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Samenvatting 

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is de invulling van de ambitie 
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) en de spoorsector om in de 
brede Randstad een frequent aanbod van treindiensten te leveren. In de meest 
vérgaande projectvariant komt dit neer op zes Intercity’s en zes Sprinters per uur 
per richting. PHS moet ook de verwachte groei van het goederenvervoer faciliteren, 
uitgaande van maximaal gebruik van de Betuweroute en goede aanvullende 
verbindingen.  
 
Ter voorbereiding op politieke besluitvorming heeft onderzoeksbureau ECORYS in 
opdracht van VenW een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. 
In het scenario met een gematigde groei van de omgevingsfactoren scoren de 
meeste varianten positief met een verhouding tussen baten en kosten die ligt tussen 
0,9 en 1,5. Vervolgens heeft VenW het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) 
gevraagd om een second opinion te geven over de aanpak en uitkomsten van de 
MKBA.  
 
De belangrijkste conclusies zijn: 
 
MKBA bevat onvoldoende beleidsinformatie 
De MKBA is in beginsel uitgevoerd conform de leidraad (Overzicht Effecten 
Infrastructuur), aanvullingen daarop en later gepubliceerde werkwijzers. De MKBA 
biedt evenwel geen inzicht in de kosten en baten opgedeeld naar de diverse 
corridors. Een indicatieve schatting van het KiM suggereert dat er per corridor 
mogelijk grote verschillen zijn in kosteneffectiviteit. Voorts constateert het KiM dat 
voor het oplossen van toekomstige capaciteitsknelpunten andere dan 
infrastructurele oplossingen meer aandacht verdienen.  
 
KiM schat prognoses personenvervoer lager in 
De vervoerprognoses voor reizigersvervoer zijn in de MKBA van ECORYS hoger dan 
andere studies laten zien. Dit komt met name door andere inschattingen van de 
tariefontwikkeling en van de effecten van maatregelen bij het wegverkeer, de 
opening van nieuwe stations en de verbeteringen in het voor- en natransport. Het 
KiM hanteert een vervoerprognose die ongeveer 15% lager ligt. De prognose van 
het goederenvervoer achten we realistisch.  
 
Verhouding tussen baten en kosten mogelijk lager 
De kosten van PHS schatten we hoger in: doordat we ook in het nulalternatief van 
minder vervoer uitgaan, zijn er minder vermeden investeringen. Lagere prognoses 
leiden ook tot minder comfortbaten en een lager exploitatieresultaat. De 
aangenomen modal shift van auto naar trein achten wij niet realistisch. De gederfde 
accijnsinkomsten vallen dan lager uit. Daarnaast komen we tot een positief effect op 
de congestie op het wegennet. Per saldo komt het KiM in het scenario met 
gematigde groei tot een baten-kostenratio die - afhankelijk van de projectvariant - 
ligt tussen 0,6 en 1,6. In de andere groeiscenario’s verwachten we een vergelijkbare 
aanpassing van de bandbreedte.  


