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1 Inleiding 

Binnen de provincie Overijssel is de gedachte ontstaan om met de grote reserves van de 
provincie tijdelijk overtollige gronden van de gemeenten op te kopen of hier borg voor te 
staan. Later kopen de gemeenten de gronden terug. Er zijn nogal wat bedenkingen tegen 
het grondfonds. Het belangrijkste is dat het een gemeentelijk belang betreft. Binnen D66 is 
de gedachte ontstaan dat als de provincie geld wil investeren, dat beter kan worden gedaan 
in iets met een provinciaal belang en dan uiteraard ook nog iets dat uw partij belangrijk vindt. 
Of de provincie daadwerkelijk met definitieve voorstellen voor een grondfonds komt en zo ja 
wanneer is nu nog onbekend. 
 
In maart 2013 hebben Provinciale Staten het besluit genomen tot overname door de provin-
cie van de spoorlijn Zwolle – Enschede en een principebesluit genomen tot elektrificatie van 
het deel Zwolle – Almelo. Een investeringsbesluit wordt uitgewerkt. In dit voorstel wordt ook 
de mogelijkheid tot opwaarderen van de huidige enkelsporige lijn tot een intercityverbinding 
betrokken. In de bij het statenvoorstel behorende “Quick scan mogelijkheden Intercity En-
schede – Zwolle – Amsterdam”, uitgevoerd door Lloyds, wordt de conclusie getrokken dat 
voor een volwaardige intercity naast een stoptrein het gehele tracé van dubbelspoor moet 
worden voorzien. Het investeringsbesluit wordt voor het zomerreces in PS behandeld. De 
huidige inschatting van D66 is dat er wel op een paar plaatsen dubbelspoor wordt aange-
legd, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor het rijden van meer treinen, maar dat er 
geen voorstel komt voor dubbelspoor over de gehele lengte van het tracé Zwolle- Almelo.  
D66 hecht veel waarde aan een volwaardige intercityverbinding tussen Zwolle en Twente. 
 
D66 heeft de volgende twee doelstellingen met het onderzoek: 
1. U wilt voor de behandeling van het grondfonds in PS nagaan of er mogelijkheden zijn 

de reserves van de provincie niet te gebruiken voor een grondfonds, maar voor een ex-
tra investering in de spoorlijn Zwolle – Enschede om het deel Zwolle – Almelo volledig 
van dubbelspoor te voorzien. Deze investering moet zich binnen een bepaalde periode 
terugverdienen door hogere opbrengsten voor de vervoerder, waardoor er bijvoorbeeld 
een hogere bijdrage aan de overheid betaald kan worden door de vervoerder, of dat 
een particuliere investering kan worden gedaan in de spoorlijn. Het is ook mogelijk dat 
er andere extra maatschappelijke baten zijn die een hogere bijdrage rechtvaardigen. 

2. U wilt dat het onderzoek nagaat of er andere investeringsmogelijkheden zijn, bijvoor-
beeld in de vorm van een DBFMO (Design, Built, Finance, Maintain, Operate) contract, 
waarbij er wel een volwaardige dubbelsporige spoorlijn wordt aangelegd, maar waarbij 
de overheidsbijdrage gelijk blijft aan die van een enkelsporige spoorlijn. 

 
Het onderzoek moet een globale verkenning naar de mogelijkheid van het realiseren van de 
doelen opleveren en voorbeelden aangeven uit Nederland en het buitenland naar soortgelij-
ke projecten. 
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Plan van aanpak 
Het onderzoek is in twee delen ingedeeld. Deze zijn: 
1. inventarisatie kosten en opbrengsten dubbelspoor; 
2. inventarisatie financiering. 
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2 Kosten en opbrengsten dubbelspoor 

2.1 Inleiding 

De bestaande spoorlijn Zwolle – Almelo valt uiteen in twee trajectdelen. 
1. Zwolle – Wierden. Dit tracé is enkelsporig, en niet geëlektrificeerd. Dit deeltracé beslaat 

ongeveer 39 kilometer. Bij alle stations zijn wel passeersporen aanwezig, zodat treinen 
elkaar kunnen kruisen. Dit zijn Heino, Raalte en Nijverdal.  

2. Wieden – Almelo. Dit deel is dubbelsporig en voorzien van bovenleiding. Hierdoor is 
deze spoorlijn al klaar voor hogere frequenties, intercityvervoer en elektrisch materieel. 

 
In de hoofdstuk onderzoeken we de kosten van het verdubbelen en elektrificeren van het 
spoor en kijken we naar bedrijfsmatige en maatschappelijke opbrengsten.  

2.2 Kosten dubbelspoor 

Voor de kosten van spoorverdubbeling is een referentie beschikbaar uit Limburg. Hier wordt 
een bedrag geschat van tussen ! 4.000.000 en ! 8.000.000 per kilometer spoor voor de 
Maaslijn (provincie Limburg, 2006). In een Statenbrief uit de provincie Groningen (Provincie 
Groningen, 2013) blijkt dat er een raming van ! 12.200.000 is gedaan voor twee kilometer 
dubbelspoor, ruim ! 6.000.000 per kilometer spoor. De kosten voor verdubbeling zijn echter 
sterk afhankelijk van lokale omstandigheden en kunstwerken en zijn daarom ook niet één op 
één over te nemen. 
 
Op basis van een eerste grove schatting liggen de kosten van het volledig verdubbelen van 
het spoor tussen de ! 156.000.000 en ! 312.000.000, gebaseerd op het dubbelsporig ma-
ken van de 39 kilometer spoor. Voor een beter onderbouwde schatting van verdubbeling is 
uitgebreid onderzoek nodig. De provincie Overijssel gaat zelf uit van een bedrag van onge-
veer ! 250 miljoen voor dubbelspoor zonder bovenleiding (Provincie Overijssel, 2013). 

2.3 Kosten elektrificatie 

Op dit moment rijdt NS tussen Zwolle en Enschede met Buffelmaterieel, officieel DM-90 ge-
heten. De maximumsnelheid van het materieel is 140 kilometer per uur. 
 
De huidige Arriva treinen worden aangedreven door dieselmotoren. Figuur 5.1 laat het ver-
loop van de dieselprijs zien tussen 2008 en 2013. Per 31 december 2012 is de rode diesel 
vervallen, de prijs in januari 2013 is van normale diesel. De dieselprijs die NS betaalt is sinds 
2009 meer dan verdubbeld: van ! 0,49 in 2009 naar ! 1,10 in 2013 (Cumela Nederland). 
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Figuur 1.1: dieselprijs 2008-2013 in Eurocent (bron: Cumela Nederland) 

2.3.1 Mogelijkheid voor elektrificatie  
Een mogelijkheid is het inwisselen van dieseltractie voor geëlektrificeerd materieel. In figuur 
1.2 hebben wij een aantal voordelen en nadelen van elektrificatie ten opzichte van diesel-
tractie weergegeven. 
 

 
Figuur 1.2: mogelijke voordelen en nadelen van elektrificatie 

 
De exploitatie van elektrische treinen is gunstiger dan van diesel aangedreven treinen. De 
aanschaf en leaseprijs van elektrisch materieel is tien tot twintig procent goedkoper (bron: 
Lloyds Register). 
 
Een ander belangrijk voordeel is dat elektrische treinen sneller rijden. Hierdoor wordt de 
spoorlijn aantrekkelijker voor reizigers en is minder materieel nodig om tot dezelfde dienst-
verlening te komen. 
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Een belangrijk voordeel van geëlektrificeerd materiaal is dat het minder energie verbruikt. 
Daarbij is het waarschijnlijk dat de prijs van diesel de komende jaren verder stijgt. Bij de be-
rekening van de energiekosten per jaar wordt de jaarprestatie van een trein geschat op 1,7 
miljoen kilometer. Hierbij heeft een dieseltrein per jaar ongeveer ! 2 miljoen aan energiekos-
ten, terwijl een elektrische trein slechts ! 500.000,- aan energiekosten heeft (bron: Lloyds 
register). 

 
Een ander voordeel van elektrisch materieel is dat de betrouwbaarheid hoger is dan diesel-
treinen, namelijk een beschikbaarheid van 91% versus 88% (Lloyds Register, 2012). 

2.3.2 Investering in infrastructuur en onderhoud 
Het elektrificeren van de spoorlijn vergt een investering in bovenleidingmasten en -draad. Er 
moet een aansluiting op het nationale elektriciteitsnet worden gemaakt via onderstations. 
Verder is het ook noodzakelijk om beweegbare bruggen aan te passen omdat treinen brug-
gen met bovenleiding moeten kunnen passeren. Daarnaast moet aansluiting van de ver-
keersleiding en seinplaatsing worden meegerekend.  
 
Totaal zijn de kosten van investeringen in infrastructuur voor elektrificatie !49 miljoen (Pro-
vincie Overijssel, 2013). Volgens de provincie Overijssel is voor elektrificatie subsidie van 
het Rijk mogelijk. 
 
Het onderhoud van de infrastructuur wordt doorberekend in de gebruiksvergoeding die de 
vervoerder betaalt. Voor de bovenleiding is dit uitgedrukt in een opslag op het kWh gebruik 
van ! 0,02953 (ProRail Netverklaring 2012). De levensduur van masten is ongeveer 80 jaar 
en de rijdraad 20 jaar. Er is relatief weinig onderhoud te verwachten. Wij nemen aan dat de 
onderhoudskosten per jaar ongeveer één procent van de investering zijn: ! 490.000 per jaar. 

2.3.3 Totaal kosten en baten elektrificatie 
Hier geven we een samenvattring weer van de consequenties van elektrificatie van de 
spoorlijn. 

• eenmalige investering: ! 49 miljoen; 
• extra jaarlijkse onderhoudskosten: ! 490.000; 
• hogere jaarlijkse gebruiksvergoeding voor elektriciteitsgebruik doorberekend aan de ver-

voerder; 
• lagere jaarlijkse energiekosten per treinstel per jaar: ongeveer ! 1.500.000. 

 
De provincie Overijssel heeft becijferd dat een geëlektrificeerde spoorlijn qua exploitatie jaar-
lijks ! 8 miljoen meer opbrengsten genereert dan exploitatiekosten.  
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Investering van de elektrificatie wordt door de provincie gedaan. Deze investering verdient 
zich terug door lagere energiekosten en sneller materieel. Hierdoor kan de gebruiker van het 
spoor meer winst maken. Deze winst vertaalt zich terug in de prijs van de aanbesteding van 
de spoorlijn die de vervoerder betaalt om de spoorlijn te mogen exploiteren. Hierdoor vloeit 
het voordeel uiteindelijk terug naar de provincie als concessiehouder. 
 
De verwachting is dat puur exploitatief gezien en conservatief berekend de kosten en baten 
van elektrificatie met elkaar in evenwicht zijn, als de investering wordt afgeschreven met een 
reële discontovoet van 5,5% en er een reizigerstoename is van 10% (Lloyds register, 2012). 
De verwachting is echter dat door een verandering in de Intercitytreinen een verslechtering 
optreedt op de overstap in Deventer op de bestaande geëlektrificeerde intercitylijnen. Dit be-
kent dat een hoogwaardige, snelle elektrische spoorlijn aantrekkelijker wordt voor de reizi-
ger. Dit leidt tot een grotere reizigerstoename van 20% in plaats van 10%. De batenkosten-
ratio komt dan uit op 1,25, wat wil zeggen dat de investering 25% meer oplevert dan zij kost, 
gerekend over de volledige levensduur van de investering,  

2.4 Maatschappelijke opbrengsten 

In deze paragraaf kijken we naar de kansen van de spoorlijn. We kijken niet alleen naar de 
verbindingen binnen Overijssel zelf, maar zetten de spoorlijn in een nationaal en internatio-
naal perspectief. 
Voor alle ontwikkelingen op het gebied van intercitytreinen is het nodig om uit te gaan van 
een spoorlijn met dubbelspoor. Dit is volgens onderzoek van Lloyds namelijk noodzakelijk.  

2.4.1 Intercity spoorlijn Zwolle – Enschede 
Momenteel bestaat er geen rechtstreekse intercityverbinding tussen Zwolle en Enschede, de 
belangrijkste economische regio’s van Overijssel. De snelste manier van reizen is de stop-
trein tussen beide plaatsen. Deze trein doet er 68 minuten over. 
Door de introductie van een intercity worden de twee economische kernregio’s sneller en be-
ter met elkaar verbonden. Ook treedt een verplaatsing op van verkeer over de weg, naar het 
spoor. Snellere en frequenter openbaar vervoer heeft namelijk effecten op de zogenaamde 
modal split.  
Voor het introduceren van deze intercity is het niet perse nodig de spoorlijn te elektrificeren, 
maar bij het uitblijven daarvan wordt de exploitatie minder snel, en een stuk duurder.  
Het is zeker nodig de spoorlijn bij introductie van de intercity te verdubbelen (provincie Over-
ijssel, 2013).  
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2.4.2 Onderdeel verlengde Hanzelijn 
De spoorlijn Zwolle – Almelo kan in een groter perspectief worden geplaatst. Hierbij maakt 
de lijn onderdeel uit van het Nederlandse Intercitynet. NS rijdt momenteel intercity’s over de 
recentelijk in gebruik genomen Hanzelijn. Deze spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle is ge-
schikt voor rijden met snelheden tot 200 km/h. Door de spoorlijn Zwolle – Almelo te koppelen 
aan de Hanzelijn is het mogelijk intercitytreinen in te leggen tussen Enschede – Zwolle - Le-
lystad – Almere en Amsterdam. Enschede krijgt hiermee een rechtstreekse verbinding met 
Amsterdam Centraal die nu ontbreekt. Bovendien is het mogelijk passagiers tussen Twente 
en Amsterdam te laten reizen via de rustigere Hanzelijn, in plaats van Amersfoort, dat een 
redelijk belast spoorknooppunt is.  
 
Door de spoorlijn te integreren in het intercitynetwerk van NS, is het noodzakelijk de spoorlijn 
te elektrificeren. Ook ontstaat een andere beheersituatie, aangezien NS momenteel het mo-
nopolie heeft op het rijden van het hoofdrailnet. De toekomst van het hoofdrailnet is – mede 
door Europese ontwikkelingen – momenteel nog onduidelijk. Bij een gelijkblijvend juridisch 
kader zou vervolgonderzoek gedaan moeten worden of de spoorlijn in deze constructie on-
derdeel moet uitmaken van het nationale hoofdrailnet, of dat de spoorlijn toch decentraal 
door de provincie Overijssel kan worden beheerd.  
Er moeten eenmalige extra kosten gemaakt worden om de spoorlijn Zwolle – Almelo te inte-
greren in een dienst over de Hanzelijn. De provincie Overijssel schat zelf in dat dit ! 65 mil-
joen met zich meebrengt. Dit zijn investeringen in het emplacement van Zwolle, waardoor 
treinen daar binnen kunnen komen op andere perrons om door te kunnen rijden over de 
Hanzelijn.  

2.4.3 Internationale kans 
Internationaal biedt de lijn globaal twee mogelijkheden voor een verbinding met Duitsland: 
via Hengelo en via Enschede. Via Hengelo rijdt momenteel de trein naar Berlijn van Amster-
dam, via Amersfoort, Apeldoorn en Deventer. Deze trein kan via de Hanzelijn en de lijn 
Zwolle – Almelo geleid worden. Daarnaast kan de lijn zo via de Hanzelijn aan de HSL-Zuid 
gekoppeld worden, waardoor Rotterdam ook een rechtstreekse verbinding met Berlijn kan 
krijgen.  
 
Een voordeel van een grensoverschrijdende verbinding is dat deze buiten het hoofdrailnet 
van NS geplaatst kan worden. Op vergelijkbare wijze probeert Arriva momenteel tussen Den 
Haag en Brussel een dergelijke verbinding op te zetten. Als er problemen ontstaan met de 
exploitatie van de spoorlijn als intercity vanwege een alleenrecht van NS op het hoofdrailnet, 
kan via een internationale verbinding toch een particuliere vervoerder als treinexploitant op-
treden.  
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Een andere mogelijkheid is de spoorlijn in een internationaal perspectief te plaatsen. Hierbij 
is het mogelijk de spoorlijn te koppelen aan de spoorlijn Enschede – Gronau. Een internatio-
nale intercityverbinding kan worden opgezet waarbij wordt doorgereden tot bijvoorbeeld 
Munster.  
 
Het voordeel van een internationale verbinding is dat er betere verbindingen ontstaan tussen 
Overijssel en Duitsland. Dit kan een stimulans voor de economie betekenen. De bestaande 
spoorlijn Enschede Gronau is als stoptrein succesvol.  
Het nadeel is dat het spoor in Duitsland enkelsporig is en niet elektrisch. Dit zal betekenen 
dat een toekomstige intercityverbinding of met diesel geëxploiteerd moet worden, of dat het 
spoor in Duitsland ook geëlektrificeerd moet worden. Bij elektrificatie zal rekening gehouden 
moeten worden met de verschillende spanningssystemen tussen Nederland en Duitsland, 
namelijk 1500 volt gelijkspanning versus 15 KV wisselspanning. Bovendien hebben de twee 
landen verschillende beveiligingssystemen, waarvan de treinen ook moeten zijn uitgerust. 
Dit zal investeringen vereisen in infrastructuur en in duurdere treinen. 

2.4.4 Reizigersgroei door elektrificatie 
Door alleen uit te gaan van elektrificatie van de spoorlijn, kan een rijtijdwinst van 8 minuten 
worden geboekt (Provincie Overijssel, 2013). Door dit voordeel wordt het mogelijk om aan te 
sluiten op de intercity’s in zowel Zwolle als Almelo waar dit nu niet het geval is. Deze twee 
factoren leiden tot reizigersgroei. De provincie Overijssel schat zelf in dat de reizigersgroei 
10% tot 20% kan bedragen. Bij 10% meer reizigers levert dit per jaar !850.000,- op aan ex-
tra inkomsten.  

2.4.5 Reizigersgroei door intercity 
Een intercity is in staat om de afstand Zwolle Enschede 20 minuten sneller af te leggen dan 
de huidige stoptrein.  
Een intercity Amsterdam – Zwolle – Enschede doet er daarnaast 12 minuten sneller over om 
de afstand Amsterdam – Enschede af te leggen dan de huidige intercity’s via Amersfoort. Als 
daarnaast op de Hanzelijn 200 km/h gereden kan worden, is het zelf mogelijk om een nog 
grotere tijdwinst (tussen de 20 en 30 minuten) te halen.  
 
De verwachting is dat de intercity op alleen het traject Zwolle – Enschede jaarlijks zorgt voor 
! 23 miljoen aan opbrengsten op de spoorlijn, tegenover ! 19,5 miljoen bij de huidige exploi-
tatie met dieselstoptreinen. Bij doortrekking naar Amsterdam nemen de opbrengsten toe 
naar ! 24 miljoen. Deze inkomsten bestaan uit reizigersinkomsten en een bijdrage van het 
ministerie van I&M aan BDU-gelden ter dekking van exploitatie en gebruiksvergoeding. Daar 
staat tegenover dat er ! 25 miljoen jaarlijks structureel aan kosten mee gemoeid zijn door 
toename van het aanbod aan treinen, tegenover ! 15 miljoen in de huidige situatie. Puur 
vanuit exploitatie gezien is het inleggen van de intercity dus niet rendabel. 
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2.4.6 Milieuvoordeel 
Elektrische treinen hebben als voordeel dat ze sneller zijn dan dieseltreinen. Een intercity 
leidt daarnaast tot nog kortere reisafstanden. Hierdoor treden twee voordelen op: milieuwinst 
door elektrisch vervoer, en milieuwinst doordat reizigers meer gebruik maken van de trein 
ten koste van de auto. Een uitgebreide maatschappelijke batenberekening strekt voor dit on-
derzoek echter te ver.  
Wel is een intercity een belangrijk concurrentiemiddel van de auto. Zeker op langere afstan-
den kan openbaar vervoer – mits voldoende snel en comfortabel – een volwaardig alternatief 
voor de auto bieden. Dit is terug te zien in cijfers van de modal split. Deze tonen aan dat de 
marktpositie van openbaar vervoer over de langere afstand sterk is ten opzichte van de auto.  

2.4.7 Economisch voordeel 
Een intercity tussen Zwolle en Enschede versterkt de bereikbaarheid van Overijssel en 
knoopt twee economische kernregio’s aan elkaar. Gekoppeld aan een intercity naar Amster-
dam levert dit een belangrijke toevoeging op aan het landelijk spoorwegnet. Deze bereik-
baarheid is goed voor de economische ontwikkeling. Ook verbetert het imago van de regio 
door een betere bereikbaarheid met snellere treinen. In deze studie is het lastig deze voor-
delen door te rekenen. Deze voordelen komen ook ten goede aan de maatschappij als ge-
heel en niet aan de exploitant van een spoorlijn.  

2.5 Exploitatiekosten en -opbrengsten van verschillende varianten 

Elektrificatie van de spoorlijn Zwolle – Wierden is zinvol en levert naar verwachting meer ba-
ten op dan kosten. Er zijn, zoals eerder beschreven in dit hoofdstuk, verschillende exploita-
tiemodellen mogelijk.  
 
De provincie Overijssel heeft door middel van een Quick Scan een berekening gemaakt tus-
sen de verschillen in exploitatiekosten en -opbrengsten van de spoorlijn Zwolle – Enschede 
bij verschillende exploitatiemodellen (Provincie Overijssel, 2013). De conclusies zijn hieron-
der in de tabel weergegeven. Deze netto bedragen zijn jaarlijkse opbrengsten minus kosten 
en exclusief de investeringen in infrastructuur. Deze Quick Scan moet verder gespecificeerd 
worden, dus kan in werkelijkheid afwijken van wat is berekend. Desalniettemin geeft het een 
indicatie van kosten en opbrengsten. Hierbij zijn de netto exploitatieopbrengsten weergege-
ven die uit exploitatiekosten en de gebruiksvergoeding bestaan. De opbrengsten bestaan uit 
inkomsten van reizigers en de bijdrage van het ministerie van I&M aan exploitatie en ge-
bruiksvergoeding. Het prijspeil dat gehanteerd wordt is dat van 2012. De netto bedragen zijn 
de winsten of verliezen die de spoorlijn naar verwachting netto per jaar maakt bij aanbeste-
ding van de spoorlijn. Afhankelijk van de gekozen constructie vloeit een deel of het geheel 
hiervan naar de provincie Overijssel als concessiehouder. 
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 Saldo positief Saldo negatief 
Huidig exploitatiemodel:  

Elektrificatie:  

Hogere frequentie:  

Toevoegen IC Enschede – Zwolle in spits:  

Toevoegen IC Enschede – Zwolle hele dag:  

Toevoegen IC Enschede – Zwolle – Amsterdam:  

! 4,5 miljoen 
! 8 miljoen 
 
! 3 miljoen 

 
 
! 0,1 miljoen 
 
! 2 miljoen 
! 1 miljoen 

 
Zichtbaar is dat puur bedrijfsmatig bezien een investering in elektrificatie alleen al zeer voor-
delig is. Investeringen in een intercity zijn minder rendabel, aangezien veel kosten gemoeid 
zijn met het rijden van extra treinen. Dat neemt niet weg dat een dergelijke intercity maat-
schappelijk gezien interessant kan zijn. Dit kan interessant zijn vanuit het perspectief van het 
gehele hoofdrailnet, maar ook vanuit economisch en milieukundig perspectief. Hierbij wor-
den de provinciale economische kernen beter met elkaar en met de rest van Nederland ver-
bonden en neemt tevens het gebruik van de auto af, wat maatschappelijke voordelen met 
zich meebrengt.  
 
Duidelijk is dat een spitsintercity qua exploitatie meer oplevert dan kost. Als de intercity de 
hele dag gaat rijden is dat niet het geval. Dit betekent dat een rendabele investering niet ge-
daan kan worden. Ook is duidelijk dat een intercity laten rijden meer kost dan oplevert, als 
het wordt afgezet tegen de huidige bediening.  

2.6 Conclusie 

Duidelijk is dat elektrificatie van de spoorlijn Zwolle – Almelo bedrijfsmatig een goede inves-
tering is. De kosten worden terugverdiend. Uitbreiden van de spoorlijn tot dubbelspoor met 
een intercity levert weliswaar meer reiziger op, maar dat weegt niet op tegen de hogere ex-
ploitatiekosten. Dit betekent niet dat de investering niet genomen moet worden, maar be-
drijfsmatig levert dat geen voordeel op. Maatschappelijk gezien is een dergelijke investering 
zeker te overwegen, aangezien het voordelen oplevert op economisch, milieu en verkeers-
kundig gebied. Hoe groot deze voordelen zijn zal echter verder moeten worden onderzocht 
middels een MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse).  
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3 Inventarisatie financiering 

3.1 Mogelijkheden van alternatieve financiering 

Er zijn veel mogelijkheden voor alternatieve financiering van de aanleg van extra infrastruc-
tuur zoals dubbelspoor op de spoorlijn Zwolle – Enschede. Private partijen kunnen investe-
ringen doen in het geheel of een deel van de investeringen in infrastructuur. Dit soort con-
structies worden vaak aangeduid met de term PPS (publiek private samenwerking). 
In dit hoofdstuk gaan we een aantal voorbeelden af waarin dergelijke investeringen privaat 
zijn gedaan.  

3.2 Mogelijkheden private investeringen 

Er zijn diverse mogelijkheden om de markt mee te laten doen om infrastructuur te financie-
ren. Er zijn globaal vijf stappen waar private partijen bij betrokken kunnen zijn. Dit zijn: 
• Design: Ontwerp van infrastructuur; 
• Built: Bouwen van infrastructuur; 
• Finance: Financieren van infrastructuur en materieel; 
• Maintain: Onderhoud van infrastructuur en materieel; 
• Operate: Exploiteren van een lijn. 
 
In de meest verregaande vorm kan een geheel project worden uitbesteed. Het is echter ook 
goed mogelijk dat een aantal stappen wordt uitbesteed. Vaak komt het voor in PPS-
constructies dat een aantal van de hierboven genoemde stappen wordt uitbesteed.  
 
In 2008 is er een adviesrapport opgesteld door de Commissie private Financiering van infra-
structuur. Dit advies ‘Op de goede weg en het juiste spoor’ bevat onder andere aanbevelin-
gen voor private weg- en spoorinfrastructuur. In dit rapport wordt beschreven ‘dat de com-
missie een actiever gebruik van private financiering van weg- en spoorinfrastructuur bepleit 
en vindt dat Nederland nu kansen laat liggen. Het is tijd voor een stroomversnelling. Daar 
profiteren overheid, markt én gebruikers van’. 
 
Bij private financiering stellen private partijen tijdelijk financiële middelen ter beschikking, die 
vervolgens met rente en/of dividend worden terugbetaald. Bij private bekostiging komen de 
kosten van een project ten laste van private gebruikers van die specifieke infrastructuur. Dit 
kan gebeuren door middel van tolbetalingen door weggebruikers of gebruiksvergoedingen 
door spoorwegvervoerders, of door het aanwenden van inkomsten uit grond- en vastgoed-
exploitatie in omliggend gebied voor de aanleg van infrastructuur. 
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Private financiering van weg- en spoorinfrastructuur komt in Nederland voor als onderdeel 
van PPS. Hierbij zijn de verantwoordelijkheden en risico’s tussen publieke en private partijen 
zodanig verdeeld dat meerwaarde ontstaat. De opdrachtgevende overheid heeft meer een 
regierol en is hierdoor veel meer op afstand betrokken bij een project.  

3.3 Wegverkeersprojecten 

In Nederland is redelijk wat ervaring opgedaan met privaat gefinancierde weginfrastructuur. 
Een aantal voorbeelden hiervan zijn1: 

• De Wijkertunnel ligt bij Beverwijk onder het Noordzeekanaal. De tunnel is het eerste PPS-
project in Nederland. Een consortium van banken en verzekeraars heeft de tunnel voor drie-
kwart gefinancierd. De Nederlandse overheid betaalt 30 jaar lang en bedrag per auto die 
door de tunnel rijdt aan het consortium. Dit principe heet schaduwtol. Het blijkt echter dat er 
veel meer auto’s van de tunnel gebruik maken dan in eerste instantie was voorzien. Hierdoor 
betaalt de overheid veel meer dan in eerste instantie was geraamd.  

• A59 Rosmalen-Geffen. Een consortium zorgde voor financiering, de bouw en het onder-
houd. De overheid betaalt het project na oplevering gedurende 15 jaar af.  

• N31 Nijega-Hemriksein. De N31 is tussen genoemde plaatsen door middel van een DBFM-
contract verbreed. Tot 2022 is een consortium verantwoordelijk voor het onderhoud. De 
overheid betaalt het project tot die datum af.  

• Tweede Coentunnel in Amsterdam. De Tweede Coentunnel is een DBFM-project. Voor de 
financiering van het werk is een lening afgesloten door het consortium Coentunnel Compa-
ny. Het rijk betaalt gedurende een looptijd tot 2037 het project af. 
 
Naast deze projecten zijn momenteel de volgende wegenprojecten in uitvoering onder een 
PPS-constructie: 

• A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal (exploitatiefase); 
• A1/ A6Schiphol-Amsterdam-Almere A1/A6 (realisatiefase); 
• N33 Assen-Zuidbroek (realisatiefase); 
• A15 Maasvlakte-Vaanplein (realisatiefase). 

3.4 Regiotram Groningen 

Om verkeersproblemen in Groningen op te lossen, is in Groningen lang gedacht aan de her-
invoering van de tram in de vorm van een Regiotram. Deze tram moest Groningen met de 
omliggende regio verbinden. Voor de financiering is gedacht aan een DBFMO-constructie.  
 

                                                        
1http://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/adviescommissieprivatefinanc
ieringvaninfrastructuurcommissieruding.pdf 



 Mogelijkheden spoorlijn Zwolle - Almelo 

Mobycon pagina 13 

Het zou hiermee het eerste volledige regionale PPS-railproject van Nederland worden Het 
project zou een totale waarde hebben van !300 miljoen. Het consortium dat de inschrijving 
zou winnen, zou verantwoordelijk zijn voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en ex-
ploitatie van de tram. Door politieke omstandigheden is het project in 2012 niet doorgegaan. 
Onder marktpartijen is hiermee het vertrouwen in regionale overheid als partner bij PPS-
projecten gedaald.  

3.5 Belgische PPS-constructies bij spoorwegen 

In België zijn twee grootschalige spoorwegprojecten door middel van een PPS-constructie 
gerealiseerd. Het betreft het Diabolo-project en het Liefkenshoekspoorproject. 
 
Het Diabolo-project is het eerste Belgische publiek-private samenwerking in de spoorsector. 
Bij deze financieringsmethode worden de bouw en de financiering van een infrastructuurpro-
ject toegekend aan een privé-investeerder. De ondergrondse spoorverbinding werd gefinan-
cierd door het projectvennootschap Northern Diabolo NV. De bovengrondse spoorlijn en de 
spoorwerken en aanvullende werken voor het ondergrondse traject werden door de Belgi-
sche spoorinfrabeheerder Infrabel vanuit de overheidsdotatie geïnvesteerd. Het project won 
in 2008 de prijs “Infrastructure Deal of the Year”2. Gedurende 35 jaar ontvangt het consorti-
um dat de spoorlijn heeft aangelegd een vergoeding, gebaseerd op een vast deel vanuit de 
overheid en een variabel deel afkomstig uit een toeslag op een treinkaartje.  
 
De Liefkenshoekspoorverbinding zal een sneller en efficiënter treinverkeer tussen Deur-
ganckdok en Antwerpen-Noord garanderen in het Antwerpse havengebied door het vermij-
den van de twee drukke knooppunten: de Kennedyspoortunnel en de as Antwerpen-
Berchem – Antwerpen-Schijnpoort. In het PPS-contract werd overeengekomen dat Locorail 
NV instaat voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de infrastruc-
tuur. Locorail NV brengt hiervoor !690 miljoen in voor de bouwwerken, terwijl Infrabel zelf 
nog !75 miljoen inbrengt voor het aanleggen van de spoorinfrastructuur (die niet tot de 
DBFM-structuur behoort). Van de !690 miljoen die Locorail NV voorziet voor de investering, 
is !107 miljoen afkomstig van het Vlaamse Gewest. Het Vlaamse Gewest is namelijk ver-
antwoordelijk voor het aanleggen van nieuwe wegen. Doordat de werken aan de Lief-
kenshoekspoorverbinding ook wegenwerken inhouden, wenst het Vlaamse Gewest zijn bij-
drage te leveren3. 
 

                                                        
2 http://www.infrabel.be/nl/over-infrabel/mobiliteitsprojecten/spoorprojecten-de-luchthavens  

3 http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/392/376/RUG01-001392376_2010_0001_AC.pdf  
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3.6 Conclusie 

Er zijn in Nederland en België diverse infrastructuurprojecten uitgevoerd onder een PPS-
constructie. Opvallend is dat hierbij vooral gezocht is naar externe financiering, doordat de 
overheid op korte termijn zelf het project niet kon voorfinancieren. Financiering die de over-
heid aan een partij verstrekt en later door een hoger gerealiseerd exploitatieresultaat komen 
niet voor.  
 
Wat ook opvalt is dat de overheid door te kiezen voor een dergelijke PPS-constructie, veel 
meer als regisseur optreedt en daarmee een veel minder actieve rol in een project opeist. 
Hierdoor is minder ambtelijk werk noodzakelijk, en kunnen risico’s richting de markt worden 
verschoven. Ook is het mogelijk initiatief bij de markt te leggen, waardoor goedkopere en 
creatievere oplossingen kunnen worden bedacht.  
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4 Conclusie 

In dit hoofdstuk trekken we conclusies op basis van de onderzoeksdoelen, te weten het in-
zetten van het grondfonds en het kijken naar alternatieve vormen van financiering.  

4.1 Rechtvaardiging gebruik grondfonds als investeringsmiddel 

Als gekeken wordt naar de kosten en baten qua exploitatie van de spoorlijn Zwolle – Almelo 
dan valt op dat elektrificeren meer oplevert dan het kost. Een intercity in de spits levert qua 
exploitatie meer op dan het kost. Dit geldt echter niet voor een intercityverbinding die de hele 
dag rijdt. De exploitatiekosten van deze trein zijn hoger dan de opbrengsten. Puur bedrijfs-
matig gezien is er geen reden om te investeren in verdubbeling van de spoorlijn Zwolle – 
Enschede met als doel een doorgaande intercity.  
De baten kunnen groter worden als breder wordt gekeken dan alleen de intercity Zwolle – 
Enschede. Een intercity Enschede – Zwolle –Lelystad – Amsterdam trekt extra reizigers en 
zorgt er bovendien voor dat passagiers minder gebruik maken van de drukke spoorlijn tus-
sen Hilversum en Amersfoort.  
Ook internationale mogelijkheden kunnen worden bekeken, zoals het omleggen van de in-
tercity Amsterdam Berlijn via de Hanzelijn en Zwolle – Almelo. Ook een doorgaande verbin-
ding met Gronau en Munster behoort tot de mogelijkheden, maar dat vereist veel investerin-
gen in het spoor aan Duitse zijde en in materieel. Een verdere uitwerking van deze mogelijk-
heden kan wellicht tot de conclusie leiden dat de meerwaarde van de spoorlijn groter is dan 
provinciaal belang. 
Andere maatschappelijke voordelen richten zich op vermindering van gebruik van de auto, 
wat gunstig is voor het milieu, de doorstroming op de weg, en het aantal ongevallen op de 
weg. Ook versterkt een intercity de economische posities van Zwolle en de regio Twente en 
wordt het imago van deze economische gebieden versterkt. Het is echter lastig binnen de 
scope van dit onderzoek harde cijfers te verbinden aan dergelijke voordelen. Deze voordelen 
zijn zeker aanwezig, en we adviseren deze verder uit te werken. 
 
Een idee is om de middelen uit het grondfonds inzetten om de spoorlijn te verdubbelen en zo 
als het ware een investering voor te financieren en deze in de loop van de tijd terug te ver-
dienen. Puur bedrijfsmatig gezien is dat niet mogelijk, aangezien de opbrengsten van de 
spoorlijn niet hoger worden door inzet van een intercity. Daardoor kan de investering niet 
bedrijfsmatig worden terugverdiend. Maatschappelijke baten die optreden komen niet in de 
bedrijfseconomische sfeer terug, maar via andere wegen, zoals minder milieubelasting, een 
groeiende werkgelegenheid, investeringen in de regio, etc.  
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De middelen uit het grondfonds kunnen altijd worden ingezet om te investeren in infrastruc-
tuur. Dan moet wel worden bedacht dat deze middelen worden ingezet voor het realiseren 
van maatschappelijke baten die niet perse terugvloeien naar de kas van de provincie Over-
ijssel.  
De middelen uit het grondfonds kunnen ook deels worden ingezet in de elektrificatie van de 
spoorlijn en tegelijkertijd kan de goedkopere exploitatie in de loop van jaren worden terugbe-
taald aan de provincie. De provincie Overijssel houdt zo meer geld over om te investeren in 
de spoorverdubbeling, waardoor een intercity Zwolle – Enschede eerder mogelijk wordt ge-
maakt.  

4.2 Andere investeringsmogelijkheden 

In Nederland en België zijn diverse infrastructurele werken onder PPS-constructie uitge-
voerd. De meeste zijn succesvol verlopen. Als wordt gekozen voor een PPS-constructie is 
dat meestal vanwege één of meer van de volgende redenen: 
1. Risico’s en projectuitvoering worden bij een marktpartij neergelegd, waardoor de over-

heid meer als regisseur kan optreden. 
2. Financiering kan door de marktpartij worden gedaan. De overheid betaalt later terug. 
3. De markt kan met efficiëntere ideeën komen, waardoor de totale investering lager kan 

uitvallen.  
 
In het geval van een elektrificeren en/of verdubbelen van de spoorlijn Zwolle – Almelo zien 
wij geen redenen waarom een PPS-constructie hier niet bij kan worden ingezet. De vraag 
die echter moet worden gesteld is waarvoor PPS gebruikt moet worden; het afwenden van 
risico’s, een voorinvestering, of kostenreductie door de markt met efficiënte ideeën te laten 
komen. In het geval van de provincie Overijssel en het grondfonds lijkt het niet voor de hand 
te liggen om een PPS-constructie aan te gaan omwille van de financiering, want daarvoor 
zou juist het grondfonds gebruikt kunnen worden. Voor de spoorlijn Zwolle – Almelo zou voor 
een PPS-constructie gekozen kunnen worden om risico’s te vermijden of om met efficiëntere 
ideeën te komen. Hierbij moet wel beseft worden dat PPS-constructie is niet zonder risico’s 
zijn, want ook de private sector vraagt een ‘premie’ voor het risico. Bij een verkeerde af-
spraak met marktpartijen kan de overheid duurder uit zijn, zoals bij de Wijkertunnel is ge-
beurd.  
Een verdere verkenning naar de mogelijkheden van een PPS-constructie kan meer inzicht 
verschaffen in de mogelijkheden, voordelen en risico’s bij toepassing op de elektrificatie 
en/of spoorverdubbeling van de spoorlijn Zwolle – Almelo.  
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4.3 Beantwoording onderzoeksvragen 

Wij gaan nu nog kort in op de beantwoording van de twee onderzoeksvragen. 
De eerste onderzoeksvraag is of het grondfonds kan worden ingezet in de verdubbeling van 
de spoorlijn Zwolle – Almelo, waarbij de investering zichzelf terugverdient. Een verdubbeling 
van de spoorlijn is niet terug te verdienen vanuit vervoerskundig oogpunt. Wel is investeren 
in elektrificatie positief. De gelden uit het grondfonds kunnen in elektrificatie worden geïnves-
teerd. Deze investering verdient zichzelf terug. 
 
Wellicht zijn er maatschappelijke baten die een investering in een verdubbeling van de 
spoorlijn rechtvaardigen. Hiervoor adviseren we een MKBA-analyse uit te laten voeren. Als 
geld uit het grondfond in spoorverdubbeling wordt gestoken, kan dat maatschappelijke ren- 
dementen opleveren die een verdubbeling rechtvaardigen. Dit zal echter waarschijnlijk voor 
een groot deel niet terugvloeien naar de provinciale kas. 
 
De tweede onderzoeksvraag is om na gaat of er andere investeringsmogelijkheden zijn, bij- 
voorbeeld in de vorm van een DBFMO (Design, Built, Finance, Maintain, Operate) contract, 
waarbij er wel een volwaardige dubbelsporige spoorlijn wordt aangelegd, maar waarbij de 
overheidsbijdrage gelijk blijft aan die van een enkelsporige spoorlijn. Deze investeringsmo-
gelijkheden zijn er zeker, maar in deze casus ligt het niet voor de hand om financiering van- 
uit de markt aan te trekken om de verdubbeling van de spoorlijn te kunnen financieren. Dat 
geld kan immers ook uit het grondfonds komen. 
 
Wel is het zo dat een intercity niet kostendekkend is. Een PPS-constructie kan worden ge-
bruikt om innovatie uit de markt te krijgen om de exploitatie met nieuwe technieken, of met 
een ander model rendabeler te exploiteren. Hierdoor kan het exploitatieresultaat van de 
spoorlijn wellicht gelijk blijven. Ook kunnen dergelijke PPS-constructies worden gebruikt om 
risico op de markt af te wentelen en om meer regie te voeren als overheid, in plaats van 
dicht op de uitvoering te zitten. 
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