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 Samenvatting  
en conclusies
Vraag: verschilanalyse indirecte effecten OHA en NS-aanbod
Door problemen met het V250-materieel van NS en NMBS kan sinds half januari 2013 een deel van 
HSL-Zuid-Diensten niet rijden conform de afspraken daarover in de vervoerconcessie. Vervoerders 
hebben een voorstel gedaan voor een alternatieve invulling van hun verplichtingen (‘het NS-aanbod’). 
Getoetst moet worden of dit een volwaardig alternatief is. In het kader daarvan is het de vraag of er met 
de alternatieve invulling verschillen in indirecte economische effecten optreden ten opzichte van de 
referentiesituatie: het onderhandelakkoord tussen NS en het ministerie van IenM1 (OHA). 

Indirecte effecten alleen bouwsteen 
De kwalitatieve analyse van de indirecte economische effecten door het KiM is een bouwsteen voor een 
set van analyses, toetsen en beoordelingen die door diverse partijen worden uitgevoerd. In onderlinge 
samenhang zullen de uitkomsten worden gebruikt om tot een complete afweging van het voorstel van 
NS te kunnen komen. Aan de gevonden verschillen in indirecte effecten kunnen géén eindconclusies 
verbonden worden in een breder maatschappelijk kosten en baten perspectief, omdat de invloed van 
directe effecten daarin veel groter is. Tevens is bij onderhavige analyse geen onderscheid gemaakt tussen 
additionele en niet-additionele indirecte effecten. Dit zou al lastig zijn voor het geval een situatie met en 
zonder HSL zou worden geanalyseerd, maar zeker nu het gaat om het marginale verschil tussen twee 
exploitatievarianten. 

Indirecte effecten verschillen per regio; netto nationaal effect kleiner dan effect in regio’s
Bij de indirecte effecten van een vervoerproject valt met name te denken aan effecten als gevolg van 
beter functionerende arbeidsmarkten, uitstralings- of imago-effecten die Nederlandse steden een 
voordeel geven ten opzichte van buitenlandse steden, of effecten op het saldo van in- en uitgaand 
toerisme. De mate waarin indirecte effecten optreden hangt meestal samen met die van de mate waarin 
directe effecten optreden: er gaan bijvoorbeeld meer mensen reizen, of al bestaande reizigers zijn sneller 
uit. Met deze extra gemaakte reizen, of vrij gekomen tijd, kunnen mensen productiever zijn.  
Wanneer de voor- en nadelen van een vervoerproject in Nederland per plaats verschillen, kan ook de 
onderlinge concurrentiepositie van steden binnen Nederland zich wijzigen. Op nationaal niveau is er dan 
geen impact, maar plaatselijk wel. De vraag is om zowel nationale als stedelijke effecten te beschrijven; 
door de noodzakelijke kwalitatieve aanpak is het niet mogelijk om tot een landelijk effect per saldo te 
komen. Het is aannemelijk dat voordelen voor de ene plaats in Nederland in belangrijke mate ten koste 
gaan van de andere plaatsen in Nederland.

Binnenlands verkeer: OHA in beperkte mate meer indirecte effecten
Voor wat betreft het binnenlandse aanbod van HSL-verkeer zijn vanaf 2017 de verschillen tussen het OHA 
en het NS-aanbod op het oog beperkt. Bijvoorbeeld tussen Amsterdam en Rotterdam gaat het om 68 
versus 64 treinen per dag per richting en 3 minuten rijtijdverschil, in de laatste drie jaar van de concessie-
periode (2022-2024) afnemend tot 0 minuten. De aangereikte prognoses van het totale binnenlandse 
verkeer laten een verschil zien in de binnenlandse passagiersaantallen: van 17% in 2017 tot 5% in 2024 in het 

1 Om een faillissement van High Speed Alliance en daarmee een voor de Staat zeer ongunstige financiële situatie te voorkomen, hebben het 
ministerie van IenM en NS in 2012 een onderhandelakkoord gesloten, waarin nieuwe afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van de 
HSL-concessie. 
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voordeel van het OHA, waarbij meer substitutie vanuit het binnenlandse hoofdrailnet door de wat 
hogere frequenties en iets kortere reistijd een rol zal spelen. Een doorlichting van de voorspelde reizigers-
aantallen is relevant, met name ook voor een inschatting van de directe effecten, die medebepalend zijn 
voor de business case en de maatschappelijke aantrekkelijkheid van het aanbod. Deze KiM-analyse 
voorziet niet in zo’n doorlichting. 

NS-aanbod: arbeidsmarkten Zuidvleugel en Brabant schuiven iets in elkaar
Uitgaande van het hierboven geschetste verschil in passagiersaantallen, zullen ook de indirecte economi-
sche effecten van het OHA voor het binnenlandse HSL-verkeer in Nederland groter zijn dan in het 
NS-aanbod in deze ordegrootte. Dit zal met name arbeidsmarkteffecten betreffen, die in het NS-aanbod 
geringer zullen zijn dan in het OHA. Dit verschil in arbeidsmarkteffecten zal optreden binnen de HSL-
corridor Amsterdam – Rotterdam. 

Specifiek op het traject Breda – Rotterdam biedt het NS-aanbod substantiële verbeteringen in het 
aanbod voor de reiziger, doordat de toeslag van de HSL af gaat tussen Breda en Rotterdam, en de IC 
Venlo – Den Haag over het HSL spoor wordt geleid. Hierdoor ontstaat voor alle reizigers een kwartierver-
binding tussen Breda en de Zuidvleugel (mooi verdeeld over het uur) en hebben ook reizigers uit 
Eindhoven en Tilburg een rijtijdwinst van 8 minuten. In het verkeer tussen Dordrecht en Breda ontstaat 
een nadeel, omdat de IC-verbinding vervalt. Per saldo zullen met het NS-aanbod de arbeidsmarkten van 
Brabant en de Zuidvleugel naar verwachting iets in elkaar schuiven. 

Internationaal verkeer: ander soort aanbod, weinig verschil indirecte effecten
Het internationale treinverkeer in het NS-aanbod is anders van aard dan in het OHA. Het OHA zet in op 
frequente hogesnelheidstreinen met zitplaatsreservering in het ’midprice’ segment tussen Amsterdam, 
Rotterdam, Antwerpen en Brussel. Het NS-aanbod is gediversifieerd en bestaat uit hogesnelheidstreinen 
met zitplaatsreservering in een hogere prijsklasse (Thalys) gecombineerd met een conventionele 
treindienst zonder zitplaatsreservering via Den Haag en Roosendaal of Breda met een aanzienlijk langere 
rijtijd. De geprognosticeerde aantallen reizigers voor het internationale verkeer verschillen tussen het 
OHA en het NS-aanbod hooguit enkele procenten, waardoor ook de indirecte effecten niet veel zullen 
verschillen.  

Nieuwe internationale verbindingen sorteren enig imago-effect
De opname van een rechtstreekse HSL-trein naar Londen kan voor Amsterdam, Schiphol en Rotterdam 
een imago/uitstralingseffect opleveren, dat klein is omdat deze verbinding niet vaker dan tweemaal per 
dag gaat. Den Haag en Breda hebben in het NS-aanbod een frequente rechtstreekse verbinding met 
Brussel, wat positief werkt op het imago, en de kansen op vestiging van op Brussel georiënteerde 
werkgevers verhoogt ten opzichte van slechter of niet met Brussel verbonden steden. In mindere mate 
geldt dit voor Tilburg en Eindhoven. Hun verbinding met Brussel wordt beter, maar het blijft noodzakelijk 
over te stappen. Een betere verbinding met Brussel kan voor bijvoorbeeld nu al in Breda en Den Haag 
gevestigde werkgevers met oriëntatie op Brussel ook aanleiding geven om naar de grote stad Brussel te 
verhuizen, waar meer clustervoordelen te behalen zijn, terwijl de verbinding met Breda en Den Haag 
goed blijft.   

Inschatting indirecte effecten per plaats
Het verschil in indirecte effecten is niet overal even groot. Een kwalitatieve inschatting leidt tot de 
effecten per plaats als aangegeven in onderstaande tabel S1. Zoals hiervoor al beschreven is het aanne-
melijk dat voordelen voor de ene plaats in Nederland in belangrijke mate ten koste gaan van andere 
plaatsen in Nederland, waardoor het nationaal effect per saldo beperkt is. Voorts neemt met een 
toenemende omvang van de agglomeratie ook de waarschijnlijkheid toe dat er van clustereffecten sprake 
is, alsook de sterkte van de indirecte effecten die daarvan het gevolg zijn. 
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Tabel 5.1  Kwalitatieve inschatting van de richting van het verschil in indirecte effecten per plaats, gebaseerd op situatie en 

prognoses 2017 en verder. –: OHA beter dan NS-aanbod; +: NS-aanbod beter dan OHA. Van substantiële verschillen in 

indirecte effecten resulterend in ++ of -- scores is geen sprake. 

arbeidsmarkteffecten imago/uitstralingseffecten Toelichting

Amsterdam/Schiphol - +/0 minder reizigers voorspeld op binnenlandse 
HSL-net (p.33); Londen toegevoegd als 
rechtstreekse verbinding (p.33)

Rotterdam - +/0 op de relatie naar Amsterdam worden 
minder reizigers voorspeld, dus minder 
indirecte effecten, maar arbeidsmarkt 
Rotterdam heeft wel voordeel van betere 
verbinding naar Brabant

Den Haag + + arbeidsmarkt in/vanuit Brabant beter 
toegankelijk (p. 34); rechtstreekse connectie 
met Brussel (p.34); zakelijke markt die 
vraagt om snelle treinen niet per se beter af 
in NS-aanbod (zie p. 28 onder Den Haag).  

Dordrecht - 0 arbeidsmarkt in/vanuit Brabant minder 
toegankelijk (p.34); Dordrecht niet in OHA 
en na 2017 ook niet in NS-aanbod 

Breda + + arbeidsmarkt in/vanuit zuidvleugel beter 
toegankelijk (p.34); rechtstreekse 
verbinding met Brussel (p.34)

Tilburg/Eindhoven + +/0 arbeidsmarkt in/vanuit Zuidvleugel beter 
toegankelijk (p.34); betere verbinding met 
België, maar de vraag is of overstap in 
Breda imago-effect sorteert (p.34).

Roosendaal 0 0 Roosendaal is alleen in het NS-aanbod drie 
jaar verbonden met Brussel, het effect 
daarvan is verwaarloosbaar. De stoptrein 
Roosendaal-Antwerpen is in OHA en 
NS-aanbod gelijk.

Indirecte effecten treden in NS-aanbod later op
De verschillen nà 2017 zijn beperkt, zoals hiervoor bescheven. Met het NS-aanbod zullen alle te verwach-
ten indirecte effecten echter later optreden dan in het OHA. Zowel het aanbod van snelle treinen als het 
aantal verwachte passagiers zijn in de jaren 2014-2016 in het OHA namelijk substantieel groter dan in het 
NS-aanbod.


