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Het  Kennisinst ituut  voor Mobilite itsbeleid ( KiM)  m aakt  analyses 

van m obiliteit  die doorw erken in het  beleid. Als zelfstandig 

inst ituut  binnen het  m inister ie van Verkeer en W aterstaat  ( VenW )  

m aakt  het  KiM st rategische verkenningen en beleidsanalyses.  

De inhoud van de publicat ies van het  KiM behoeft  niet  het  

standpunt  van de m inister  van VenW  w eer te geven.
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Sam envat t ing 

Het  Program m a Hoogfrequent  Spoorvervoer (PHS)  is de invulling van de am bit ie 

van het  Minister ie van Verkeer en Waterstaat  (VenW) en de spoorsector om  in de 

brede Randstad een frequent  aanbod van t reindiensten te leveren. I n de m eest  

vérgaande projectvariant  kom t  dit  neer op zes I ntercity’s en zes Sprinters per uur 

per r icht ing. PHS m oet  ook de verwachte groei van het  goederenvervoer faciliteren, 

uitgaande van m axim aal gebruik van de Betuweroute en goede aanvullende 

verbindingen.  

 

Ter voorbereiding op polit ieke besluitvorm ing heeft  onderzoeksbureau ECORYS in 

opdracht  van VenW een m aatschappelij ke kosten-batenanalyse (MKBA)  uitgevoerd. 

I n het  scenar io m et  een gem at igde groei van de omgevingsfactoren scoren de 

m eeste varianten posit ief m et  een verhouding tussen baten en kosten die ligt  tussen 

0,9 en 1,5. Vervolgens heeft  VenW het  Kennisinst ituut  voor Mobiliteitsbeleid (KiM)  

gevraagd om  een second opinion te geven over de aanpak en uitkom sten van de 

MKBA.  

 

De belangrij kste conclusies zijn:  

 

MKBA bevat  onvoldoende beleidsinform at ie 

De MKBA is in beginsel uitgevoerd conform  de leidraad (Overzicht  Effecten 

I nfrast ructuur) , aanvullingen daarop en later gepubliceerde werkwijzers. De MKBA 

biedt  evenwel geen inzicht  in de kosten en baten opgedeeld naar de diverse 

corr idors. Een indicat ieve schat t ing van het  KiM suggereert  dat  er per corr idor 

m ogelij k grote verschillen zij n in kosteneffect iv iteit .  Voorts constateert  het  KiM dat  

voor het  oplossen van toekom st ige capaciteitsknelpunten andere dan 

infrast ructurele oplossingen m eer 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  kom t  m et  nam e door andere inschat t ingen van de 

tar iefontwikkeling en van de effecten van m aat regelen bij  het  wegverkeer, de 

opening van nieuwe stat ions en de verbeteringen in het  voor-  en nat ransport . Het  

KiM hanteert  een vervoerprognose die ongeveer 15%  lager ligt .  De prognose van 

het  goederenvervoer achten we realist isch.  

 

Verhouding tussen baten en kosten m ogelijk  lager 

De kosten van PHS schat ten we hoger in:  doordat  we ook in het  nulalternat ief van 

m inder vervoer uitgaan, zijn er m inder verm eden investeringen. Lagere prognoses 

leiden ook tot  m inder comfortbaten en een lager exploitat ieresultaat . De 

aangenom en m odal shift  van auto naar t rein achten wij  niet  realist isch. De gederfde 

accijnsinkom sten vallen dan lager uit .  Daarnaast  kom en we tot  een posit ief effect  op 

de congest ie op het  wegennet . Per saldo kom t  het  KiM in het  scenario m et  

gem at igde groei tot  een baten-kostenrat io die -  afhankelij k van de projectvar iant  -  

ligt  tussen 0,6 en 1,6. I n de andere groeiscenario’s verwachten we een vergelij kbare 

aanpassing van de bandbreedte.  
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1 I nleiding 

1 .1  Achtergrond en vraagstelling 

Het  Program m a Hoogfrequent  Spoorvervoer (PHS)  is de invulling van de am bit ie 

van VenW en de spoorsector om  in de brede Randstad een frequent  aanbod van 

t reindiensten te leveren. VenW st reeft  m et  PHS de volgende doelen na:  

• hoogfrequent  spoorvervoer op de drukste t rajecten in de brede Randstad;  

• sam enhangende regionale openbaarvervoersystem en m et  de ‘Sprinter ’ als 

ruggengraat  en aansluit ingen met  bus, t ram  en m et ro bij  de knooppunten;  

• kwaliteit  ( reisduur en bet rouwbaarheid)  voor de reist ijden naar en van de 

landsdelen;  

• een toekom stvaste routest rategie voor het  spoorgoederenvervoer. 

 

‘Hoogfrequent ’ kom t  in de m eest  vérgaande projectvariant  neer op zes I ntercity’s en 

zes Sprinters per uur per r icht ing. PHS m oet  ook de verwachte groei faciliteren, 

uitgaande van m axim aal gebruik van de Betuweroute en goede aanvullende 

verbindingen. 

 

I n de begrot ing voor 2010 is voor PHS een bedrag van 4,5 m ilj ard euro opgenomen 

ter financier ing van de benodigde investeringen in infrast ructuur. Deze vinden m et  

nam e plaats op de corr idors:  

• Schiphol – Am sterdam  -  Alm ere – Lelystad (OV-SAAL) .  

• Utrecht  – Arnhem  – Nijm egen 

• Utrecht  – ’s-Hertogenbosch 

• Den Haag -  Rot terdam  

 

Ter voorbereiding op de polit ieke besluitvorm ing heeft  onderzoeksbureau ECORYS in 

opdracht  van VenW een m aatschappelij ke kosten-batenanalyse (MKBA)  uitgevoerd. 

ECORYS heeft  daartoe van verschillende onderliggende studies van NS en ProRail 

gebruikgem aakt . Deze studies bet reffen de prognoses voor zowel het  toekomst ige 

personen-  als goederenvervoer, capaciteitsanalyses en kostenram ingen.  

 

Vervolgens heeft  VenW het  Kennisinst ituut  voor Mobiliteitsbeleid (KiM)  gevraagd om  

een second opinion te geven over de aanpak en uitkom sten van de MKBA. I n deze 

not it ie doen wij  verslag van onze bevindingen. 

 

1 .2  Aanpak  

Wij  hebben als basis de versie van 9 april 2010 van ECORYS (2010)  genom en. Deze 

definit ieve second opinion is gebaseerd op de versie van 6 mei 2010. Tevens 

hebben we de verschillende achterliggende docum enten (NS, 2010 en 2010a, 

ProRail, 2009 en 2010)  geanalyseerd.  De MKBA en de achterliggende 

vervoerwaardestudies hebben wij  becom m entarieerd en deels herberekend. 

 

Wat  het  personenvervoer bet reft  zijn de MKBA-berekeningen van ECORYS 

gebaseerd op het  om gevingsscenario St rong Europe (SE)  uit  de scenariostudie 

Welvaart  en Leefom geving (WLO)  van de drie planbureau’s CPB, MNP en RPB. I n 

een gevoeligheidsanalyse zijn ook de uitkom sten van de twee scenario’s Regional 

Com m unit ies (RC)  en Global Econom y (GE)  berekend. Bij  het  goederenvervoer is 
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ECORYS uitgegaan van een gem at igd groeiscenario m et  een gevoeligheidsanalyse 

op het  scenario m et  een lagere groei. I n deze second opinion neemt  het  KiM deze 

werkwijze over.   

 

1 .3  Leesw ijzer  

I n hoofdstuk 2 beschrij ven we enkele algem ene opm erkingen over de MKBA van 

ECORYS en de achterliggende studies. Hoofdstuk 3 gaat  nader in op de 

vervoerwaardestudies die im m ers een belangrij ke bouwsteen voor de MKBA 

vorm en. I n hoofdstuk 4 becom m entariëren we alle posten die de MKBA om vat . Aan 

het  eind van elke paragraaf van de hoofdstukken 2 tot  en m et  4 zijn de m eest  

saillante bevindingen apart  uitgelicht . Ten slot te volgen in hoofdstuk 5 onze 

conclusies. 
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2 Algem ene observat ies 

2 .1  Nulvariant  en projectvarianten 

Wat is in de MKBA opgenom en?  

De nulvariant  vorm t  de referent ie voor de analyse van de projectvarianten. De 

nulvariant  beschrij ft  de toekom st ige ontwikkeling als gevolg van autonom e groei 

alsm ede die investeringen waarin al is voorzien buiten PHS om . Het  gaat  dan om  de 

infrast ructuur die is opgenom en in het  MIRT 2008. Voor het  personenvervoer is de 

dienst regeling 2013 maatgevend, voor het  goederenvervoer is dat  de 

m arktverwacht ing van KNV Spoorgoederenvervoer voor 2020.  

 

Wat  bet reft  het  personenvervoer zijn drie projectvarianten doorgerekend. I n variant  

1 r ijden op de drukste t rajecten in de brede Randstad m inim aal zes I C’s per uur in 

com binat ie met  m aatwerk voor de Sprinters. I n variant  2 zijn dit  m inim aal zes I C’s 

en zes Sprinters. Variant  3 combineert  elementen van variant  1 en 2. Alle dr ie de 

varianten kennen nog enkele subvarianten, die m eestal op enkele details van de 

hoofdvarianten verschillen. Wat  bet reft  het  goederenvervoer is een groot  aantal 

router ingsvarianten ontwikkeld. Voor het  vervoer van en naar Noord-  en Oost -

Nederland zijn varianten conform  de principes ‘spreiden’ (m eer bundels van m inder 

t reinpaden per uur)  en ‘bundelen’ (m inder bundels van m eer t reinpaden per uur)  

ontwikkeld. Variant  2 is uiteindelij k niet  doorgerekend in de MKBA.  

Oordeel KiM 

Variant  2 (personenvervoer)  blij kt  uiteindelij k te zijn afgevallen om dat  deze duurder 

is dan het  beschikbare projectbudget . Om inhoudelij ke redenen bevelen we aan, 

deze variant  wél door te rekenen. Als het  MKBA-saldo lager uitvalt  dan dat  van de 

overige varianten is het  afvallen van deze variant  onderbouwd. Als deze variant  wel 

goed naar voren kom t , kan geanalyseerd worden welke aspecten goed scoren, zodat  

de overige varianten (nog m eer)  geopt im aliseerd kunnen worden. Bovendien zijn de 

kostenram ingen zeker in deze fase van besluitvorm ing nog erg onzeker, zodat  hier 

nog grote wij zigingen in kunnen opt reden.  

 

Hoewel PHS voornam elij k invester ingen in uitbreiding van infrast ructuur om vat , zijn 

ook m aat regelen om  het  spoornet  beter te benut ten m ee in beschouwing genom en 

zoals het  verlengen van t reinen. Om  capaciteitsknelpunten op te lossen, zijn echter 

ook andersoort ige oplossingen denkbaar. Voorbeelden zijn vorm en van ‘beprij zen’ 

waarbij  de tar ieven voor de verschillende groepen reizigers (dagdeel, reismot ief)  en 

verladers veel m eer variëren dan nu het  geval is of het  loslaten van vigerende 

principes van dienst regelingsopzet  (basisuurpat roon, brugopeningsregimes etc.)  om  

zo de beschikbare capaciteit  beter op de fluctuerende vraag af te stem m en. 

Dergelij ke oplossingen zijn doorgaans nog onvoldoende uitgewerkt .  

 

Ter wille van de leesbaarheid beschouwen wij  bij  ons oordeel over de MKBA 

uitsluitend de varianten 1 en 3 voor het  personenvervoer, in com binat ie m et  de 

Brabant route en de router ingsvariant  2/ 2/ 21 voor het  goederenvervoer.    

 
1 Voor het  vervoer van en naar Noord-  en Oost -Nederland zij n dr ie bundels van elk twee t reinpaden per uur 

beschikbaar via respect ievelij k Woerden, Ut recht  en de I Jssellij n. 
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Ook variant  2 zou in de MKBA m oeten worden doorgerekend. Dit  levert  m ogelij k 

addit ionele beleidsinform at ie op. Daarnaast  had in PHS als oplossing voor de 

capaciteitsknelpunten ook gekeken kunnen worden naar andere dan infrast ructurele 

oplossingen. 

 

2 .2  Een MKBA van PHS als geheel of opsplitsen naar corr idors  

Wat is in de MKBA opgenom en? 

I n de MKBA is het  gehele PHS is doorgerekend, zonder onderscheid te m aken tussen 

de verschillende corr idors. De argum entat ie van VenW en de spoorsector om  dit  niet  

te doen is dat  toerekenen van kosten en baten aan de onderscheiden corr idors niet  

goed m ogelij k is vanwege de verwevenheid van de verschillende vervoersst rom en.   

Oordeel KiM 

De huidige MKBA heeft  alleen op het  hele PHS bet rekking en kan geen 

onderbouwing leveren voor beslissingen over individuele corr idors. Wij  begrijpen dat  

het  een aanzienlij ke ext ra onderzoeksinspanning kost  om  goede analyses per 

corr idor uit  te voeren. Aan de hand van enkele kengetallen hebben wij  een ruwe 

indicat ie gegeven van de verschillen in kosteneffect iv iteit  per corr idor, zie 

onderstaande tekstbox. 

 

 

I ndicatieve berekening kosteneffectiviteit per corridor 

We veronderstellen dat het aantal reizen dat per werkdag via elk van de corridors in de toekomst wordt afgelegd (bron: NS, 

2010) een benadering is van de baten. We nemen daarbij aan dat de reistijdwinsten voor elk van de corridors vergelijkbaar 

zijn. Vervolgens delen we dit aantal reizigers door de investeringskosten die op elk van de corridors worden gemaakt (bron: 

ProRail, 2010). Door de laagste uitkomst in variant 1 op 100 te stellen, krijgen we een indruk van de kosteneffectiviteit van 

investeren in de corridors per variant. De tabel hieronder maakt dat duidelijk. 

 

 Aantallen reizen via  

corr idor  in 2 0 2 0  ( =  A)  

Kosten per  

corr idor  ( =  B)  

Kosteneffect ivite it   

( =  A/ B)  

 

 

 Var 1 Var 3 Var 1 Var 3 Var 1 Var 3 

 

 Ut recht  -  Den Bosch 124.500 124.500 1.792 1.792 100 100  

 Ut recht  -  Arnhem 85.800 93.600 204 204 605 660  

 Den Haag – Rot terdam 179.200 187.600 778 778 332 347  

 Legenda:  

• Aantallen reizen per werkdag 

• Kosten in m iljoenen euro 

• I ndicat ie kosteneffect iv iteit :  aantallen reizen gedeeld door kosten en vervolgens 

geschaald op het  niveau van corr idor Ut recht -Den Bosch in var iant  1 =  100 

 

 

Met de kanttekening dat het hier om een grove indicatie gaat op basis van alleen het personenvervoer volgt uit de tabel dat 

investeren in de corridor Utrecht - Arnhem bij benadering een factor 2 kosteneffectiever is dan investeren in de corridor 

Rotterdam – Den Haag en een factor 6 effectiever dan investeren in de corridor Utrecht – Den Bosch.  

 

 

De huidige MKBA kan niet  worden gebruikt  om  beslissingen over individuele 

corr idors te onderbouwen. Een eerste zeer indicat ieve berekening laat  zien dat  er  

grote verschillen in kosteneffect iv iteit  van de corr idors zouden kunnen zijn.  
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3 De vervoerwaarde van PHS 

3 .1  Personenvervoer 

Wat is in de MKBA opgenom en? 

Prognoses voor de vervoerwaarde van de verschillende PHS-varianten zijn opgesteld 

door NS. Zij  heeft  dit  gedaan met  een eigen prognosemodel ( ‘De Kast ’) .  Met  dit  

m odel worden de reizen tussen alle stat ionsparen berekend en verdeeld over routes 

en corr idors.  

 

Basis voor de NS-prognose is het  om gevingsscenario St rong Europe (SE)  van de 

drie planbureaus. Met  ‘De Kast ’ heeft  NS inschat t ingen gem aakt  van de effecten van 

mobiliteitsmaat regelen en de geplande verbeteringen in het  t reinproduct  en de rest  

van de ov-keten. I n deze laatste categorie vallen ook verbeteringen in reist ijd en 

com fort  van het  aansluitend ov (bus, t ram  en m et ro)  en verbeteringen in de reist ij d 

per fiets.  

 

NS heeft  eerst  de prognoses berekend, waarbij  nog niet  gecorr igeerd is voor gebrek 

aan capaciteit  op de infrast ructuur. Vervolgens is een correct ie gem aakt  voor het  

gebrek aan capaciteit . Rekening houdend m et  de m axim ale t reincapaciteit , de 

afnem ende bet rouwbaarheid en het  slechte imago is de prognose in de nulvariant  

bijgesteld naar een waarde tussen de 18,8 en 19,8 m ilj ard reizigerskilom eters. I n de 

MKBA is gerekend m et  19,3 m ilj ard. Deze capaciteitsbeperkingen doen zich ook nog 

in de projectvarianten voor, m aar in m indere m ate. I n de MKBA is ook in dit  geval 

m et  een lagere prognose gerekend dan NS in de vervoerwaardestudie 

gerapporteerd heeft .  Tabel 1 vat  de verschillende prognoses sam en.  

 

 

 Prognose zonder  

capaciteitsrest r ict ies 

Prognose inclusief 

rest r ict ies 

Verschil 

Nulvar iant  20,6 18,8 – 19,8 0,8 – 1,8 

PHS-var iant  1 21,4 20,75 0,65 

PHS-var iant  3 21,7 21,38 0,32 

 

De vervoergroei ten opzichte van 2008 ligt  in de verschillende PHS-varianten tussen 

de 40 en 45% . Overigens heeft  het  totale vervoervolum e conform  de NS-prognoses 

alleen bet rekking op de diensten die NS nu en in de toekom st  r ijdt .  Een deel van het  

volum e op de decent rale spoorlij nen en het  internat ionale vervoer binnen Nederland 

m oet  daar nog worden bijgeteld om  tot  een com pleet  beeld voor het  hele land te 

kom en. Het  landelij ke beeld verschilt  sterk per corr idor:  voor de corr idor Ut recht  – 

Den Bosch wordt  een groei van circa 65%  verwacht , voor Ut recht  – Arnhem  een 

groei van 50 – 55%  en voor Rot terdam  – Den Haag 28 – 39% .  

Oordeel KiM 

I n de afgelopen vij f j aar hebben studies voor diverse beleidst rajecten steeds  

verschillende prognoses voor het  t reingebruik in 2020 laten zien:  de Nota Mobiliteit  

in 2005, de WLO-studie van de drie planbureaus in 2006, de Landelij ke Markt -  en 

Capaciteitsanalyses (LMCA)  in 2007 en de PHS-prognose in 2010. I n opdracht  van 

VenW heeft  het  KiM in 2007 op basis van de toen beschikbare inform at ie een eigen 

Tabel 1  

Prognoses voor scenario SE 

in 2020, in m iljarden 

reizigerskilometers.  

Bron:  NS en ECORYS, 

bewerking KiM 
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inschat t ing van het  toekom st ige t reingebruik gem aakt . Een goede m anier om  al 

deze verschillen zichtbaar te m aken, is door deze uit  te drukken in een gem iddeld 

groeicij fer per jaar. Tabel 2 laat  de resultaten zien.  

 

 

 Jaartal Groei gem iddeld per  jaar Miljard reizigers-

kilom eters 2 0 2 0  

Nota Mobiliteit  2005 1,0%   tussen 2000 en 2020 18,0 (hele net )  

    

WLO RC-scenario 2006 0,5%   tussen 2002 en 2020 16,1 (hele net )  

WLO GE-scenario 2006 1,0%   tussen 2002 en 2020 17,4 (hele net )  

    

NS LMCA 2007 2,9%   tussen 2007 en 2020 21,5 (alleen NS)  

KiM LMCA Laag 2007 0,9%   tussen 2000 en 2020 17,8 (hele net )  

KiM LMCA Hoog 2007 1,5%   tussen 2000 en 2020 20,2 (hele net )  

    

PHS SE-scenar io nulvar iant  2010 2,0%   tussen 2008 en 2020 20,6 (alleen NS)  

PHS SE-scenar io var iant  1 2010 3,1%   tussen 2008 en 2020 21,4 (alleen NS)  

PHS SE-scenar io var iant  3 2010 3,2%   tussen 2008 en 2020 21,7 (alleen NS)  

 

Alle hier gepresenteerde prognoses gaan uit  van voldoende infrast ructuurcapaciteit .  

I n de prognoses tot  2006 is uitgegaan van een beperkte kwaliteitsverbetering, in de 

prognoses van latere datum  is een verhoging van frequent ies aangenom en, 

uiteraard afgezien van de PHS-nulvariant . 

 

Het  KiM constateert  dat  de PHS-prognoses relat ief hoog zijn. Ook als we ter 

vergelij k ing terugkij ken over een langere periode, blij kt  dat  tussen 2000 en 2009 de 

gem iddelde jaarlij kse toenam e van het  vervoer op de NS- lij nen ongeveer 1,2%  is 

geweest :  van 14,7 naar 16,3 m ilj ard reizigerskilometers (bron:  diverse 

jaarverslagen NS) . Deze ontwikkeling toonde jaarlij kse uitschieters zowel naar 

beneden (m et  –3%  in 2003)  als naar boven (m et  bijna + 5%  in 2006) .   

 

Voor de verschillen in prognoses zijn twee verklaringen te geven:   

1. De input  kan verschillen. 

2. De gebruikte prognosemodellen zijn verschillend, waardoor de input  anders 

doorwerkt  in de vraag naar t reinreizen.  

 

Ad 1.  De WLO-cenario’s zijn in alle analyses gebruikt . Dit  betekent  dat  er geen 

verschil zit  in de om gevingsinput  van de verschillende m odellen. Hierop is één 

uitzondering:  de PHS prognose gaat  er van uit  dat  er geen reële st ij ging van de 

tar ieven plaatsvindt .  

 

De prakt ij k van de afgelopen negen jaar laat  een reële toenam e van de tar ieven 

zien:  tussen 2000 en 2009 steeg de pr ij s voor een enkele reis of retour reëel m et  

ongeveer 11%  en die van abonnem enten m et  14%  (bron:  NS, bewerking KiM) . Wij  

achten een dergelij ke ontwikkeling voor de toekom st  realist ischer dan de aannam e 

dat  de tar ieven reëel gezien niet  zullen st ij gen. Dit  past  ook binnen het  

beleidsuitgangspunt  dat  tar ieven reëel maximaal 2%  mogen st ij gen. Daarmee 

kom en wij  tot  een tar ief voor 2020 dat  gem iddeld ongeveer 12%  hoger zal liggen 

dan nu het  geval is. Uitgaande van een gem iddelde prij selast iciteit  van –0,4 

betekent  dit  een neerwaartse bij stelling van de vervoervraag met  ongeveer 5% .  

Tabel 2  

Overzicht  prognoses voor 

het  t reingebruik in 2020.  

Bron:  VenW, CPB/ RPB/ MNP, 

NS en KiM 
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Ad 2.  De m eeste effecten die leiden tot  een groei van het  reizigersvervoer, achten 

we plausibel. Drie effecten schat ten wij  echter lager in als we deze vergelij ken m et  

andere prognoses en/ of elast iciteiten die we in de literatuur terugvinden. 

 

• De effecten van congest ie en beprij zing van het  wegverkeer  

De PHS-prognose gaat  uit  van beprijzing van het  wegverkeer. Toenemende 

congest ie en de int roduct ie van een vorm  van beprij zing leiden 

gecom bineerd tot  een vervoergroei bij  de t rein van ruim  8% , afhankelij k 

van de projectvariant . Het  KiM schat  dit  effect  kleiner in:  een mogelij ke 

int roduct ie van beprij zing van het  wegverkeer leidt  juist  tot  afnam e van de 

congest ie, terwij l het  effect  ervan op het  t reingebruik landelij k gezien 

ongeveer 4%  bedraagt  (VenW, 2007) .  De int roduct ie van prij sbeleid is 

overigens onzeker. Als er geen prij sbeleid kom t , vervalt  dit  effect  en zou de 

vraag nog lager uitvallen.  

 

• De effecten van 41 nieuwe stat ions  

I n de MKBA voor PHS is uitgegaan van een toenam e van het  vervoer m et  

5% . We schat ten dit  effect  lager in naar aanleiding van de volgende 

tentat ieve berekening. Het  gaat  om ongeveer 10%  m éér stat ions dan 

Nederland nu telt . Om dat  het  echter relat ief kleine stat ions zijn aan de 

stadsranden of in de perifer ie, gaan we uit  van 5%  van het  vervoer. 

Vervolgens blij kt  in de prakt ij k dat  een groot  deel van de gebruikers 

voorheen een ander t reinstat ion heeft  gebruikt . Als we aannem en dat  de 

helft  van het  aantal reizigers echt  nieuw is, kom en we tot  een totaal effect  

van ongeveer 2,5%  vervoergroei. 

 

• De effecten van verbetering van het  voor-  en nat ransport  per bus, t ram , 

m et ro en fiets 

De PHS-prognose gaat  uit  van een posit ief effect  van 6% . Wij  achten dit  niet  

plausibel. Uitgaande van de geplande verbeteringen in het  vervoer per bus, 

t ram , fiets en m et ro van en naar enkele grotere knooppunten, lij kt  een groei 

van 1 à 2%  ons een m eer realist ische aannam e2.   

 

Een belangrij ke kwaliteitsverbetering ontstaat  door de frequent ies te verhogen. I n 

de PHS-prognose is verondersteld dat  bij  een verhoging van de t reinfrequent ie met  

50%  (van bij voorbeeld 4 naar 6 t reinen per uur)  het  vervoer m et  ongeveer 10%  

groeit .  Dit  komt  neer op een elast iciteit  van 0,2. Uit  de ( internat ionale)  literatuur 

blij kt  over dit  aspect  een zeer grote m ate van onzekerheid te bestaan. De weinige 

empir ische studies in Nederland wijzen eerder op lagere (kleiner dan 0,1)  dan op 

hogere waarden (Savelberg et  al,  2007) . Gegeven deze onzekerheden is een 

gevoeligheidsanalyse op dit  aspect  aan te bevelen. 

 

 

 

 
2 Aannames berekening KiM:  de verbeteringen bij  bus, t ram  en met ro bet reffen eenderde van al het  voor-  en 

nat ransport . Ze beïnvloeden de helft  van de spoormarkt , waar ze tot  gem iddeld 10%  kortere reist ijden in BTM 

leiden. Dit  bet reft  twee derde van de totale reist ijd. De reist ijdelast iciteit  stellen we op 1,0. Dit  leidt  tot  een 

vervoergroei van 1/ 3* 0,5* 0,1* 2/ 3* 1,0 =  1,1% . We veronderstellen daarbij  ook dat  de gerapporteerde 

verbeteringen voor de fiets vooral de tekorten aan stallingsruim te bet reffen en niet  zozeer tot  kortere reist ij den voor 

de fiet s zullen leiden. 
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Het  KiM schat  de vervoerprognoses voor 2020 bijna 15%  (het  sam engesteld effect  

van bovengenoem de correct ies)  lager in dan in de MKBA van ECORYS. Dit  geldt  voor 

zowel de nulvariant  als voor de projectvarianten. Daarm ee vervalt  de noodzaak om  

prognoses vanwege capaciteitsknelpunten verder naar beneden bij  te stellen. Het  

KiM kom t  daarom  voor het  SE-scenario tot  een kilom etrage van 17,6 m iljard in de 

nulvariant , 18,3 m ilj ard in variant  1 en 18,5 m iljard in variant  3.   

 

3 .2  Goederenvervoer 

Wat is in de MKBA opgenom en? 

ProRail heeft  in sam enwerking m et  TNO de spoorgoederenprognoses opgesteld. 

Hierbij  is gebruik gemaakt  van drie scenario’s voor de periode 2020-2040 met  lage, 

gem at igde en hoge econom ische groei. De om vang van het  vervoer varieert  van 66 

tot  102 m ilj oen ton in 2020 en van 81 tot  162 m ilj oen ton in 2040. I n de 

knelpuntenanalyse is m et  het  hoge groeiscenario (HV)  gerekend m et  als m ot ief dat  

alle potent iële knelpunten dan zichtbaar worden. I n de MKBA zijn daarentegen de 

baten berekend conform  het  gem at igde groeiscenario (GG) . 

Oordeel KiM 

De prognoses vallen binnen de bandbreedte van de WLO-scenario’s. Het  KiM heeft  

deze prognoses vergeleken m et  eerdere prognoses en ondersteunt  de keuze om  het  

gem at igde groeiscenario (GG)  in de MKBA te hanteren. Bij  hogere groeicij fers zullen 

er echter capaciteitsknelpunten op het  Duitse net  ontstaan waarvoor geen oplossing 

in zicht  is, ondanks de geplande verbetering van het  op de Betuweroute 

aansluitende Duitse baanvak Em m erich–Oberhausen. Verder valt  op dat  de 

prognoses geen rekening houden m et  een m ogelij ke ext ra groei van het  vervoer als 

gevolg van de verbeteringen die PHS mogelij k maakt .  

 

Het  gebruik van de gem at igde groeiprognose voor het  goederenvervoer als input  

voor de MKBA-berekeningen acht  het  KiM plausibel. De baten zijn afhankelij k van 

invester ingen in het  buitenland. 
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4 De kosten en baten van PHS 

4 .1  Verm eden kosten nulalternat ief  

 

Wat  is in de MKBA opgenom en? 

ECORYS en ProRail hebben bepaald welke investeringen in het  nulalternat ief worden 

gedaan om  de vraag van reizigers in het  nulalternat ief zo goed m ogelij k te 

accommoderen zonder de dienst regeling aan te passen. Dit  bet reft  m et  name 

kosten om  langere t reinen te laten r ijden. Het  gaat  om  een bedrag van 616 m ilj oen 

euro inclusief btw. Tevens zijn beheer-  en exploitat iekosten toegevoegd van 42 

m ilj oen euro. Deze kosten zijn afget rokken van de investeringen van de 

projectalternat ieven. 

 

Oordeel KiM 

Het  KiM constateert  dat  de kosten zoals ze nu in het  nulalternat ief zijn opgenom en,  

niet  gedekt  zij n in de begrot ing. Conform  de MKBA-systemat iek is dit  acceptabel, als 

het  huidig beleid erop gericht  is de autonom e ontwikkeling van de vraag te 

accom m oderen. Overigens passen de totale investeringskosten van project -  en 

nulalternat ief in het  voorziene PHS-budget . 

 

De kosten voor het  nulalternat ief blij ken in de studie voor het  project  OV SAAL 

lange term ijn (Openbaar Vervoer Schiphol-Am sterdam -Alm ere-Lelystad)  niet  in 

verhouding te staan tot  die in de PHS-studie. I n de referent ie van OV SAAL lange 

term ijn zijn kosten opgenom en van ongeveer 1 m ilj ard euro. I n PHS is het  totaal 

aan kosten in het  nulalternat ief in alle corr idors twee derde van dit  bedrag. De 

belangrij kste verklaring die hiervoor gegeven wordt , is dat  in OV SAAL is uitgegaan 

van zogeheten ideale r ij t ijden terwij l in de referent ie van PHS ‘uitbuigen’ van t reinen 

(waardoor r ij t ij den langer worden)  wordt  geaccepteerd. Het  is voor het  KiM in dit  

t ij dbestek niet  m ogelij k om  na te gaan of dit  een afdoende verklar ing is, m aar we 

bevelen aan om  in toekom st ige studies van gelij ke uitgangspunten uit  te gaan. 

 

Zoals verm eld in het  vorige hoofdstuk gaan we uit  van een lagere 

personenvervoerprognose in het  nulalternat ief (17,6 m ilj ard reizigerskilometers)  .  

Daarom  is het  aannem elij k dat  de invester ingen in het  nulalternat ief lager zijn. I n 

tabel 3 hebben wij  de correct ie hierop berekend.  

 

 

Type kosten Bedrag ( incl. btw )  

Geluid baanvakken (50% ) 12,5 

Opstellen goederenmateriaal 145 

Overwegen (50% )  2,5 

Tract ie en energievoorziening (50% )  46,5 

Totaal goederenvervoer 2 0 6 ,5  

Totaal personenvervoer 1 7 4  

Exploitat ie en onderhoud*  26,0 

Totaal 4 0 6 ,5  

*  I n de ECORYS-rapportage is dit  42 m iljoen. We hebben dit  bedrag evenredig verlaagd m et  

de invester ingskosten. 

 

Tabel 3  

I nvester ingen nulalternat ief 

in m iljoenen euro 

(vermeden investeringen in 

MKBA).  

Bron:  KiM op basis van 

gegevens ProRail.  
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Allereerst  hebben we een aannam e gedaan voor de investeringen ten behoeve van 

het  goederenvervoer:  de percentages zijn correct ies op het  totaalbedrag. De 

overblij vende investeringen voor het  personenvervoer hebben we naar rato 

verlaagd. Wij  gaan uit  van een st ij ging van het  personenvervoer van 8% , in de PHS-  

prognose is uitgegaan van 18% . Daarom hebben we 42%  van het  overblij vende 

bedrag ingeschat  als verm eden investeringen in het  nulalternat ief. 

 

4 .2  I nvesteringskosten 

 
Wat is in de MKBA opgenom en? 

De invester ingskosten van OV SAAL zijn overgenomen uit  de studie Middellange 

Term ijn OV SAAL. De kosten in de overige corr idors zijn gebaseerd op de 

capaciteitsanalyse van ProRail. De kosten exclusief btw zijn opgenom en in de MKBA. 

 

Oordeel KiM 

Er is een discussie gaande of investeringen in-  of exclusief btw in de MKBA dienen te 

worden opgenom en. De door ECORYS gehanteerde werkwijze is conform  de huidige 

afspraken zoals die in de concept -werkwijzer OEI  bij  MI RT zijn opgenom en.  

 

Over de kostenram ing van de niet -OV SAAL corridors is een audit  gedaan door DHV 

(2010) . DHV constateert  dat :  

• het  budget  van circa 3 m ilj ard plausibel is;  

• de bet rouwbaarheid van de ram ingen varieert , m aar in totaal passen bij  de fase 

waarin het  project  zich bevindt ;  

• er een sobere ram ing gem aakt  is op basis van de standaard system at iek;  dit  

houdt  een r isico in op hogere kosten als gevolg van scopewijzigingen.  

 

De investeringskosten die zijn opgenom en in de MKBA, zouden om  twee redenen 

lager kunnen uitvallen:  

1. Bij  het  ram en van de kosten is voor het  goederenvervoer uitgegaan van een 

hoog groeiscenario, terwij l in de MKBA (en dus voor de berekening van de 

baten)  uitgegaan is van een gemat igd groeiscenario. Bij  een gemat igd scenario 

vallen de kosten wellicht  lager uit .  

2. Het  KiM kom t tot  lagere vervoerprognoses in de projectalternat ieven. Wellicht  

betekent  dit  dat  er m inder geïnvesteerd hoeft  te worden. 

 

Het  voert  te ver om  dit  in deze second opinion nader te onderzoeken. Daarom gaan 

we uit  van de kosten zoals ze opgenom en zijn in de MKBA. 

 

Paragraaf 4.1 en 4.2:  De investeringskosten zijn getoetst  en plausibel bevonden. 

Het  KiM gaat  uit  van lagere kosten in het  nulalternat ief vanwege onze lagere 

inschat t ing van de vervoerwaarde. Deze correct ie leidt  in de MKBA tot  14%  hogere 

investeringskosten in variant  1 en 12%  hogere kosten in variant  3 ten opzichte van 

het  nulalternat ief. 
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4 .3  Beheer-  en onderhoudskosten 

 
Wat is in de MKBA opgenom en? 

ECORYS heeft  een opslag gebruikt  van 2,5%  op de investeringskosten. Daarnaast  is 

een percentage van 20%  van de investeringskosten gebruikt  voor groot  onderhoud, 

dat  eens in de 50 jaar voorkom t . 

 

Oordeel KiM 

De gebruikte opslagen zijn gebruikelij k in recente MKBA’s. Het  KiM tekent  hierbij  

aan dat  er relat ief weinig inzicht  in deze belangrij ke kostenpost  bestaat . We 

onderzoeken dit  hier verder niet , m aar gaan uit  van de aannam e in de MKBA.  

 

De beheer-  en onderhoudskosten schat ten we door onze lagere inschat t ing van 

vermeden investeringen 14%  hoger in in variant  1 en 12%  hoger in variant  3. We 

bevelen aan deze post  in een eventueel vervolgproces nader uit  te werken. 

 

4 .4  Reist ijdbaten reizigers 

 

Wat  is in de MKBA opgenom en? 

NS heeft  de gem iddelde r ij t ij den per reis op het  hoofdrailnet  bepaald met  het  model 

‘De Kast ’. De baten ontstaan doordat  er ten opzichte van het  nulalternat ief m inder 

‘uitgebogen’ hoeft  te worden, waardoor de t reinen sneller kunnen r ijden. I n variant  

1 blij ft  deze reist ijdwinst  beperkt  tot  0,39 m inuten, in variant  3 is dit  0,95 m inuten. 

Deze reist ij dwinst  is vermenigvuldigd m et  het  aantal reizigers in het  nulalternat ief,  

op de ext ra reizigers in het  projectalternat ief is de halveringsregel toegepast . De 

t ijdwaardering is tot  2040 opgehoogd m et  1,16%  per jaar. Daarna is de helft  van 

deze opslag toegepast . 

 

Oordeel KiM 

Ervan uitgaande dat  de corr idors ongeveer 40%  van de reizen om vat ten, verbeteren 

de r ij t ij den door m inder uitbuigen in de corr idor in variant  3 gem iddeld met  zo’n 2,4 

m inuten (0,95* 1/ 0,4)  oftewel 7% . We hebben geen gegevens om de plausibiliteit  

hiervan te beoordelen. 

 

Om dat  wij  uitgaan van lagere vervoerprognoses, vallen deze baten 10 tot  11%  lager 

uit . Er zijn geen vaststaande afspraken over hoe om  te gaan m et  de st ij ging van de 

t ij dwaardering na 2040. Door de st ij ging te halveren wordt  er im pliciet  vanuit  

gegaan dat  de st ij ging van het  bruto nat ionaal product  (bnp)  per hoofd van de 

bevolking na 2040 halveert . We zien hier niet  direct  een reden voor, mede omdat  de 

vergrij zing in de scenario’s na 2040 over het  hoogtepunt  heen is. Het  effect  van de 

aannam e van een hogere st ij ging is overigens beperkt  en levert  4%  hogere baten 

op.  

 

De lagere vervoerprognoses resulteren in lagere baten. Daarentegen hanteren we 

een hogere t ij dwaarding. Per saldo schat ten we de baten 7-8%  lager in in 

respect ievelij k variant  1 en 3. 
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4 .5  W acht t ijden 

 

Wat  is in de MKBA opgenom en? 

De gem iddelde wacht t ijd op een t rein neemt  af door de frequent ieverhogingen. 

Deze is voor het  hoofdrailnet  bepaald in ‘De Kast ’.  I n variant  1 neem t  de wacht t ij d  

af m et  0,18 m inuten, in variant  3 is deze hoger:  0,82 m inuten. Aangezien wacht t ij d 

in de beleving van de reiziger langer ‘aanvoelt ’ dan norm ale reist ij d, is deze 

verm enigvuldigd m et  een factor 1,5. De aldus gevonden reist ijdwinst  is 

verm enigvuldigd m et  het  aantal reizen in het  nulalternat ief, en m et  de helft  van de 

generat ie van vervoer in het  projectalternat ief. Dit  is gewaardeerd met  de standaard 

t ij dwaardering. 

 

Oordeel KiM 

De afname van de wacht t ij den is gebaseerd op de veronderstelling dat  reizigers at  

random  naar het  stat ion gaan. Dit  blij kt  pas bij  zeer hoge frequent ies het  geval te 

zijn. I n de literatuur over dit  onderwerp worden daarom  ook lagere wegingsfactoren 

in de orde groot te 1,2 gevonden (Bakker & Zwaneveld, 2009) . Wij  hanteren daarom  

een bandbreedte voor deze wegingsfactor van 1,2 tot  1,5.  

 

Op basis van beschikbare literatuur hanteren wij  een bandbreedte voor de weging 

van de wacht t ij den. Daarnaast  corr igeren we de baten voor onze lagere inschat t ing 

van de vervoerwaarde en de hogere t ij dwaardering na 2040. Per saldo levert  dit  7-

26%  lagere baten op. 

 

4 .6  Overstapt ijden 

 

Wat  is in de MKBA opgenom en? 

De frequent ieverhogingen beïnvloeden ook de gem iddelde overstapt ij d. I n variant  1 

neem t  deze beperkt  af, in variant  3 neemt  deze licht  toe. De overstapt ijd is 

verm enigvuldigd m et  een factor 1,5 om  te kom en tot  de ‘ervaren’ reist ij d. Deze is 

op de gebruikelij ke m anier verm enigvuldigd m et  het  aantal reizigers en de 

t ij dwaardering. 

 

Oordeel KiM 

Het  KiM constateert  dat  er  tussen de varianten een groot  verschil in 

overstapt ijdwinst  is. Het  is opvallend dat  er in variant  3 vr ijwel geen effect  is, terwij l 

hier in beginsel m eer t reinen r ijden dan in variant  1. Een verklaring hiervoor kan 

liggen in specifieke kenmerken van de aangenomen dienst regeling, die mogelij k nog 

geopt im aliseerd kan worden. I n potent ie zou dit  tot  hogere baten in variant  3 

kunnen leiden. 

 

I n de wetenschappelij ke literatuur rond de overstapt ij d worden grote verschillen in 

waardering gevonden. Dit  hangt  onder m eer sam en m et  de kenm erken van de 

reiziger ( reisfrequent ie, reism ot ief, leeft ij d)  en de kenm erken van de overstap 

(cross-plat form , lopen naar ander perron, t rap of rolt rap) . Een factor van 1,5 is 

gezien het  abst ract ieniveau van deze studie een goede benadering. 

 

De aannam en zijn plausibel. Correct ie voor een lagere vervoerwaarde en een hogere 

t ij dwaardering na 2040 levert  per saldo 7%  lagere baten op in variant  1 en 8%  

lagere baten variant  3. 
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4 .7  Com fortbaten 

 

Wat  is in de MKBA opgenom en? 

Voor het  bepalen van de com fortbaten is ECORYS uitgegaan van de 

bezet t ingsgraden in het  nulalternat ief zonder dat  er  een afnam e van de vraag is 

vanwege het  capaciteitstekort .  Reizigers die in het  nulalternat ief in t reinen zit ten 

met  een bezet t inggraad van meer dan 80%  ervaren ext ra negat ieve effecten. Als zij  

in het  projectalternat ief in t reinen zit ten m et  een lagere bezet t ingsgraad, is conform  

de suggest ie in Bakker & Zwaneveld (2009)  een ext ra factor op de reist ij d gebruikt . 

 

Oordeel KiM 

Zoals ECORYS in het  rapport  aangeeft ,  worden de baten op deze m anier overschat . 

Door niet  uit  te gaan van het  afgeschaalde nulalternat ief m aar van het  nulalternat ief 

zonder afschaling worden de bezet t ingsgraden overschat . Dit  leidt  tot  een 

overschat t ing van de ‘kosten’ in het  nulalternat ief en daarm ee de baten van het  

projectalternat ief. De overschat t ing van de baten is groter dan ECORYS aangeeft :  

het  bet reft  niet  alleen de zogeheten rule of half die toegepast  had moeten worden 

op de reizigers die afvallen, m aar ook de m inder hoge negat ieve effecten voor 

reizigers die in de t rein blij ven zit ten. 

 

Doordat  het  KiM uitgaat  van een lagere vervoerwaarde in zowel project -  als 

nulalternat ief zullen de bezet t ingsgraden lager zijn. Daarom  vallen ook deze baten 

lager uit . Omdat  dit  in dit  stadium  niet  precies te berekenen valt , schat ten we de 

baten 50-75%  lager in dan ECORYS.  

 

Onze lagere inschat t ing van de vervoerwaarde leidt  tot  lagere com fortbaten. 

Daarnaast  corr igeren we voor de hogere t ij dwaardering na 2040. Per saldo liggen de 

baten 48-74%  lager.  

 

4 .8  Punctualiteit , robuustheid, bet rouw baarheid 

 

Wat  is in de MKBA opgenom en? 

I n de MKBA zijn geen bet rouwbaarheidswinsten aangenom en, om dat  er twee 

tegengestelde effecten zijn. De verhoging van de frequent ies zal leiden tot  m inder 

‘ant iciperend reisgedrag’ (het  verschijnsel dat  reizigers m et  vert ragingen rekening 

houden door eerder van huis te vert rekken) . Daar staat  tegenover dat  m et  het  

verhogen van de frequent ies de kans op verstor ing van de regelm aat  toeneem t . 

Vanwege het  gebrek aan informat ie is dit  niet  verder uitgewerkt . 

  

Oordeel KiM 

Wij  ondersteunen het  standpunt  van ECORYS op dit  onderwerp. Lopend onderzoek 

van het  KiM zal het  inzicht  in bet rouwbaarheidseffecten op het  spoor wellicht  

vergroten.  

 

Wij  achten de werkwijze in de MKBA ten aanzien van bet rouwbaarheid plausibel. 
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4 .9  Exploitat iesaldo 

 

Wat  is in de MKBA opgenom en? 

NS heeft  het  verschil in exploitat ieresultaat  tussen nul-  en projectalternat ief 

aangeleverd. Dat  verschil zegt  dus niets over de hoogte van het  totale 

exploitat ieresultaat . NS heeft  gecorr igeerd is voor de gebruiksvergoeding, omdat  dit  

een verdelingseffect  is. De berekeningen zijn ‘bedrij fsgeheim ’, noch ECORYS noch 

het  KiM heeft  hier inzicht  in gekregen.  

 

I n een m ondelinge toelicht ing heeft  NS aangegeven dat  er dr ie typen effecten zijn:  

• I n de rest  van het  netwerk (waar geen verbetering plaatsvindt )  nem en de 

bezet t ingsgraden van t reinen toe, doordat  het  aantal overstappers van en naar de 

verbeterde corr idors toeneem t . 

• Op de corr idors nem en het  aantal reizigers en daarm ee de opbrengsten toe, m aar 

ook het  aantal t reinen en dus de kosten. Het  net to-effect  is onzeker. 

• De vaste en overheadkosten nem en m inder dan evenredig toe. 

 

Oordeel KiM 

De effecten zoals die m ondeling zij n toegelicht  door NS zijn in kwalitat ieve zin 

plausibel. Blij kens de toelicht ing van ECORYS zijn de rentekosten in dit  bedrag 

opgenom en. Dit  is een post  waar in de MKBA voor gecorr igeerd had m oeten 

worden:  de vergoeding voor kapitaal is geen MKBA-post . De MKBA berekent  het  

rendem ent  op de invester ing onafhankelij k van de financier ingswij ze. Het  

aangenom en rentepercentage is niet  bekend. We benaderen dit  daarom  door uit  te 

gaan van het  st reefrendem ent  op eigen verm ogen van 7%  (bron:  NS Jaarverslag 

2009)  en uit  te gaan van een gem iddelde inflat ie van 2,5% . Het  reële 

rentepercentage is dan 4,5% , wat  betekent  dat  het  verschil in exploitat iesaldo ook 

4,5%  hoger uitvalt3.  

 

Verder gaan we er in tegenstelling tot  de MKBA van uit  dat  de tar ieven m et  

gem iddeld 12%  st ij gen in de periode 2020. Het  gem iddelde tar ief is ongeveer 11 

cent  per reizigerskilom eter (Bakker & Zwaneveld, 2009) . Uitgaande van de door ons 

aangenomen generat ie van 0,7-0,9 m iljard reizigerskilom eters betekent  dit  dat  het  

exploitat ieresultaat  in variant  1 met  11%  st ij gt  en in variant  3 met  14% . 

 

Daartegenover staan de bijgestelde vervoerprognoses. Wij  gaan uit  van een lagere 

generat ie aan nieuwe reizigers (0,7-0,9 versus 2,1-2,4 m ilj ard) . Het  effect  hiervan 

is last ig in te schat ten zonder verder inzicht  in de berekeningen van het  

exploitat ieresultaat . Als benadering gaan we ervan uit  dat  het  exploitat ieresultaat  

evenredig toe-  en afneem t  m et  deze generat ie, oftewel dat  het  respect ievelij k 67%  

en 61%  lager is dan het  saldo dat  opgenom en is in de MKBA.  

 

Het  sam engestelde effect  van deze drie correct ies kom t  neer op een 

exploitat ieresultaat  dat  54%  lager is in variant  1 en 45%  lager in variant  3. Dit  zou 

dan afhankelij k van de variant  neerkomen op een bedrag van 36-48 m iljoen euro 

voor het  jaar 2020, vergeleken m et  de 80-88 m ilj oen euro die ECORYS rapporteert .  

 

 
3 Als er in de exploitat ieberekening is uitgegaan van afschrij vingen in plaats van een investering aan het  begin van 

de periode, dan zou hier ook voor gecorr igeerd moeten worden. 
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We hebben op deze bevinding een plausibiliteitscheck gedaan door de cij fers uit  het  

jaarverslag 2009 van NS hierm ee te vergelij ken. Daaruit  blij kt  een 

exploitat ieresultaat  van 173 m ilj oen euro voor het  hoofdrailnet  en een 

gebruiksvergoeding van 174 m iljoen euro, totaal 347 m iljoen euro. Een verbetering 

van dit  resultaat  als gevolg van PHS ligt  in onze berekeningen in de orde groot te 10-

15% . Dit  lij kt  ons een plausibel resultaat .  

 

De hogere tar ieven en lagere rentekosten resulteren in een hoger exploitat iesaldo. 

De lagere generat ie in onze vervoerinschat t ing leidt  tot  een lager exploitat iesaldo. 

Per saldo gaan we ervan uit  dat  het  exploitat ieresultaat  respect ievelij k 54%  (variant  

1)  en 45%  (variant  3)  lager is dan in de MKBA is aangenom en. 

 

4 .1 0  Baten voor verladers 

 

Wat  is in de MKBA opgenom en? 

I n de MKBA zijn dr ie batenposten berekend:  de snellere r ij t ij d, de bespaarde kosten 

door m inder com m erciële stops en bespaarde kosten door kortere afstanden. I ndien 

de snellere r ij t ij d m et  nam e veroorzaakt  wordt  door kortere afstanden, zijn geen 

ext ra baten voor kortere afstanden m eegenom en om  een dubbeltelling te 

voorkom en. De baten zijn m et  60%  verlaagd om  te corr igeren voor een 

weglekeffect  naar het  buitenland. 

 

Oordeel KiM 

Afgezien van de weglekeffecten is de berekening van de baten plausibel. 

 

Het  KiM heeft  een inschat t ing gem aakt  van het  weglekeffect  dat  opt reedt  doordat  

m et  nam e verladers in het  buitenland profiteren. Als we er als bovenkant  van een 

bandbreedte vanuit  gaan dat  de baten van binnenlands vervoer en van 

internat ionale aanvoer (herkom st  buiten, bestem m ing in Nederland)  toevallen aan 

Nederlandse verladers, dan zou in 2007 67%  en in 2040 63%  (GG-scenario)  van de 

baten uit  Nederland ‘weglekken’. Voor 2020 gaan we dan uit  van 65% .  

 

Een groot  deel van dit  vervoer wordt  gelost  in havengebieden. I n de stat ist ieken 

heeft  dit  vervoer dan een bestem m ing in Nederland, terwij l een deel van dit  vervoer 

overgeslagen wordt  en een buitenlandse eindbestem ming heeft .  Uit  KiM-analyses 

blij kt  dat  dit  circa 50%  van het  binnenlands vervoer bet reft  en 75%  van de 

internat ionale aanvoer (herkomst  buiten, bestemm ing in Nederland) . Als dit  als 

ext rem e aannam e alsnog allem aal naar het  buitenland vervoerd wordt , dan lekt  

ongeveer 88%  van de baten weg. We hanteren dit  als onderkant  van de 

bandbreedte.  

 

Op basis van eigen analyses schat ten we het  weglekeffect  hoger in dan ECORYS. Dit  

leidt  tot  baten die 12-70%  lager zijn dan in de MKBA is aangenomen.   

 

4 .1 1  Milieu, natuur, veiligheid 

 

Wat  is in de MKBA opgenom en? 

ECORYS heeft  m et  kengetallen een inschat t ing gem aakt  van de effecten op 

em issies, geluid, verkeersveiligheid en externe veiligheid. Hier spelen diverse 
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effecten tegen elkaar in:  het  t reinverkeer neemt  toe (meer em issies, geluid) , er 

worden geluidsschermen aangelegd (m inder geluid) , de goederenroutering wordt  

aangepast  (externe veiligheid verandert )  en er is een verschuiving van auto naar 

t rein (m inder geluid, em issies, verkeersveiligheid) . Afgezien van externe veiligheid 

kom en deze effecten in geld gewaardeerd afgerond uit  op ‘0’.  Voor externe 

veiligheid is geen analyse gem aakt , daarom  is dit  als ‘?’ in eindtabel 4 in hoofdstuk 

5 opgenom en.  

 

Oordeel KiM 

De in geld uitgedrukte om vang van de m ilieu-  en veiligheidseffecten is naar 

verwacht ing niet  erg gevoelig voor andere aannam en ten aanzien van 

vervoerprognoses en is dus plausibel. 

 

De om vang van de effecten in de MKBA achten we plausibel. 

 

4 .1 2  Congest ie op het  w egennet  

 

Wat  is in de MKBA opgenom en? 

De MKBA geeft  geen kwant itat ieve inschat t ing.  

 

Oordeel KiM 

Als vuist regel geldt  dat  circa 5-15%  van de generat ie aan nieuw ov-gebruik 

afkom st ig is van het  autoverkeer. Dit  kan zeker in de spits leiden tot  verm indering 

van congest ie op het  wegennet . Ook is de t ij dwaardering van autom obilisten relat ief 

hoog. We bevelen aan dit  in een eventuele vervolgfase nader uit  te werken. 

 

Uit  een overzicht  van diverse ov-studies (Bakker & Zwaneveld, 2009)  blij kt  dat  in 

NCW term en de reist ijdbaten door verm indering van congest ie circa 15-25%  

bedragen van de directe baten voor ov- reizigers. Deze bandbreedte nemen wij  over 

in onze berekeningen. 

 

4 .1 3  W erkgelegenheid 

 

Wat  is in de MKBA opgenom en? 

Als net to-effect  op de werkgelegenheid heeft  ECORYS een opslag toegepast  van 

15%  op de directe effecten voor verladers en reizigers (van zowel ov als auto) . 

 

Oordeel KiM 

De toegepaste toeslag is in het  m idden van de m in of meer algemeen geaccepteerde 

opslag van 0-30%  van de directe effecten (Bakker & Zwaneveld, 2009;  Rienst ra & 

Visser, 2008) . Overigens bet reft  dit  ook andere indirecte effecten dan die op de 

arbeidsm arkt :  het  gaat  bij voorbeeld ook om  schaal-  en agglom erat ievoordelen. 

Aangezien wij  zoals hierboven beschreven de directe effecten anders inschat ten dan 

ECORYS betekent  dit  ook dat  de indirecte effecten anders uitvallen.  

 

We hanteren een bandbreedte van 0-30%  op de baten voor reizigers, verladers en 

autom obilisten.  
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4 .1 4  Accijnzen, parkeervoorzieningen 

 

Wat  is in de MKBA opgenom en? 

I n de MKBA is aangenom en dat  50%  van de generat ie aan reizigerskilom eters 

afkom st ig is van het  autoverkeer. 

 

Oordeel KiM 

Het  KiM acht  de aannam e rond de m odal shift  niet  realist isch, maar schat  dit  

aandeel op basis van andere vervoerprognoses in op 5-15%  (zie onder andere 

Savelberg & van Mourik, 2008) . 

 

De negat ieve baten door accijnsderving vallen 86-98%  lager uit  doordat  we uitgaan 

van een kleinere overgang van autom obilisten naar de t rein. 

 

4 .1 5  Reist ijdverliezen overw egen 

 

Wat  is in de MKBA opgenom en? 

I n de investeringskosten is in de MKBA een bedrag van 150 m iljoen euro 

opgenom en om  enkele knelpunten bij  de overwegen op te lossen. I n de 

berekeningen zijn geen effecten op overwegen meegenomen, omdat  hiervan geen 

analyses beschikbaar zijn. 

 

Oordeel KiM 

Door frequent ieverhogingen zijn overwegen vaker gesloten. Dit  kan leiden tot  

negat ieve effecten voor het  wegverkeer. Anderzijds kan m et  de beschikbare 

m iddelen een deel van de overwegen ongelij kvloers gem aakt  worden, hetgeen 

posit ief uitpakt . I n het  verleden is dit  één keer uitgebreid geanalyseerd, waar zeer 

grote effecten uit  naar voren kwamen. Gezien de mogelij k grote invloed op de 

uitkomst  van de MKBA lij kt  het  verstandig dit  aspect  in een eventuele volgende fase 

goed uit  te werken. 

 

Zonder aanvullend onderzoek kan niets gezegd worden over de reist ijdwinsten en  

-verliezen bij  overwegen. Dit  kan in potent ie een belangrij k effect  zijn. 
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5 Conclusies 

Vervoerprognoses 

 

1. De vervoerprognoses voor reizigersvervoer vallen in de MKBA van Ecorys 

hoger uit  dan in andere studies. Dit  kom t  m et  nam e door andere 

inschat t ingen van de tar iefontwikkeling en van de effecten van m aat regelen 

bij  het  wegverkeer, de opening van nieuwe stat ions en de verbeteringen in 

het  voor-  en nat ransport . Het  KiM hanteert  een vervoerprognose die 

ongeveer 15%  lager ligt .   

2. Gezien de eerste conclusie kan in tegenstelling tot  de aannam en in de NS-

prognose in het  nulalternat ief het  personenvervoer naar verwacht ing 

geaccom m odeerd worden. De ext ra generat ie aan vervoer in de 

projectalternat ieven schat ten we daarom  lager in. 

3. De goederenvervoerprognoses achten we realist isch. Wel tekenen we aan 

dat  gezien de grote kwaliteitsverbetering een toenam e van het  vervoer ten 

opzichte van het  nulalternat ief verwacht  m ag worden.  

 

 

Kosten- batenanalyse 

 

1. De MKBA is in beginsel uitgevoerd conform  de leidraad OEI  (Overzicht  

Effecten I nfrast ructuur) , aanvullingen daarop en later gepubliceerde 

werkwijzers. 

2.  De MKBA biedt  geen inzicht  in de kosten en baten opgedeeld naar de 

diverse corr idors. Een indicat ieve schat t ing suggereert  dat  de verschillen in 

kosteneffect iv iteit  per corr idor groot  kunnen zijn. 

3.  Voor het  oplossen van toekom st ige capaciteitsknelpunten verdienen andere 

dan infrast ructurele oplossingen m eer aandacht . 

4. De kosten van PHS schat ten we hoger in:  doordat  we van m inder vervoer in 

het  nulalternat ief uitgaan, zijn er ten opzichte van het  nulalternat ief m inder 

verm eden investeringen. 

5. Om  dezelfde reden schat ten we de com fortbaten en het  exploitat ieresultaat  

lager in. 

6. We achten de aangenom en m odal shift  van auto naar t rein niet  realist isch. 

De gederfde accijnsinkomsten vallen dan lager uit .  Daarnaast  kom en we tot   

een posit ief effect  op de congest ie op het  wegennet .  

7. We achten het  gezien de onzekerheid om trent  de indirecte effecten beter 

om  uit  te gaan van een bandbreedte.  

8. Per saldo kom t  het  KiM tot  een baten-kostenrat io in het  gem at igde 

groeiscenario (SE/ GG)  variërend van 0,6 tot  0,9 voor variant  1 en van 1,0 

tot  1,6 voor variant  3. Zie voor een overzicht  tabel 4. 

9. I n de andere groeiscenario’s leidt  dit  in het  lage groeiscenario (RC/ LG)  tot  

een baten/ kosten rat io van 0,3 tot  0,5 voor variant  1 en 0,4 tot  0,6 voor 

variant  3. I n het  hoge groeiscenario (GC/ HG)  zijn de bandbreedtes 0,8 tot  

1,3 (variant  1)  en 1,4 tot  2,3 (variant  3) .  
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        Var iant  1  ( 2 / 2 / 2 )  Variant  3  ( 2 / 2 / 2 )  

 ECORYS KiM ECORYS KiM 

Kosten     

I nvester ingen -1,7 -1,9 -1,9 -2,2 

Groot  onderhoud 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beheer en onderhoud -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 

Baten reizigers     

Rij t ij dwinst  0,4 0,4 1,0 0,9 

Wacht t ij dwinst  0,3 0,2 tot  0,3 1,3 1,0 tot  1,2 

Overstapt ij dwinst  0,3 0,3 0,0 0,0 

Comfort  0,4 0,1 tot  0,2 0,5 0,1 tot  0,3 

Baten vervoerder personen     

Exploitat ie 0,9 0,4 0,9 0,5 

Baten verladers     

Rij t ij dwinst  0,1 0 tot  0,1 0,1 0 tot  0,1 

Minder comm erciële stops 0,1 0 tot  0,1 0,1 0 tot  0,1 

Kortere afstanden 0,0 0,0 0,0 0,0 

Externe effecten     

Em issies e.d. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Externe veiligheid ? ? ? ? 

Congest ie wegennet  ? 0,2 tot  0,3 ? 0,3 tot  0,7 

I ndirecte effecten     

Werkgelegenheid 0,2 0 tot  0,5 0,5 0 tot  1,0 

Accijnzen -0,3 0,0 -0,4 -0,1 tot  0 

Parkeren 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reist ij d overwegen ? ? ? ? 

Kosten - 2 ,4  - 2 ,7  - 2 ,7  - 3 ,0  

Baten 2 ,5  1 ,6  tot  2 ,5  4 ,1  2 ,9  tot  4 ,8  

Saldo 0 ,1  - 1 ,2  tot  – 0 ,2  1 ,4  - 0 ,1  tot  1 ,7  

Verhouding baten/ kosten 1 ,0  0 ,6  tot  0 ,9  1 ,5  1 ,0  tot  1 ,6  

  

 

 

 

Tabel 4  

Resultaat  KiM in vergelij king 

m et  MKBA ECORYS, Net to 

Contante Waarde 2010,  

SE/ GG scenario, prij speil 

2009, in m iljarden euro. 

Cij fers afgerond. 

Bron:  KiM 
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