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2

DOEL presentatie:

• informeren / bijpraten

• informatie uitwisselen

• “vraagt u maar”

• niet: onderhandelen
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Inhoud presentatie :

1. voorgeschiedenis 

2. vervoersprognoses

3. MKBA Antwerpen - Ruhrgebied

4. ontwerp en kostenraming NL-deel

5. alternatieven-studies 

6. tenslotte: gesprek, info-uitwisseling
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[1-1] Uitspraak Arbitragehof (1):

• “recht van doortocht” bevestigd

• bij reactivering/modernisering gelden de 
huidige NL-wetten en -regels

• NL-regels mogen het BE-recht “niet 
onredelijk belemmeren”
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[1-2] Uitspraak Arbitragehof (2):

• BE betaalt kosten modernisering op NL-gebied, 
met aftrek van posten die NL betaalt, namelijk:
– herstel achterstallig onderhoud

– deel kosten Weert - Roermond i.v.m. NL-medegebruik

– meerkosten Omleiding Roermond

– helft kosten Meinwegtunnel

– baten voor NL a.g.v. ingebruikneming IJRijn 

• advies om onafhankelijke deskundigen (COD) de 
kostenverdeling te laten uitwerken
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[1-3] Resultaat arbitrage is:

[onder andere]

• “functioneel recept” voor de kostenverdeling

• de in te vullen bedragen moeten nog 
vastgesteld worden

• aanbeveling om COD in te stellen
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[1-4] sinds de arbitrage; 
positie BE en NL samen:

• aanvaarden uitspraak arbitrage
• gezamenlijk werken aan structurele 

modernisering
• t.a.v. kostenverdeling ingesteld: ‘Commissie 

van Onafhankelijke Deskundigen’- COD 
• NB: de COD is uitsluitend adviseur van de 

BE- en NL-bewindslieden
• ONEENS over ‘tijdelijk beperkt rijden’
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[1-5] Akkoord BE-NL 06-07-06: 
COD ingesteld; werk COD is:

 

“voorwerk” 
 
 
 
 
 
 
 
 

invullen functioneel recept 
(vanuit arbitrage-uitspraak) 

begeleiden “voorwerk “ 

COD - advies 
aan bewindspersonen 
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[1-6] “voorwerk” houdt in:

• actualiseren vervoersprognoses
� door diverse studiebureaus  

• actualiseren ontwerp en kostenraming
� door ProRail

• actualiseren/opstellen MKBA
� door TM-Leuven/TNO
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[1-7] coördinatie-planning (1): 

COD-advies 

MKBA 

vervoersprognose

ontwerp en kostenraming 

(investeringskostenraming) 

11

[1-8] coördinatie-planning (2):
� advies COD gepland zomer 2008
� daarná overleg en besluitvorming BE- en 

NL-bewindslieden over financiering
� aansluitend wellicht overleg BE-NL-DU
� hervatting Tw/MER-procedure met 

standpuntbepaling cf. Tracéwet
� Ontwerp TracéBesluit, TracéBesluit
� bouw
� gereed 2015 à 2018
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[2-1] Vervoerprognose (1)

• reden: “oude prognose (43 tr/etmaal) dateert van 
1997, en biedt economisch geen basis meer”

• is gemaakt door 2 studiebureau-combinaties
• onderdelen vervoersprognose:

a. internationale doorgaande G-treinen IJRijn-verbinding;
b. reizigersmedegebruik België-Weert;
c. reizigersmedegebruik Roermond-Duitsland;
d. autonome ontwikkeling Weert-Roermond (reizigers- en 

goederentreinen);
e. "niet-IJzR G-treinen" op België-Weert en op Roermond 

- Duitsland
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[2-2] Vervoerprognose (2)
uitkomsten prognose-onderzoeken+CODadvies: 

• IJRijn en Montzenroute zijn ‘perfecte 
substituten’ voor elkaar;

• op IJRijn in 2030 rond 72 doorgaande G-
treinen /etmaal (2 richtingen samen);

• spoorlijn niet inrichten voor reizigerstreinen;

• functioneel spoorontwerp blijft gelijk;

• inpassingsmaatregelen (geluid etc.) 
dimensioneren op 72 G-treinen/etmaal 14

[2-3] Vervoerprognose (3)

uitkomsten prognose-onderzoeken+CODadvies: 

• brief aan Tweede Kamer dd 9 juli 2007 
(Kamerstuk 27.737, nr 25);

• COD-advies als bijlage; geeft inzicht in:
– vervoerstromen in de spoorcorridor tussen 

Antwerpen en Ruhrgebiet

– effect toevoegen IJzeren Rijn in de spoorcorridor

– capaciteit IJRijn volgens huidig spoorontwerp 
(notitie Infrabel en ProRail, zie op website project)  
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[2-4] Vervoerprognose (4-1)

13,817,26,16,619,923,818,621,33B-30

11,615,05,16,016,721,015,418,62B-20

11,112,44,85,015,917,414,715,32A-20

9,310,84,04,513,315,312,413,51A-30

TNO-TMLNEA-UATNO-TMLNEA-UATNO-TMLNEA-UATNO-TMLNEA-UA

IJzeren RijnMontzenrouteMR + IJRMontzenroute

idem,
uitgesplitst per spoorverbinding

gehele 
spoorcorridor

gehele 
spoorcorridor

scena-
rio

MET
IJzeren Rijn

ZONDER 
IJzeren Rijn

prognoses spoorvervoer in de gehele spoorcorridor Antwerpen - Ruhgebiet
in mln ton/jaar rond het jaar 2030

[2-5] Ontwikkeling vervoer (4-2)

8,27,12005

13,817,26,16,619,923,818,621,33B-30

11,615,05,16,016,721,015,418,62B-20

11,112,44,85,015,917,414,715,32A-20

9,310,84,04,513,315,312,413,51A-30

TNO-TMLNEA-UATNO-TMLNEA-UATNO-TMLNEA-UATNO-TMLNEA-UA

IJzeren RijnMontzenrouteMR + IJRMontzenroute

idem,
uitgesplitst per spoorverbinding

gehele 
spoorcorridor

gehele 
spoorcorridor

scena-
rio

MET
IJzeren Rijn

ZONDER 
IJzeren Rijn

prognoses spoorvervoer in de gehele spoorcorridor Antwerpen - Ruhgebiet
in mln ton/jaar rond het jaar 2030
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[2-6] Effect IJR op corridor (4-3)

+1,3+2,519,923,818,621,33B-30

+1,3+2,416,721,015,418,62B-20

+1,2+2,115,917,414,715,32A-20

+0,9+1,813,315,312,413,51A-30

TNO-TMLNEA-UATNO-TMLNEA-UATNO-TMLNEA-UA

verschilMR + IJRMontzenroute

gehele 
spoorcorridor

gehele 
spoorcorridor

scena-
rio

MET
IJzeren Rijn

ZONDER 
IJzeren Rijn

prognoses spoorvervoer in de gehele spoorcorridor Antwerpen - Ruhgebiet
in mln ton/jaar rond het jaar 2030

18

[2-7] Vervoer IJzeren Rijn (4-4)

13,817,26,16,619,923,818,621,33B-30

11,615,05,16,016,721,015,418,62B-20

11,112,44,85,015,917,414,715,32A-20

9,310,84,04,513,315,312,413,51A-30

TNO-TMLNEA-UATNO-TMLNEA-UATNO-TMLNEA-UATNO-TMLNEA-UA

IJzeren RijnMontzenrouteMR + IJRMontzenroute

idem,
uitgesplitst per spoorverbinding

gehele 
spoorcorridor

gehele 
spoorcorridor

scena-
rio

MET
IJzeren Rijn

ZONDER 
IJzeren Rijn

prognoses spoorvervoer in de gehele spoorcorridor Antwerpen - Ruhgebiet
in mln ton/jaar rond het jaar 2030
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[2-8] Vervoer Montzenroute(4-5)

13,817,26,16,619,923,818,621,33B-30

11,615,05,16,016,721,015,418,62B-20

11,112,44,85,015,917,414,715,32A-20

9,310,84,04,513,315,312,413,51A-30

TNO-TMLNEA-UATNO-TMLNEA-UATNO-TMLNEA-UATNO-TMLNEA-UA

IJzeren RijnMontzenrouteMR + IJRMontzenroute

idem,
uitgesplitst per spoorverbinding

gehele 
spoorcorridor

gehele 
spoorcorridor

scena-
rio

MET
IJzeren Rijn

ZONDER 
IJzeren Rijn

prognoses spoorvervoer in de gehele spoorcorridor Antwerpen - Ruhgebiet
in mln ton/jaar rond het jaar 2030
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[3-1] MKBA
• reden maken MKBA: “nodig voor TEN-

medefinanciering, en tbv COD-advies”
• wordt gemaakt door ‘TMLeuven/TNO’
• volgens methoden OEI (NL) en TEN (EU)
• gaat over volledige spoorroute Antwerpen –

NL – Ruhrgebiet, in drie landen
• COD heeft MKBA ook nodig voor bepalen 

“saldo baten voor NL”
• loopt; veel discussie
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[4-1] Ontwerp en kostenraming

• reden actualisering: “veranderde omgeving, 
wet- en regelgeving, eisen”

• wordt gedaan door ProRail / TCE
• actualiseren ontwerp uit 2001
• overleg met o.a. gemeenten t.b.v.:

– inventarisatie veranderingen en huidige situatie
– actualiseren autonome ontwikkeling
– kwaliteit ontwerp (afbreukrisico)

• loopt 22

[5-1] Alternatieven-studies

Toezegging Minister Eurlings:

Ik stuur resultaten aan TK van: 

• Duits A52-tracé: Duits onderzoek

• A67-tracé: actualisatie onderzoek uit 2001

• Fenix (Genk - Sittard): actualisatie van de 
beschikbare info

Brief aan Tweede Kamer verschijnt binnenkort
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[5-2] Kaart

Bron: Rail Cargo Information, bewerkt door Buck Consultants International, 2007

BetuwerouteBetuweroute

BrabantrouteBrabantroute

A67 spoorlijn
A67 spoorlijn

IJzeren Rijn
IJzeren Rijn

Montzenroute

Montzenroute

FenixFenix

A52 variant
A52 variant
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[5-3] Duitsland

• in DU is BundesRegierung bevoegd gezag 
inzake spoor

• positie DU-Berlijn: 
– is (was?): “alles akkoord, mits via Dalheim”
– financiën gereserveerd voor aanpassingen spoor 

historisch tracé als vervoer groeit 

• positie DU-NRW:
– bezwaar tegen milieuhinder langs historisch tracé
– globale verkenning alternatieven gereed
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[5-4] Duitsland: verkent A52-tracé
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[5-5] Duitsland 
Duitse A52-tracévariant sluit in NL aan op: A1
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[5-6] Duitsland: stavaza

• N280/A52-variant is globaal beoordeeld 
door Swv-IJRijn

• er is enkele malen informeel overleg DU-
BE-NL geweest

• alle partijen wachten op meer gedetailleerde 
info over Duitse varianten (over effecten, 
kosten, faseerbaarheid, etc) 
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[5-7] A67-spoorlijn (1)
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[5-8] A67-spoorlijn (2)

• actualisatie rapport uit 2001 is gereed
• conclusies:

– kosten > € 7 miljard, veel groter dan baten
– geen draagvlak in BE en DU 
– regio Venlo niet gebaat bij “langsrijdende treinen”
– regio Venlo wél gebaat bij goede spoorontsluiting
– rapport bevat enkele aanbevelingen terzake

• publicatie rapport bij brief aan TK
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[5-9] Fenix-concept
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[5-10] Fenix-concept

• privaat initiatief

• voorstudies gereed

• haalbaarheidsstudie moet starten

• projectbeschrijving ligt gereed

• publicatie bij brief aan TK

32

[6]: Tenslotte

• gesprek, info-uitwisseling

• “vraagt u maar”


