijkt dat een 

verbinding niet tot stand komt via open toegang en ik de internationale verbinding 

het beste kan vormgeven met een internationaal openbare dienst contract, dan 

bezie ik uiteraard welke KPI’s ik kan en wil stellen, en in hoeverre dat andere of 

aanvullende KPI’s zijn in vergelijking met huidige KPI-afspraken.  

 

Voor de zomer van 2021 verwacht ik de eerste resultaten van de marktverkenning 

aan uw Kamer te sturen. Als inzichtelijk is geworden welk aanbod uit de markt tot 

stand komt en waar dat niet het geval is, bepaal ik daarbij per internationale 

verbinding de verdere strategie. 

 

 

                                                
3 Onderzoek “Slapend onderweg: potentieel van de internationale nachttrein van en naar 
Nederland”, KiM, 2019; bijlage bij kamerstukken II, 2018/19, 29 984 nr. 854. 
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Uitgangspuntenkader decentralisatie  

Om bij mogelijke toekomstige decentralisaties van treindiensten een afgewogen 

keuze te maken in het belang van de reiziger, ben ik aan de slag met het opstellen 

van een toetsingskader: het uitgangspuntenkader decentralisatie. Hierin werk ik 

verschillende aspecten uit die ik omzet in een toetsingskader waarbij ik de breed 

gesteunde motie van de leden Schonis c.s.4 in betrek. Daarin worden een aantal 

uitgangspunten genoemd. Zo staat bij het decentraliseren het belang van de 

reiziger voorop en moet sprake zijn van een toegevoegde waarde voor het te 

decentraliseren spoor zonder nadeel voor het hoofdspoor. Provincies of 

vervoerregio’s moeten een treindienst willen decentraliseren, de aanbesteding en 

exploitatie zelfstandig kunnen uitvoeren en de financiële lasten overzien en 

dragen.  

 

In het kader benoem ik ten eerste de beleidsdoelen voor decentralisatie waarvoor 

overdracht van bevoegdheden voor één of meerdere treindiensten een geschikt 

instrument kunnen zijn, waaronder een beter reizigersproduct en 

netwerkoptimalisatie. Ten tweede breng ik de mogelijke voor- en nadelen van 

decentralisatie van treindiensten in kaart en de afweging die hierin te maken is, 

zoals voor het reizigersproduct, het netwerk, de sturingsmogelijkheden, de 

afstemming in de keten en de concurrentiedruk. Ten derde neem ik in het 

uitgangspuntenkader randvoorwaarden op en wettelijke, bestuurlijke en 

procedurele kaders die bij het decentraliseren van treindiensten gelden. Te denken 

valt dan aan de sturingswensen van de beoogde decentrale concessieverlener, de 

financiële en logistieke zekerheid en de mate van flexibiliteit in de bestaande 

concessieafspraken. Ik stel het uitgangspuntenkader op in samenspraak met 

onder andere de medeoverheden, ProRail en vervoerders.  

 

Ik verwacht het uitgangspuntenkader in het voorjaar van 2021 aan uw Kamer te 

sturen zodat het kader toegepast kan worden bij mogelijke decentralisaties van 

treindiensten in de toekomst.  

 

Stationsagenda 

Om een meer integrale afweging van publieke (en andere) belangen op stations te 

kunnen maken, werk ik aan het opstellen van een stationsagenda. Daarmee wil ik 

beter kunnen inspelen op het toenemende maatschappelijke belang van stations 

als knooppunt (hub) en de ruimte voor en samenwerking tussen verschillende 

partijen op stations verder verbeteren. Ook besteed ik aandacht aan het aanbod 

en de vindbaarheid van (deel)vervoer. In de stationsagenda wil ik ook de positie 

van community stations meenemen in lijn met de motie van het lid Amhaouch5. Ik 

kijk of er een impuls kan worden gegeven aan het concept van community 

stations en verken samen met de (potentiële) initiatiefnemers, NS Stations en 

ProRail wat een zogenaamd right to challenge op stations juridisch en financieel 

betekent, en wat dit mogelijk oplevert. Tot slot neem ik in de stationsagenda 

operationele prestatie-indicatoren op ten aanzien van bijvoorbeeld 

reizigerswaardering, toegankelijkheid, transfer en sociale veiligheid.  

                                                
4 Motie Schonis c.s. over over de uitwerking van het afwegingskader voor het 
decentraliseren van sprinterdiensten, Kamerstukken II, 2019/20, 29 984, nr. 914, d.d. 26 
november 2020. 
5 Motie Amhaouch over over een verkenning van de juridische en financiële betekenis van 
een "right to challenge" van stations, Kamerstukken II, 2019/20, 35 570-XII, nr. 33, d.d. 19 
november 2020. 
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Om te komen tot een stationsagenda werk ik de komende maanden een integrale 

visie voor stations uit. Ik start niet met een blanco vel, maar bouw voort op de 

goede ontwikkelingen die al zijn ingezet met de investeringen in de kwaliteit van 

stations en de ambities uit het Toekomstbeeld OV 2040. Bij het uitwerken van de 

agenda betrek ik belanghebbenden waaronder de decentrale overheden, de 

vervoerders, de aanbieders van deelmodaliteiten, consumentenorganisaties en 

experts op het gebied van stations. Ik wil zo borgen dat (toekomstige) 

ontwikkelingen als de reizigersgroei, het toenemend belang van stations als 

knooppunt en een mogelijk groeiend aantal vervoerders als gevolg van open 

toegang, op een goede manier plaats krijgen in de stationsagenda. Om de sturing 

op de stationsagenda goed te verankeren werk ik uit hoe ik dat juridisch het beste 

kan vormgeven.  

 

Ik verwacht uw Kamer in het najaar van 2021 te informeren over de 

stationsagenda.  

 

Toekomstige stappen voor het spoor  

In mijn brief met de hoofdlijnen van het integrale marktordeningsbesluit op het 

spoor na 2024 heb ik aangekondigd dat we de komende jaren aan de slag gaan 

om te verkennen hoe we ook in de toekomst het maximale voor de reiziger uit het 

OV-systeem kunnen halen. In het kader van het Toekomstbeeld OV 2040 

onderzoeken we de verdere uitbreiding van de capaciteit op het spoor en een 

betere benutting van het bestaande spoor, en kijken we ook naar de integratie 

tussen verschillende modaliteiten. Dit is een gezamenlijk proces van de OV-sector.  

 

De toekomstige indeling van het spoornetwerk bepaalt mede de mogelijkheden 

voor meer marktopening, bijvoorbeeld door middel van aanbesteden van 

deelnetwerken. Om voorbereid te zijn op een toekomst met verdergaande 

marktopening, is het nodig om de juiste randvoorwaarden daarvoor uit te werken 

en voor zover mogelijk en wenselijk te creëren. Het Vierde Spoorwegpakket gaat 

immers uit van aanbesteden, tenzij. Uit het onderzoek Vervoerconcessie HRN: 

Praktische voorwaarden en aandachtspunten bij gunning6, blijken er meerdere 

opties voor de inrichting van de marktordening op het spoor te zijn, met elk voor- 

en nadelen. Dit onderzoek vormt onder ander de basis voor de 

vervolgonderzoeken die in komende jaren in gang gezet zullen moeten worden. 

 

Hoe dan ook is het bij een mogelijke toekomstige grotere reizigersvraag, meer 

vervoerders als gevolg van open toegang en een drukker netwerk essentieel om 

adequate sturing en coördinatie binnen de spoorsector te organiseren om zo de 

publieke belangen goed te kunnen borgen en het gelijke speelveld op de 

spoormarkt. In 2021 wil ik daarom starten met een inventarisatie van de wijze 

waarop de governance (sturing en coördinatie) van het spoorsysteem ingericht 

moet worden om meer marktopening te kunnen accommoderen en indien gewenst 

op termijn (delen van) het netwerk te kunnen aanbesteden. Daarvoor wil ik eerst 

goed zicht krijgen op de taken die moeten worden gekwalificeerd als 

systeemtaken in het stelsel en nu worden uitgevoerd binnen (of buiten) de 

                                                
6 Onderzoek Vervoerconcessie HRN: praktische voorwaarden en aandachtspunten bij 
gunning, inno-V m.m.v. ProRail en Van Doorne advocaten (2020). Het onderzoek is een 
bijlage bij brief Hoofdlijnen integrale besluit marktordening op het spoor na 2024, 
Kamerstukken II 2019/20, 29 984, nr. 899, d.d. 12 juni 2020.    
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vervoerconcessie voor het hoofdrailnet. Die systeemtaken zullen mogelijk op 

termijn duidelijker afgebakend moeten worden of onafhankelijk georganiseerd 

moeten worden (mogelijk via wet- en regelgeving) om zo het gelijk speelveld bij 

meer marktopening op het spoor goed te kunnen blijven borgen.  

 

Raildenktank 

In reactie op de motie Palland en Amhaouch7 over een innovatieve raildenktank 

heb ik tot slot aangegeven dat ik het idee van een raildenktank een sympathiek 

idee vind en dat ik in de geest van deze motie met partijen zal overleggen over de 

mogelijkheden en de beste vorm om een raildenktank te realiseren. Ik informeer 

uw Kamer hier in het voorjaar van 2021 over.  

 

Hoogachtend, 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 

 

 

 

S. van Veldhoven – Van der Meer 

  

                                                
7 Motie Palland en Amhaouch over een innovatieve raildenktank opzetten, Kamerstukken II, 
2019/20, 29 984, nr. 913, d.d. 26 november 2020. 
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Overzicht verwachte timing vervolgstappen  

 

  

Beleidsvoornemen nieuwe HRN-vervoerconcessie Voorjaar 2021 

Beleidskader open toegang Voorjaar 2021 

Voorstel innovatieve raildenktank Voorjaar 2021 

Uitgangspuntenkader decentralisatie treindiensten Voorjaar 2021 

Marktverkenning internationale verbindingen in open 

toegang 
Voor zomer 2021 

Stationsagenda  Najaar 2021 

Programma van Eisen nieuwe HRN-vervoerconcessie Voorjaar 2022 

Concept HRN-vervoerconcessie  2023 
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