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Geachte voorzitter, 
 
Hieronder volgen de antwoorden op de lijst van vragen van de Vaste Commissie voor 
Verkeer en Waterstaat (kamerstuknummer 22589-219) naar aanleiding van 
voortgangsrapportage nr. 13 van de Betuweroute. 
 
1a. Hoe ver is het onderzoek naar de systeemeisen voor elektrificatie en beveiliging  
 gevorderd, dat de minister toegezegd heeft tijdens het Algemeen Overleg in de 
 Tweede Kamer van februari 2003? 
 
1a. Het onderzoek naar de systeemkeuze is nagenoeg afgerond. Vanuit 
verschillende  
 invalshoeken zijn de huidige scope  en mogelijke alternatieven doorgelicht 
 (economisch, politiek, juridisch en technisch). Tevens is met stakeholders in  
 Nederland en het buitenland gesproken en naar de internationale ontwikkelingen  
 tav de genoemde systeemeisen gekeken. Daarnaast heeft Auditbureau Lloyds de  
 beveiligingskeuzes getoetst op risico’s. 
 
1b. Waarom wordt dit onderzoek nog uitgevoerd, terwijl de elektrificatie van de  
 havenspoorlijn al is gestart? 
 
1b. In de brief over de Rentabiliteit van de Betuweroute van 17 februari 2003  
 (DGG/TI/TR/03-/000850) en het debat daarover heb ik u toegezegd nogmaals te  
 zullen kijken naar de mogelijkheden de afbouw van de Betuweroute te  
 versoberen. De aanbesteding voor het A-15 tracé moet nog gegund worden en  
 besparen op de bovenleiding  is mogelijk. 
 
1c. Wanneer wordt dit onderzoek afgerond en wanneer kan de Tweede Kamer de  
 resultaten verwachten? 
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1c. Resultaten van het onderzoek liggen binnenkort ter besluitvorming voor. Naar  
 verwachting ontvangt u deze zomer de toegezegde informatie. 
 
2. De huidige systeemeisen worden getoetst aan de actuele inzichten. Wat wordt  
 bedoeld met actuele inzichten?  
 
2. Bij de toenmalige keuze voor de huidige scope van 25 kV en ETCS op de 

Betuweroute werd geanticipeerd op Europese ontwikkelingen voor het 
goederenspoor (bijvoorbeeld liberalisatie van de markt en verbetering van de 
interoperabiliteit van materieel). Met actuele inzichten wordt bedoeld of de 
oorspronkelijke uitgangspunten en verwachtingen nog altijd valide zijn. 

 
3. De contracten voor de beveiliging van de treinen en de elektrificatie moeten in 
 mei 2003 worden afgesloten. Hoe voorkomt de minister dat er vertragingen bij de 
 realisatie ontstaan door het uitvoeren van het onderzoek naar de systeemeisen
 voor elektrificatie en beveiliging?  
 
3. Op dit moment worden, in het onderzoek naar de systeemeisen voor elektrificatie  
 en beveiliging, de risico’s voor tijd, geld en de bijbehorende beheersmaatregelen  
 van de verschillende alternatieven in kaart gebracht. Pas nadat een duidelijk 
beeld  
 ontstaan is over deze risico’s kan een afweging worden gemaakt. Vertraging kan  
 niet worden uitgesloten. 
 
4a. Zal er na openstelling van de Betuweroute sprake zijn van routevrijheid of worden  
 vervoerders op enige wijze gedwongen gebruik te maken van de Betuweroute? 
 

4a. In principe geldt op alle openbare infrastructuur routevrijheid, zij het binnen 
randvoorwaarden. Dat geldt dus ook voor spoorvervoerders bij hun keuze om al 
dan niet gebruik te maken van de Betuweroute: het ligt thans niet in de bedoeling 
dat zij daartoe "gedwongen" worden, hoewel zulks niet uitgesloten wordt. Naar 
de huidige inzichten zal routedwang niet nodig zijn want de Betuweroute biedt 
aan spoorvervoerders zowel een aanmerkelijk hogere kwaliteit, alsook relatief 
weinig beperkende randvoorwaarden, vergeleken met het gebruik van andere 
spoorroutes, waarover immers ook reizigerstreinen rijden.  

 
4b. Is er in dit licht onderzoek verricht naar de gevolgen voor het treinverkeer bij de  
 situatie dat de gebruiksvergoeding op de Betuweroute hoger wordt dan de  
 gebruiksvergoeding op de overige delen van het spoorwegnet? Zo nee, waarom  
 niet? Zo ja, wat zijn deze gevolgen?  
 
4b. De vraag of spoorvervoerders in de toekomst de voorkeur zullen geven aan 
rijden  
 via de Betuweroute of via andere spoorroutes wordt niet uitsluitend bepaald door  
 de (relatieve) hoogte van de gebruiksvergoeding, maar zeker ook door de  
 (relatieve) kwaliteit en de beschikbaarheid van de spoorroutes en door de  
 wettelijke randvoorwaarden die op dat moment aan het gebruik van de  
 infrastructuur op de diverse spoorroutes gesteld zullen worden. Omdat diverse  
 elementen daarvan momenteel nog onvoldoende zijn uitgekristalliseerd is naar 
het  
 totale effect van al die onderdelen in hun samenhang nog geen onderzoek  
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gedaan. In de studie naar de exploitatie van de Betuweroute worden deze 
elementen wel meegenomen. 
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5. Hoe hoog zijn naar verwachting de kosten met betrekking tot het voor-  
             lichtingsbureau spoorgoederenvervoer? Wie draagt er zorg voor deze kosten? 

 

5. De begrote jaarlijkse kosten zijn vastgesteld op € 350.000,- per jaar. De opzet en  
kosten zijn vrijwel identiek aan het reeds langer bestaande Voorlichtingsbureau 
Short Sea. Het is de bedoeling dat medio september 2003 het 
voorlichtingsbureau zijn activiteiten kan starten. 
Spoorvervoerders, verladers, havenbedrijven, Prorail en V&W zijn de initia-
tiefnemers en hebben een verdeling van de kosten afgesproken waarbij V&W 
aanvankelijk het grootste deel voor zijn rekening neemt, zoals ook bij Shortsea. 
V&W draagt vanaf 2006 maximaal 50% van de kosten onder de voorwaarde dat 
nut en noodzaak middels regelmatige evaluaties zal moeten worden aangetoond. 
In de opstartfase neemt V&W diverse éénmalige uitgaven voor zijn rekening 
zoals bijvoorbeeld notariskosten, wervings- en selectiekosten en de inzet van een 
communicatieadviseur voor de begeleiding van de opstartfase. 

 
6. In het verleden is door de Tweede Kamer 23 mln euro extra uitgetrokken voor  
 het beperken van de geluidsoverlast van de Calandbrug. Betreft dit dezelfde  
 problematiek als het onderzoek naar de Calandbrug, waarvan de uitkomst begin  
 2003 wordt verwacht? Is de uitkomst van dit onderzoek al bekend en zo ja, wat is  
 de uitkomst? Is 23 miljoen euro naar de mening van de minister voldoende voor  
 de geluidsproblematiek van de Calandbrug?  
 
6. De 23 mln euro is bedoeld voor zowel de geluidsmaatregelen als de daarmee 
 onlosmakelijk verbonden aanpassingen van de hefconstructie van de brug. 
 Inmiddels wordt aanvullend onderzoek verricht naar de totale sterkte van de brug  
 (dus niet alleen het hefdeel). De eerste resultaten geven aan dat ook andere 
delen  
 van de brug niet voldoende sterk zijn. Er wordt op dit moment bekeken welke  
 beheersmaatregelen kunnen worden getroffen om de brug nu en in de toekomst  
 voldoende sterk te laten zijn. 
 
7. Nu de Raad van State het beroep heeft afgewezen wordt weer met de bouw van  
 de Kortsluitroute begonnen. Heeft deze vertraging tot hogere kosten voor het  
 project Betuweroute geleid? Zo ja, hoeveel bedragen de meerkosten?  
 
7. Het uitblijven van het onherroepelijk verklaren van het Tracébesluit Kortsluitroute  
 tot het najaar van 2002 heeft geleid tot significante vertraging in de realisatie van  
 dit tracédeel. Nu het tracébesluit onherroepelijk is verklaard, kunnen de 
resterende  
 grondwerkzaamheden, de bouw van een groot kunstwerk ter plaatse van de  
 Rotterdamse deelgemeente Charlois (kunstwerk A) en aanpassingen aan de  
 weginfrastructuur medio 2003 worden gestart. Dit is enkele jaren later dan in de  
 oorspronkelijke planning was voorzien. Door ProRail wordt getracht om de  
 vertraging zoveel als mogelijk in te lopen. ProRail gaat er nu nog vanuit dat de  
 indienststelling van de Kortsluitroute gelijk zal lopen met de indienststelling van 
de  
 Betuweroute eind 2006. 
 De financiële gevolgen van deze vertraging hebben betrekking op extra  
 indexeringskosten en apparaatskosten van de projectorganisatie. Voor het totale  
 project zijn de gevolgen budgetneutraal, omdat het aanlegbudget jaarlijks voor  
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prijsindexeringstijgingen - op basis van de BOI - wordt gecompenseerd en de  
 extra apparaatskosten onderdeel zijn van de overeenkomst van juli 2002 tussen  
 het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en ProRail over de realisatie van de  
 Betuweroute. 
 
8. Hoe ziet het maatregelenpakket van tunneltechnische installaties eruit, waarover  
 overeenstemming is bereikt met de gemeente Barendrecht? Leidt deze  
 overeenstemming nog tot hogere kosten voor de Betuweroute of is hiermee 
reeds  
 rekening gehouden bij de circa 300 mln euro, die in de risicoreservering is  
 opgenomen voor tunnelveligheid? Zo ja, hoe veel bedraagt de extra  
 kostenstijging? 
 
8. Het maatregelenpakket aan TTI waarover met de gemeente Barendrecht  
 overeenstemming is bereikt, is opgebouwd uit de volgende hoofdsystemen:  
 brandbestrijding (sprinklers), treinkoeling, ventilatie, vloeistofafvoer,  
 elektrische voedingen en noodstroom, tunnelverlichting, radio communicatie,  
 intercom en omroep, camerabewaking, brandmelding, gas- en branddetecties  
 en meetapparatuur, besturing tunnelinstallaties en gebouwinstallaties in de  
 technische ruimten. 
 Het benodigde voorzieningenniveau aan tunneltechnische installaties wordt 
bij  
 de overkapping Barendrecht bepaald door het reizigersvervoer. Anders dan 
bij  
 de overige tunnels van de Betuweroute (uitsluitend goederen) dienen vier van  
 de negen sporen in de overkapping het reguliere reizigersverkeer en twee het  
 HSL-verkeer. Een snel besluit over de voorzieningen bij Barendrecht was  
 noodzakelijk vanwege de planning van de HSL. 
 Middels een integrale veiligheidsanalyse is aangetoond dat de voorgestelde  
 TTI-maatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde  
 veiligheidsnormen. De TTI kosten zijn meegenomen in het totale risicoprofiel  
 zoals dit voor de Betuweroute is opgesteld en wat de basis heeft gevormd voor 
de  
 risicoreservering. Er is dus geen sprake van een extra kostenrisico ten opzichte 
van  
 de reeds gepleegde risicoreservering. 
 
9. Gesteld wordt dat de aansluiting bij Elst prioriteit heeft gekregen boven de  
 aansluiting bij Geldermalsen. Zijn er gevolgen voor de aansluiting bij  
 Geldermalsen? Zo ja, welke? Houdt dit in dat deze aansluiting vertraagd wordt? 
 
9. De aansluiting bij Elst heeft in de uitvoeringsplanning prioriteit gekregen om de  
 aanvoer van de voor de bovenbouw bestemde materialen te kunnen garanderen.  
 In eerste instantie wordt het nabij Elst gelegen CUP ingericht als  
 werkemplacement voor de realisatie van de bovenbouw. Deze prioritering in de  
 planning heeft geen gevolgen voor de indienstelling van de aansluiting bij  
 Geldermalsen; ook deze zal ten tijde van de indienststelling van de Betuweroute  
 gereed zijn. 
 
10. Wanneer kan de Tweede Kamer de beleidsvisie Tunnelveiligheid tegemoet zien?  
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10. Onder verwijzing van mijn brief met kenmerk DGG/V/VL-03003469 bericht ik u  
 dat u de beleidsvisie tunnelveiligheid ontvangt nadat deze in de zomer 2003 zijn  
 definitieve vorm heeft gekregen. 
 
 
11. Wat zijn de mogelijk nieuwe eisen, die door de Europese richtlijnen en de nieuwe  
 Spoorwegwet worden opgelegd? 
 
11. Voor de Betuweroute is met name relevant de Europese richtlijn 2001/16  

(betreffende de interoperabiliteit van conventionele transeuropese spoorweg-
systemen). Met de inwerkingtreding van de nieuwe Spoorwegwet wordt deze 
Europese richtlijn verankerd in onze nationale wetgeving.  

 Op basis van de Europese richtlijn dienen er op Europees niveau nog een groot  
 aantal technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI's) te worden 
opgesteld.  
 Op basis van de huidige planning worden deze zogeheten TSI's deels in de loop  
 van 2004 en deels in 2006 verwacht. Gelet op het feit dat de bouw van de  
 Betuweroute niet kan wachten op het afkomen van deze TSI's wordt er thans  
 over gedacht om op het project Betuweroute tezijnertijd één of meer TSI’s geheel  
 of gedeeltelijk niet toe te passen. Artikel 7 van de richtlijn en artikel 92 lid 2 van  
 de nieuwe Spoorwegwet bieden daartoe expliciet de mogelijkheid als een project  
 voor een nieuwe lijn zich op het moment van de bekendmaking van de TSI’s al in  
 een gevorderd stadium van ontwikkeling bevindt. 
 
12. Waarom zijn de tunneltechnische installaties kritiek voor de planning van het  

project? En als dit zo is, op welke termijn is de aanbesteding van de tunnel-
technische installaties dan noodzakelijk?  

 
12. Zoals in eerdere rapportages aan de Tweede Kamer gemeld, is het aanbeste-

dingstraject kort na de zomer van 2001 stilgelegd omdat de ontvangen  
 prijsaanbiedingen uit de markt het beschikbaar budget fors overschreden. Naar  
 aanleiding hiervan was een nadere uitwerking van het TTI-voorzieningenniveau  

noodzakelijk. Inmiddels is reeds een substantiële vertraging in het TTI-
uitvoerings-traject opgelopen.  

 De tunneltechnische installaties (TTI) kunnen pas aan het eind van de bouwfase  
 van de tunnels aangebracht worden. Daarnaast is er een nauwe verwevenheid  
 met de onder andere de aanleg van de bovenleiding en  het beveiligingssysteem. 
 Verdere vertraging van de aanleg van TTI betekent dat de werkzaamheden niet  
 tijdig kunnen worden uitgevoerd om de geplande indienststellingsdatum van de  

Betuwe te halen. De keuze voor TTI moet in september 2003 in de bestekken 
worden vastgelegd, gunning van de verschillende contracten is gepland vanaf  

 februari 2004. 
 
13. Wat is de precieze argumentatie geweest om aansturing van het project  
 Betuweroute over te laten gaan van het Directoraat-generaal Goederenvervoer  
 naar het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat? 
 
13. In de 10

e
 voortgangsrapportage Betuweroute (rapportageperiode 1 januari 2001- 

 1 juli 2001) is aangegeven dat de aard van de aansturing in de fase waarin het  
 project verkeert, beter past bij de activiteiten van de uitvoeringsorganisatie RWS  
 dan bij het beleidsdirectoraat Directoraat-generaal Goederenvervoer. 
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 Met de overdracht van de aansturing naar het Directoraat-generaal  
 Rijkswaterstaat is ook besloten de aansturing van Prorail te herzien. Bij de  
 uitwerking van deze nieuwe aansturingsrelatie zijn de aanbevelingen van de  
 Algemene Rekenkamer zoals gedaan in het rapport Aanleg Betuweroute:  
 projectbeheersing en financiering uit 2001, meegenomen. 
 
14. Wordt bij de aanbesteding van de bovenbouw de mogelijkheid voor Combiroad  
 opengehouden?  
 
14. Nee. In de brief van 17 februari 2003 (TK 2002-2003, 22 589, nr. 204) is  aange-

geven dat is gekeken naar nieuwe gebruiksmogelijkheden, waarbij ook  
 combiroad-achtige concepten zijn bekeken (vrachtwagens met extra treinwielen,  
 geleide systemen die opleggers met rubberen wegbanden verplaatsen en 
geleide  
 systemen op spoorrails). Uit onderzoek en externe consultatie is gebleken dat  
 deze concepten de maatschappelijke rentabiliteit van de Betuweroute niet  
 verhogen. Hierbij spelen met name een rol het ontbreken van draagvlak in de  
 markt, investeringskosten, veiligheidsafwegingen en/of technische 
mogelijkheden. 
 
15. Waarom wordt Prorail niet gecompenseerd voor de te betalen BTW in het kader  

van het project Betuweroute, terwijl de rechtsvoorganger Railinfrabeheer tot  
1 juli 2002 hiervoor wel werd gecompenseerd? Hoe groot is naar verwachting het  

 totale BTW-bedrag dat niet meer wordt gecompenseerd? 
 
15. Er is kennelijk sprake van een misverstand. Tot 1 juli 2002 mocht RIB betaalde  
 BTW in vooraftrek brengen, zonder zelf BTW in rekening te moeten brengen aan 
 het ministerie van V&W. Per 1 juli 2002 brengt RIB (Prorail) – als gevolg van de  
 gewijzigde positionering van de taakorganisaties - wel BTW in rekening aan V&W  
 over voor de aanleg van de Betuweroute betaalde bedragen. Daarnaast blijft  
 Prorail gebruik maken van de BTW-vooraftrekmogelijkheid. V&W wordt voor de  
 aan haar in rekening gebrachte BTW gecompenseerd door het ministerie van  
 Financien, zodat e.e.a. budgettair neutraal uitpakt voor alle partijen. Er is 
derhalve  
 geen sprake van een BTW nadeel voor Prorail of V&W, zoals de vraag lijkt te  
 veronderstellen. 
 
16. Wat voor soort uitgaven vallen onder de post onvoorzien en waarom wordt deze  
 post waarschijnlijk in zijn geheel uitgeput?  
 
16. In het budget voor de Betuweroute is alleen een reservering opgenomen voor het  
 uitvoeringsonvoorzien. Deze reservering is bestemd voor het opvangen van: 

· omissies en wijzigingen in het bestek; 
· wijzigingen ten gevolge van onvoorziene schade en werkzaamheden die 
 vallen buiten de aansprakelijkheid van de aannemer; 
· wijzigingen in de overeengekomen uitvoeringsmethodiek; 
· wijzigingen ten gevolge van verrekeningen van stelposten en 
 verrekenbare hoeveelheden. 

 Ieder kwartaal wordt door ProRail gedetailleerd - per contractcluster - en  
 onderbouwd aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de uitputting van  
 deze post gerapporteerd, evenals de prognosticeerde eindstand. Op grond van  
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 deze rapportages wordt verwacht dat het oorspronkelijk beschikbaar gestelde  
 budget in zijn geheel benodigd zal zijn. 
 
 Overigens is bij de start van het project geen budget beschikbaar gesteld voor 
het  
 zogenaamde projectonvoorzien. Het projectonvoorzien is bedoeld voor het  
 opvangen van ontwikkelingen die zich afspelen buiten de directe invloedssfeer  
 van het projectmanagement (zoals ontwikkelingen op de bouwmarkt, 
 veranderingen in de scope, wijzigingen in wet- en regelgeving etc. ). 
 
17. Op pagina 22 is een bedrag opgenomen van 826 miljoen euro aan private  
 financiering. Kan de minister meer inzicht geven in deze financiering: welke  
 private partijen, wat wordt ermee gefinancierd, onder welke condities etc.?  
 
17. Het genoemde bedrag betreft een voorfinanciering van de oorspronkelijk  
 geraamde private bijdrage in de aanlegkosten van de Betuweroute.  
 Overeenkomstig het Kabinetsbesluit van 1998 is deze voorgefinancierd uit het  
 Fonds Economische Structuurversterking (FES). Van een daadwerkelijke private  

bijdrage is vooralsnog geen sprake. In de brief van 17 februari 2003 (TK 2002-
2003, 22 589, nr. 204) is aangegeven dat het niet te verwachten is dat de eerder 
beoogde private bijdrage van € 826 miljoen op afzienbare termijn kan worden 
terugverdiend. 

 
Hoogachtend, 
 
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
 
 
 
 
 
Karla Peijs 


