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Voorwoord 
Dit rapport is geschreven ter afsluiting van mijn studie Techniek & Maatschappij aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. De totale afstudeerperiode heeft ongeveer 10 maanden in beslag genomen en 
liep van september 2003 tot en met juni 2004. Het onderzoek is uitgevoerd bij Holland Railconsult te 
Utrecht. 
 
Lezers die vooral geïnteresseerd zijn in een model om binnen transitiemanagement knelpunten 
binnen een sector te achterhalen, die een verdere ontwikkeling van deze sector belemmeren, worden 
verwezen naar hoofdstuk 2. Mogelijkheden in de spoorsector om een bijdrage aan een transitie naar 
duurzame mobiliteit te leveren worden behandeld in hoofdstuk 3. De uiteindelijke knelpunten in de 
spoorsector bij benuttingsmaatregelen en mogelijke interventiemaatregelen worden respectievelijk 
behandeld in hoofdstuk 4 en 5. 
 
Gedurende mijn afstudeerperiode ben ik begeleid door Martijntje Smits van de Technische Universiteit 
Eindhoven, Onno Jobse van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat en Bart de Vet van Holland 
Railconsult. Ik wil speciaal hen bedanken voor hun steun en adviezen tijdens mijn onderzoek. 
Daarnaast wil ik de mensen bedanken die bereid zijn geweest om mij te woord te staan tijdens de 
interviews en overige gesprekken in het kader van het afstuderen (de eerste paar maanden ben ik 
namelijk nogal zoekende geweest naar een geschikte opdracht). Tot slot wil ik de heren van afdeling 
GP-RT-TES bedanken, enerzijds voor de gezellige tijd die ik heb gehad op de kamer en anderzijds 
voor de ondersteuning in de vorm van menig chocotov. 
 
 
Utrecht, juni 2004, 
 
Randy Fischer  
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Samenvatting 
Transitiemanagement is een nieuwe sturingsfilosofie die door de overheid geadopteerd is en 
pretendeert transities te kunnen bijsturen, beïnvloeden en aan te passen. Transitiemanagement is een 
cyclisch proces dat bestaat uit een aantal transitieronden. Per ronde (van twee tot vijf jaar) staan een 
viertal hoofdactiviteiten centraal: het inrichten en ontwikkelen van een vernieuwingsnetwerk voor een 
bepaald thema, het ontwikkelen van lange termijn visies, het sturen op leerprocessen en 
kennisontwikkeling én het monitoren en evalueren van het transitieproces. 
 
De transitie naar een duurzame mobiliteit is één van de vier transities die de overheid gedefinieerd 
heeft om de grote erkende milieuproblemen aan te pakken. Het gemeenschappelijk te ontwikkelen 
lange termijn doel van deze transitie is een duurzame mobiliteit. TRANSUMO is het 
vernieuwingsnetwerk dat zich in de eerste transitieronde (tot 2009) gaat richten op de transitie naar 
een duurzame mobiliteit. De leereffecten uit deze ronde zullen vertaald worden naar overheidsbeleid 
via de Nota Mobiliteit die in 2009 uitkomt. 
 
In dit onderzoek is gezocht naar de mogelijkheden in de spoorsector om bij te dragen aan de 
genoemde transitie. Volgens de transitietheorie is het wegnemen van knelpunten en het langdurig 
blijven creëren van de juiste omstandigheden en passende condities in een vroeg stadium van een 
transitieronde essentieel. Aangezien de transitie naar een duurzame mobiliteit zich in een vroeg 
stadium bevindt, is de hoofdvraag als volgt geformuleerd: 
Welke knelpunten in de spoorsector belemmeren een transitie naar een duurzame mobiliteit en welke 
interventiemaatregelen zijn geschikt ter verlichting of ter oplossing van de knelpunten? 
 
Een transitie naar een duurzame mobiliteit is zo complex en bevat zoveel onzekerheden, dat het niet 
praktisch is om het totale mobiliteitssysteem als systeem te hanteren: een benadering op 
subsysteemniveau is onontbeerlijk. Het beter benutten van de capaciteit van het spoorsysteem wordt 
als één van de noodzakelijke systeeminnovaties gezien om uiteindelijk een duurzame mobiliteit te 
realiseren. Deze systeeminnovatie bestaat uit diverse organisatie-overstijgende project-, dienst-, en 
procesinnovaties: de benuttingsmaatregelen. 
 
Verschillende instrumenten kunnen gebruikt wordt als transitie-instrument. Om de knelpunten bij 
benuttingsmaatregelen te achterhalen is gekozen voor de beleidsarrangementenbenadering. Deze 
benadering is geschikt om complexe besluitvormingsprocessen te analyseren in een beginfase (de 
fase waarin de transitie naar een duurzame mobiliteit zich bevindt) van een transitieronde en biedt 
daarnaast de mogelijkheid om interventies aan te dragen om de knelpunten te verlichten of weg te 
nemen. De beleidsarrangementenbenadering bestaat uit een analysemodel en een interventiemodel. 
Het analysemodel heeft de volgende zes knelpunten opgeleverd (beginnend bij het knelpunt dat 
benuttingsmaatregelen het meest belemmert): 
1. Eilandvorming  
In de spoorsector is sprake van suboptimalisatie. Iedere partij heeft zich op de eigen 
productieprocessen gericht, zonder rekening te houden met de effecten voor het spoorsysteem als 
geheel.  
2. Lange besluitvormingsprocessen  
Het besluitvormingsproces bij Prorail (de railinfrabeheerder van het hoofdrailnet) worden als traag 
ervaren. Deze vertraging wordt versterkt doordat besluiten onvoldoende onderbouwd kunnen worden: 
de aanwezige informatiestromen geven onvoldoende inzicht om gelden te reserveren. 
3. Conservatieve houding  
De stelling: “we doen het al 100 jaar op dezelfde manier, dus waarom verandering” maakt direct 
duidelijk wat het knelpunt inhoudt. Uit deze houding vloeien conservatieve normen voort die door 
Prorail gehanteerd worden. Deze normen hebben een remmende werking op benuttingsmaatregelen. 
4. Gebrek aan visie  
Actoren in de spoorsector voeren activiteiten uit die slechts op korte termijn gericht zijn. Op deze 
manier zullen de structurele problemen, waarmee de spoorsector kampt, nooit opgelost worden.  
5. Beperkte budgettaire mogelijkheden  
Met het beperkte inzicht in de kwaliteit van de infrastructuur kunnen moeilijk gelden vanuit de overheid 
vrijgemaakt worden voor het beheer en instandhouding, laat staan voor een betere benutting van de 
railinfrastructuur.  
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6. Sterke overheidsregulering  
De overheid stelt (in de ogen van de overige actoren) te strikte randvoorwaarden voor haar 
bestedingen. Daarnaast heeft dit knelpunt betrekking op de dwingende normen die verankerd zijn in 
wetten op het gebied van veiligheid en milieu.  
 
Met behulp van het interventiemodel van de beleidsarrangementenbenadering zijn de genoemde 
knelpunten uitgewerkt tot negen pakketten met samenhangende maatregelen: de 
beleidsoptiepakketten. De volgende tabel geeft een overzicht van de pakketten en geeft aan welke 
knelpunten verlicht of weggenomen worden. 
 
 Beleidsoptiepakket Bijbehorend knelpunt 
1 Inrichting vernieuwingsnetwerk Eilandvorming/Gebrek aan visie 
2 Ontwikkeling van een lange termijn visie Eilandvorming/Gebrek aan visie 
3 Verkenning van transitie-eindbeelden en - paden Eilandvorming/Gebrek aan visie 
4 Ontwikkeling onderhoudsmodel Lange besluitvormingsprocessen/ 

Beperkte budgettaire mogelijkheden/  
Conservatieve houding 

5 Beïnvloeden van conservatieve cultuur Conservatieve houding 
6 Evaluatie van huidige exploitatiewijze Beperkte budgettaire mogelijkheden 
7 Creëren van een aantrekkelijke markt voor industrie Beperkte budgettaire mogelijkheden 
8 Ontwikkeling van innovatieve PPS-constructies Beperkte budgettaire mogelijkheden 
9 Evaluatie van regulering Sterke overheidsregulering 

 
De eerste drie beleidsoptiepakketten hebben betrekking op de inrichting en organisatie van een 
vernieuwingsproces. Het betreft hier een netwerk met een vernieuwende kijk op een probleem of een 
thema. Een belangrijk aspect is dat de communicatie tussen het netwerk en de thuisbases van de 
betrokken actoren zorgvuldig opgezet moet worden. 
 Het vierde beleidsoptiepakket zal het besluitvormingsproces omtrent aanleg en onderhoud van 
infrastructuur sneller doen verlopen en zal tot gevold hebben dat gelden bij de overheid eenvoudiger 
gereserveerd kunnen worden.  
 Verder kunnen de door Prorail gehanteerde normen bij aanleg en onderhoud kritisch bekeken 
worden bij de ontwikkeling van het onderhoudsmodel, zodat het knelpunt ‘conservatieve houding’ 
verlicht wordt. Naast de ontwikkeling van het onderhoudsmodel kan de conservatieve cultuur 
beïnvloed worden door het beleidsoptiepakket ‘beïnvloeden conservatieve houding’, welke bestaat uit 
een aantal maatregelen die de overgang naar een klantgerichte cultuur kan versnellen.  
 Het beleidsoptiepakket ‘evaluatie van de huidige exploitatiewijze’ heeft tot doel een optimale 
beprijzing te bewerkstelligen. Een optimale beprijzing zou namelijk de kostentransparantie vergroten 
van de te maken afwegingen over infrastructuur en exploitatie, zodat benuttingsmaatregelen beter tot 
wasdom komen. Het zevende en achtste beleidsoptiepakket hebben betrekking op het aantrekken van 
investeerders van buiten de spoorsector. De industrie kan aangetrokken worden door technologische 
harmonisatie en harmonisatie van regelgeving en private investeerders door innovatieve PPS-
constructies (Publiek Private Samenwerking) te stimuleren. 
 Het laatste beleidsoptiepakket heeft betrekking op de evaluatie en eventuele aanpassing van 
dwingende normen die verankerd zijn in wetten op het gebied van veiligheid en milieu.  
 
Als ingenieursbureau dat zich gespecialiseerd heeft in advisering en technische oplossingen op het 
gebied van vervoerssystemen en de daarbij behorende infrastructuur, zou Holland Railconsult (HR) 
partner moeten worden van TRANSUMO om de volgende redenen: 
• De commerciële speerpunten van HR sluiten nauw aan op de ontwikkelingen van TRANSUMO; 
• Mogelijkheid om een toekomstig product- en technologieportfolio te ontwikkelen; 
• Kennis van activiteiten en wensen van de grootste spelers in de mobiliteitssysteem (zoals Prorail, 

NS, Ministerie van Verkeer & Waterstaat). 
Verder biedt uitwerking van de beleidsoptiepakketten, al dan niet als partner van TRANSUMO, kansen 
voor HR om mee te werken aan een verdere ontwikkeling van de spoorsector, wat uiteindelijk ten 
goede zal komen aan het bedrijfsresultaat.   
 
Tot slot enkele aanbevelingen voor TRANSUMO:  
• Gebruik de beleidsarrangementenbenadering als transitie-instrument in een beginfase van een 

transitieronde; 
• Werk de beleidsoptiepakketten verder uit en breng ze in de praktijk, wat een bijdrage zal leveren 

aan de transitie naar een duurzame mobiliteit;  
• Benut transitiekennis uit diverse geïnitieerde projecten in de spoorsector.  
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1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
De laatste 30 jaar gaat er in het milieubeleid steeds meer aandacht uit naar een duurzame 
ontwikkeling van verschillende maatschappelijke systemen. De redenen hiervoor zijn onder andere de 
rapportages van de Club van Rome, een groep wetenschappers die voor het eerst bij elkaar kwamen 
in 1968. In hun eerste publicatie ‘The limits of growth’ (Meadows et al, 1972) maakten ze al duidelijk 
dat een voortzetting van de materiële groei in het gangbare tempo tot een catastrofale uitputting van 
de hulpbronnen en een noodlottige milieuvervuiling zal leiden, tenzij fundamentele veranderingen de 
tendens konden doen afbuigen.  
 Ook in een ander rapport, uitgebracht door de wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling van 
de Verenigde Naties (de Brundtlandcommissie) in 1987, gaat men in op een duurzame ontwikkeling 
van de samenleving. In dit rapport wordt de volgende definitie gehanteerd (WCED, 1987): 
“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, 
zonder het vermogen aan te tasten om te voorzien in de behoeften van de toekomstige generaties”.  
Uitgangspunt voor duurzame ontwikkeling is dat er een ontkoppeling plaatsvindt tussen economische 
ontwikkeling en verslechtering van het milieu. Dit betekent dat men af moet zien van de gedachte dat 
verslechtering van het milieu gekoppeld is aan economische groei.  
 De tweede publicatie van de Club van Rome in 1992 (Meadows et al, 1992) is een evaluatie van 
de twintig jaar na de eerst verschenen publicatie en gaat in op de mate waarin gehoor gegeven is aan 
de eerder geschetste problemen. Conclusie is onder andere dat de problematiek nog niet geheel tot 
de mens wil doordringen.  
 
Een poging om de problematiek aan te pakken zijn bindende afspraken tussen geïndustrialiseerde 
landen over het terugdringen van de emissies die het natuurlijke broeikaseffect versterken (zoals 
CO2), die tijdens conferenties in Rio de Janeiro (1992) en Kyoto (1997) gemaakt zijn. De meeste 
Europese landen hebben de afspraak gemaakt om een reductie tussen de 6 en 8% te realiseren voor 
de periode 2008-2012. Nederland is overeengekomen om vóór 2010 de uitstoot van CO2 met 6% te 
reduceren ten opzichte van 1990. Daarvoor moet het totale Nederlandse gebruik van fossiele 
brandstoffen in 2010 ongeveer 250 PJ1 lager zijn dan in 1990.2  
 
Duurzame ontwikkeling heeft echter niet alleen betrekking op een reductie van CO2-emissie. Hoewel 
de afspraken tussen de geïndustrialiseerde landen dit wel doen vermoeden, valt uit de eerder 
genoemde definitie van ‘duurzame ontwikkeling’ op te maken dat het begrip veel meer omvattend is. 
Over het algemeen wordt een zeker evenwicht tussen ecologische, sociale en economische 
ontwikkelingen bedoeld. Dit wordt ook wel aangeduid als het samenspel tussen de drie p’s: 
• 
• 
• 

                                                     

Planet (ecologie): milieu en leefomgeving; 
People (sociaal): respect voor de mens (gezondheid, leefbaarheid, ect.); 
Profit (economie): voldoende groeipotentieel. 

 
De wijze waarop invulling gegeven wordt aan maatschappelijke functies als energieleverantie, voeden 
en verplaatsen kunnen opgevat worden als niet duurzaam. Een beschrijving van de problemen in het 
verkeers- en vervoerssysteem zal de niet-duurzame invulling van de functie ‘verplaatsen’ illustreren.  
 
Probleemschets van het verkeers- en vervoerssysteem 
Het passagiers- en goederentransport is de afgelopen 25 jaar meer dan verdubbeld als gevolg van de 
economische groei. Hierdoor heeft het Europese vervoersnetwerk dagelijks te kampen met congestie. 
In het Witboek (2001: 12) stelt de Europese Commissie dat op 7500 kilometer weg (10% van het 
wegennet) dagelijks file staat en dat 16000 kilometer spoorweg beschouwd wordt als knelpunt (20% 
van het totale netwerk).  
 
Geschat wordt dat de toename van de behoefte aan mobiliteit in de periode 1998-2010 voor het 
goederenvervoer 38% en voor personenvervoer 24% zal zijn. Hierdoor zal bij ongewijzigd beleid 
congestie op de weg significant toenemen. De kosten voor congestie zullen oplopen tot 80 miljard 

 
1 PJ = Petajoule = 1015 Joule. 
2 Bron: http://www.novem.nl/. 
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Euro (1% van het BBP). (Witboek, 2001: 14) Zonder ingrijpende maatregelen zal deze problematiek 
niet opgelost kunnen worden. Het feit dat de vervoerssector voor ongeveer 10% van de welvaart in 
Europa zorgt, benadrukt het belang van ingrijpende maatregelen. (Witboek, 2001: 10)  
 
Naast problemen als geluidshinder, onveiligheid en ruimtebeslag zorgt het verkeers- en 
vervoerssysteem voor een enorme druk op het milieu als gevolg van emissies. Het systeem zorgde in 
1998 voor ongeveer 28% van de totale CO2-uitstoot. Deze uitstoot is een gevolg van het 
energiegebruik van de sector en dan met name het energiegebruik van het wegtransport. Het 
wegtransport was namelijk verantwoordelijk voor 84% van de totale uitstoot. (Witboek, 2001: 14) 
 
Om een vergelijking te maken van het energiegebruik per modaliteit is in tabel 1.1 voor 
personenvervoer het energiegebruik in relatie met reizigerskilometers en voor goederenvervoer het 
energiegebruik in relatie met tonkilometer gelegd. Deze gegevens hebben betrekking op het jaar 
1995. 
 

Personen 
(KJ/reizigerskilometer) 

(Bron: Van den Brink en Van Wee, 
1997: 54) 

Goederen 
(KJ/tonkilometer) 

(Bron: Van den Brink en Van 
Wee, 1997: 74) 

Auto: 1780 Vrachtauto: 1680 
Bus: 1360 Vrachtvervoer per spoor: 610 
Tram: 760  
Trein3: 870  

 
Tabel 1.1: Energiegebruik per eenheid per modaliteit 

 
Uit tabel 1.1 kan geconcludeerd worden dat treinvervoer relatief energiezuinig is. De Europese 
Commissie stelt dan ook dat voor een duurzaam vervoerbeleid het essentieel is dat meer goederen en 
passagiers gebruik gaan maken van energiezuinigere vervoerswijzen dan het wegvervoer. Een 
ombuiging van de teruggang van het aandeel van het spoor in het passagiers- en goederenvervoer is 
daarvoor noodzakelijk. Vandaar dat de Europese Commissie in het Witboek (2001) pleit voor een 
impuls van het railvervoer, mede omdat het groeipotentieel voor lange afstanden het grootst is in de 
spoorwegmarkt.  
 
Om het Europese railvervoer een impuls te geven vinden ontwikkelingen plaats richting een 
gemeenschappelijk Europees spoorwegsysteem met gemeenschappelijke doelstellingen op onder 
andere milieugebied. In dit kader zijn spelers in de sector begonnen met de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke strategie. In een document dat ondertekend is door de UIC, CCFE, UITP en de 
UNIFE (de belangrijkste actoren van de Europese spoorsector) is tot doel gesteld (Witboek, 2001: 29): 
• 

• 
• 
• 

                                                     

groei van een marktaandeel van 6 tot 10% in het reizigersvervoer en 8 tot 15% in het 
goederenvervoer; 
verbetering van het energierendement van 50%; 
vermindering van de vervuilende uitstoot met 50%; 
toename van de capaciteit van de infrastructuur die overeenkomt met de nagestreefde 
verkeersdoelstellingen. 

Om de gestelde doelen te halen zijn ambitieuze maatregelen nodig. In het Witboek (2001: 29) wordt 
dan ook een culturele revolutie bij de spoorwegen noodzakelijk geacht.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de spoorsector een belangrijke rol kan vervullen in een duurzaam 
verkeers- en vervoerssysteem. Afgezien van het feit dat het begrip ‘duurzame mobiliteit’ nog 
onvoldoende is uitgewerkt (Rotmans, 2003: 206), biedt de spoorsector wel mogelijkheden om de 
hardnekkige problemen in het verkeers- en vervoerssysteem tegemoet te komen. De modaliteit ‘spoor’ 
is namelijk relatief energiezuinig en bevat voldoende groeipotentieel. Echter, om de spoorwegen een 
belangrijke rol te kunnen laten spelen zijn structurele veranderingen nodig. In het volgende wordt 
ingegaan op in welke mate structurele veranderingen mogelijk zijn binnen het huidige beleid.  
 

 
3 Gewogen gemiddelde van stoptreinen en intercity’s. 
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Potentieel van het huidige overheidsbeleid 
In 2001 is het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) door het kabinet gepresenteerd. Deze nota 
beoogt een duurzame ontwikkeling van de samenleving te versterken, door beleidskeuzes aan te 
reiken en oplossingen te bieden als leidraad voor de komende jaren. De strekking van deze nota is 
dat het huidige beleid geen soelaas biedt voor de hardnekkige milieuproblemen, dit omdat voorbij 
wordt gegaan aan de barrières voor duurzame oplossingen. (Ministerie van VROM, 2001a: 65) 
 In een onderzoek van het RIVM (Feimann et al, 2000) wordt dit voor het verkeers- en 
vervoerssysteem onderbouwd en dient dan ook mede als voorbereiding op het NMP4. In dit 
onderzoek wordt aan de hand van het huidig vastgestelde beleid de ontwikkelingen op milieugebeid 
tot het jaar 2020, met een doorkijk naar 2030, berekend. Het totaal aantal voertuigkilometers zal in de 
periode 1995-2020 tussen de 58 en 64% toenemen. (Feimann et al, 2000: 129) Als gevolg van deze 
toename zal de CO2-emissie van het totale wegverkeer onder het huidige beleid in dezelfde periode 
toenemen met ongeveer 35 tot 55% (afhankelijk van het gekozen macro-economische scenario). 
Doelstellingen op het gebeid van NOx- en VOS-emissies zullen ook niet gehaald worden.  
 
Zoals al eerder vermeld zal een toename van het marktaandeel van de spoorsector de verwachte 
milieuproblemen enigszins tegemoet kunnen komen. Ook Railforum Nederland4 is van mening dat 
optimalisering van de rail een belangrijk instrument vormt om de stijgende behoefte aan mobiliteit in 
goede banen te leiden. (Railforum Nederland, 2002) De vereniging benadrukt echter dat de 
toenemende behoefte aan mobiliteit niet opgevangen kan worden door het spoorwegnet zoals dat nu 
wordt voorzien. (Railforum Nederland, 2002: 1) Binnen het huidige beleid zal het totale marktaandeel 
(reizigers en goederen) dan ook niet groeien. De verwachting in het voorbereidend onderzoek op het 
NMP4 van het RIVM (Feimann et al, 2000: 90) is namelijk dat het aantal reizigerskilometers over het 
spoor nog maar nauwelijks zal toenemen. Het marktaandeel van het reizigersvervoer, zal bij een 
stijgende behoefte aan mobiliteit, zelfs dalen.  
 
De kerncijfers uit het jaarverslag van de Nederlandse Spoorwegen5 ondersteunen de verwachtingen 
omtrent de stabilisatie van het aantal reizigerskilometers per spoor. Deze cijfers maken duidelijk dat er 
zelfs sprake is van een teruggang van het aantal reizigerskilometers. Zo was de vervoersomgang in 
de eerste helft van 2002 7,02 miljard reizigerskilometers tegenover 6,87 miljard in de eerste helft van 
2003. Daarentegen wordt voor het goederenvervoer wel een absolute stijging verwacht. De 
verwachting is dat in de periode 1998-2030 het aantal tonkilometers zal verdrievoudigen. (Feimann et 
al, 2000: 90) Deze groei is mede gebaseerd op de ingebruikname van de Betuweroute, welke 
bestemd is voor goederenvervoer. Echter door de stijgende behoefte aan mobiliteit zal ook het 
marktaandeel van het goederenvervoer per spoor niet verder stijgen. 
 
In schril contrast met het voorbereidend onderzoek op het NMP4 en het onderzoek van Railforum 
Nederland staat de studie van deskundigen van de NS, Prorail, Railion en het Ministerie van V&W. 
Deze deskundigen hebben het rapport ‘Benutten en Bouwen’ uitgebracht, welke een beschrijving 
geeft van de gezamenlijke visie van de spoorsector.  
 De geprognosticeerde groei van het aantal reizigerskilometers per spoor in dit rapport 
(Nederlandse Spoorwegen et al, 2003: 20) is een stuk optimistischer. In het rapport wordt een stijging 
van het aantal reizigerskilometers verwacht van 14 miljard in 2002 tot ongeveer 20-25 miljard (inclusief 
HSL-Zuid) in 2020. De prognose van de stijging van het aantal tonkilometers goederen komt wel 
overeen met het rapport van het RIVM. De verwachtingen in dit rapport zijn optimistischer, omdat in dit 
rapport uitgegaan wordt van een gerealiseerde ‘systeemsprong’ in de spoorsector, waarmee de 
stagnatie op het spoor doorbroken wordt. Figuur 1.1 geeft deze optimistische visie op de ontwikkeling 
van het reizigers- en goederenvervoer per spoor in de komende 20 jaar weer. 

                                                      
4 Railforum Nederland is een vereniging welke als platform fungeert voor kennisuitwisseling en kennisoverdracht. Deze 
vereniging bestaat uit leden uit diverse branches en wil de maatschappelijke waarde van het Nederlandse railvervoer (mede in 
de Europese context) in al haar facetten ondersteunen, versterken en uitdragen (bron: http://www.railforum.nl/start.htm). 
5 Bron: http://www.ns.nl/cijfers/nscijfers_2003.html, geraadpleegd op 5-2-04. 
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Figuur 1.1: Ontwikkeling binnenlands reizigers- en goederenvervoer per spoor 
in de komende 20 jaar (Nederlandse Spoorwegen et al, 2003) 

 
De zogenaamde systeemsprong is een sprong in kwaliteit en capaciteit zonder grootschalige 
uitbreiding van de infrastructuur maar waarbij wel de bestaande achterstanden worden weggewerkt. 
Voorwaarde voor de sprong is herziening in het investeringsbeleid (Nederlandse Spoorwegen et al, 
2003: 9), dit impliceert dat het huidige beleid niet volstaat om de visie gestalte te geven. 

 
Een eerste reden dat het huidige beleid niet voldoende is om te komen tot uiteindelijk een duurzaam, 
verkeers- en vervoerssysteem, en specifiek een duurzame spoorsector, is omdat het huidige beleid 
gericht is op het behalen van resultaten op de relatief korte termijn. In dit kader is er dus alleen ruimte 
voor incrementele verbeteringen, oftewel systeemoptimalisatie. Bij systeemoptimalisatie wordt het 
systeem als gegeven beschouwd en tracht men verbeteringen door te voeren op onderdelen. 
Voordeel is dat dit makkelijk te organiseren is. Een nadeel is dat het de structurele problemen op de 
langere termijn niet oplost. Om een voorbeeld te noemen, het totale energiegebruik in de spoorsector 
hoeft niet te dalen als men er in slaagt het energiegebruik per reizigerskilometer te reduceren. Het 
aantal reizigerskilometers zal immers toenemen.   
 Een tweede reden die genoemd kan worden is dat ontwikkelingen in verschillende domeinen niet 
op elkaar afgestemd zijn. Een keuze voor de bouw van een groot infrastructureel project kan op basis 
van economische parameters gemaakt worden, terwijl het ecologische en sociale aspect van 
duurzame ontwikkeling in het niet vallen. Een duurzame samenleving bestaat namelijk uit meer dan 
alleen een duurzame economie. In de gezamenlijke spoorvisie wordt dan ook de noodzakelijkheid van 
een integrale aanpak benadrukt. (Nederlandse Spoorwegen et al, 2003: 13) 
  
Het huidige nationaal beleid zal dus niet voldoende zijn om het marktaandeel van de spoorsector te 
laten toenemen, teneinde de hardnekkige problemen in het verkeers- en vervoerssysteem tegemoet te 
komen. Dit omdat het huidige beleid zich voornamelijk richt op korte termijn, waarbinnen slechts 
ruimte is voor systeemoptimalisatie. Deze incrementele verbeteringen zullen structurele problemen als 
congestie en milieudruk nooit volledig kunnen oplossen.  
 Daarnaast doorlopen de initiatieven die er zijn een moeizaam proces. In de spoorsector, als 
onderdeel van het verkeers- en vervoerssysteem, is één van de belangrijkste oorzaken het 
kostenplaatje van een incrementele verbetering.6 Wil een verbetering enigszins kans hebben om 
geïmplementeerd te worden, dan mag de terugverdientijd niet meer zijn dan enkele jaren. Een 
voorbeeld van een innovatie welke moeizaam proces doorloopt is het concept ‘Icesolution’. Icesolution 
is een wisselverwarmingssysteem, dat gebruik maakt van een volop beschikbare natuurlijke 
energiebron, namelijk bodemwarmte. Begin 2002 is een proefopstelling geplaatst in Arnhem. Op dit 
moment is het concept nog niet vrijgegeven7, dit terwijl het systeem minimaal 80% energie bespaart 
t.o.v. de conventionele wisselverwarmingssystemen. Daarnaast is het systeem erg bedrijfszeker.  
 De enige mogelijkheid om beleid omtrent energiebesparing te realiseren is door het onderwerp 
op de agenda van de directies te krijgen, aldus de geïnterviewden in het onderzoek ‘Inventarisatie 
energiebesparing in de GWW-sector van Van Rooij (2002: 16). Het huidige beleid lijkt hier niet in te 
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6 Telefonisch onderhoud met Martin van Schaick (medewerker afdeling milieu bij Prorail) op 19-12-03. 
7 Vrijgave wil zeggen dat een onderdeel in een erkenningslijst van Prorail opgenomen wordt. Deze onderdelen zijn na vele 
testen dan geschikt bevonden om in het spoor te gebruiken. Het proces van vrijgave duurt soms enkele jaren. 
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kunnen slagen. Immers is er niet één partij die zorgdraagt voor het gehele spoorsysteem en hebben 
verschillende partijen verschillende belangen. (IBO Benuttingsmaatregelen Spoor, 2002: 29)  

 
Ook een ingenieurs- en adviesbureau als Holland Railconsult (HR) richt zich op incrementele 
verbeteringen en houdt zich op het moment van schrijven nog relatief weinig bezig met mobiliteit op 
langere termijn. HR heeft zich gespecialiseerd in advisering en technische oplossingen op het gebied 
van vervoerssystemen en de daarbij horende infrastructuur, zowel in Nederland als in het buitenland. 
Zo adviseert HR overheden, openbaarvervoersbedrijven en anderen op het gehele traject van 
voorstudies, haalbaarheidsonderzoeken, planfases, ontwerpen en engineering.  
 Bijvoorbeeld op het gebied van milieu- en inpassingsvraagstukken biedt HR haar 
opdrachtgevers, naar eigen zeggen, ongeëvenaarde expertise en duurzame en integrale 
oplossingen.8 Een voor de hand liggende vraag is of een oplossing daadwerkelijk duurzaam genoemd 
mag worden als deze niet geplaatst is in een langere termijn afwegingskader, dat gebaseerd is op 
gemeenschappelijke doelen.  

 
Dat HR zich voornamelijk richt op incrementele verbeteringen, oftewel de korte termijn, blijkt uit de 
inspanningen van de afdelingen ‘Research & Devolpment’ (R&D) en ‘Business Development’ (BD), 
welke zich juist op die langere termijn zouden moeten concentreren. Jaarlijks wordt ongeveer 1% van 
de omzet uitgetrokken voor onderzoek en ontwikkeling (de R&D-afdeling). (Bos, 1998: 4) Voorstellen 
die door de afdeling beoordeeld worden, worden beoordeeld op de volgende aspecten: 
• 
• 
• 

                                                     

Marktgerichtheid: heeft het voorstel een potentiële markt; 
Imago: kan er mee gescoord worden; 
Duurzaamheid: kan de voorsprong behouden worden, die opgebouwd wordt.  

Aan de aspecten worden verschillende gewichten toegekend. Marktgerichtheid is verondersteld als 
het belangrijkste criterium, waardoor deze ook het zwaarste gewicht krijgt. Geconcludeerd kan worden 
dat voorstellen die niet betrekking hebben op systeemoptimalisatie niet hoog zullen scoren. Aan de 
hand van voorstellen uit het R&D-plan uit 2001 (Bos, 2001) kan dit bevestigd worden. Zo komen visies 
als “Vervoersconcept Randstad” en “Ontwikkelen spraakmakende visie” niet in aanmerking voor een 
budget.  

 
Afdeling BD richt zich op scopeverbreding en is nauw verwant aan de R&D-afdeling. BD hanteert de 
volgende definitie: 
“Business Development is het genereren van omzet door middel van het aanbieden van nieuwe 
diensten en producten aan bestaande klanten, het aanbieden van bestaande diensten en producten 
aan nieuwe klanten of een combinatie van beide”. 
De afdeling hanteert drie niveaus, namelijk: operationeel, tactisch en strategisch. Het operationele 
niveau betreft ontwikkelingen die binnen een jaar resultaat zullen hebben. Het tactische niveau heeft 
betrekking op incrementele verbeteringen van producten en projecten met een tijdshorizon van 1 tot 2 
jaar. Tot slot is het strategisch niveau meer gericht op trends dan op concrete producten en diensten 
en heeft dan ook een tijdshorizon van 3 tot 5 jaar. Ook binnen deze afdeling hebben de 
ontwikkelingen dus voornamelijk betrekking op de relatief korte termijn. Dus op een termijn 
waarbinnen structurele problemen, zoals congestie, niet opgelost kunnen worden. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het huidige beleid niet voldoende zal zijn om het railvervoer een 
impuls te geven en zo bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van het verkeers- en 
vervoersysteem. Het huidige beleid is namelijk gericht op de korte termijn en daarnaast is er geen 
sprake van de noodzakelijke integrale aanpak van structurele problemen. Wil men uiteindelijk wel tot 
een duurzame ontwikkeling van het verkeers- en vervoerssysteem komen is het belangrijk dat er 
langere termijn (minimaal één generatie) doelstellingen gesteld worden. De volgende paragraaf gaat 
in op de manier waarop hardnekkige problemen in het verkeers- en vervoerssysteem mogelijk wel 
opgelost kunnen worden. 

 
Perspectief van transitiemanagement 
Omdat voortzetting van het huidige beleid niet afdoende zal zijn om te komen tot een duurzame 
samenleving heeft de overheid in 2001 het NMP4 uitgebracht. Het NMP4 is een visie met een focus 
op het jaar 2030, dus de langere termijn. Hierin wordt gesteld dat alleen door middel van 
systeeminnovaties het mogelijk is om te komen tot een echte oplossing van de grote milieuproblemen. 
(Ministerie van VROM, 2001a: 65) In het NMP4 zijn een drietal transities beschreven. Voor elk van 

 
8 Bron: Intranet Holland Railconsult. 
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deze transities is één ministerie verantwoordelijk. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de 
verantwoording voor de transitie naar een duurzame mobiliteit op zich genomen. 
  
Transitiemanagement is een nieuw handelingsperspectief waarmee actief een bijdrage geleverd kan 
worden aan de vormgeving van zo’n transitie. (Rotmans et al, 2000: 39) Het is dus een pro-actief 
beleid gericht op de lange termijn, vooral gericht op anticipatief en innoverend denken.  
 Wellicht biedt transitiemanagement betere perspectieven om te komen tot een duurzaam 
ontwikkeld verkeers- en vervoerssysteem. Juist omdat transitiemanagement, in tegenstelling tot het 
huidige beleid, wél inzet op gemeenschappelijke doelen en een langere termijn afwegingskader. Dit 
vermoeden wordt ondersteund door enkele gunstige tekenen in de spoorsector richting 
transitiemanagement.  
 
Zo gaat het eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO Benuttingsmaatregelen 
Spoor, 2002) in op de vraag op welke wijze gekomen kan worden tot een betere benutting van de 
bestaande spoorinfrastructuur en richt zich daarbij vooral op een analyse van knelpunten op het niet-
technische niveau. In dit rapport wordt de beleidssuggestie aan de Ministerraad gedaan om het 
publiek belang van het spoorsysteem helder en expliciet te definiëren. Duidelijk mag zijn dat het 
publieke belang een uitgangspunt is van een duurzame ontwikkeling van het verkeers- en 
vervoerssysteem.  
 Ook het eerder genoemde Railforum Nederland is van mening dat de door hun geschetste visie 
omtrent capaciteit in 2020 slechts haalbaar is als alle partijen in de railsector een omvangrijke en 
innovatieve inzet vertonen. Het uitgangspunt daarbij is duurzaamheid, oftewel het railsysteem van 
2020 moet bijdragen aan welzijn, aan de leefomgeving en aan welvaart. (Railforum Nederland, 2002: 
7)  
 Verder pleit de gemeenschappelijke visie van de spoorsector, het project ‘Benutten en Bouwen’, 
om een ‘systeemsprong’. De spoorsector is ervan overtuigd dat doorgaan op de huidige weg geen 
reële optie is. (Nederlandse Spoorwegen et al, 2003: 13) 
 
Naast de actoren die betrokken zijn geweest bij de bovenstaande visievormingen, zoals de overheid 
en de genoemde organisaties, zijn er andere actoren die het begrip ‘duurzaamheid’ in hun  missie 
hebben opgenomen, zoals bijvoorbeeld consumentenorganisaties en kennisinstellingen.  
 Onder de consumentenorganisaties is de vereniging ROVER (Reizigers Openbaar Vervoer) het 
meest actief in de spoorsector. De vereniging zet zich in voor de belangen van de reizigers van bus, 
trein, tram, metro en andere vormen van openbaar vervoer.9 Daarnaast zijn het ook algemene 
maatschappelijke belangen, zoals de kwaliteit van het milieu, die ROVER bewegen tot verbetering van 
het openbaar vervoer. In het beleidsplan van de vereniging komt een belangrijk punt naar voren: bij 
investeringen in het spoorwegnet verdienen technologische verbeteringen veel meer aandacht en 
prioriteit dan ze tot nu toe gekregen hebben. Daarnaast is ROVER erg enthousiast over het plan 
‘Benutten en Bouwen’. Tot slot kunnen kennisinstellingen, zoals ECN10 en KEMA11, genoemd worden. 
Deze organisaties ondersteunen overheid (op verschillende niveaus) en industrie op het gebied van 
een duurzame ontwikkeling. In hun missie staat duurzame ontwikkeling centraal. 
 
Transitiemanagement biedt dus perspectieven: de overheid en het bedrijfsleven gaan zich steeds 
meer richten op de langere termijn en ook bij andere actoren in de spoorsector vindt het 
bewustwordingsproces plaats dat doorgaan op de huidige weg geen reële optie is.  
 Uit de commerciële speerpunten van HR voor 2004 is op te maken dat besef bestaat dat het 
langere termijn denken de continuïteit van het bedrijf ten goede zal komen. Het commercieteam vraagt 
dan ook aan management en medewerkers om inhoud te geven aan speerpunten als ‘Benutten en 
bouwen’ en ‘Mobiliteit stedelijke regio’s’. Beide speerpunten zijn op de langere termijn gericht en 
vragen om visie-ontwikkeling.  

 
1.2 Doelstelling 
Het bovenstaande resulteert in de volgende doelstelling van het onderzoek:  

 
Het formuleren van strategieën voor toekomstig beleid in de spoorsector welke kunnen bijdragen aan 
een transitie naar een duurzame mobiliteit.  

                                                      
9 Bron: http://www.rovernet.nl. 
10 ECN staat voor Energieonderzoek Centrum Nederland. 
11 Onafhankelijke onderzoeks- en adviesdienst op het gebied van de elektrische energievoorziening. 
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De nadruk van het onderzoek ligt op het identificeren van knelpunten, die op systeemniveau aanwezig 
zijn. Na de identificatie zullen interventies geformuleerd worden om deze knelpunten te verminderen. 
De interventies zullen als eerste aanzet voor een beoogde systeeminnovatie kunnen dienen. Nadat 
het theoretisch kader gekozen is, zal een geschikte case (een beoogde systeeminnovatie) gekozen 
worden, waarop het theoretisch kader toegepast zal worden. Een randvoorwaarde voor de gekozen 
systeeminnovatie is dat het de transitie naar een duurzame mobiliteit moet bevorderen.  

 
Het onderzoek heeft zowel een theoretische als praktische relevantie. In eerste instantie zal getoetst 
worden of het gekozen instrument als transitie-instrument toegepast kan worden. De praktische 
relevantie van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds dient het onderzoek het maatschappelijke nut, 
aangezien de samenleving vanzelfsprekend gebaat is bij een duurzame ontwikkeling van het 
verkeers- en vervoerssysteem. Anderzijds krijgt Holland Railconsult meer inzicht in de manier waarop 
invulling gegeven kan worden aan transitiemanagement. Vervolgens kan HR, door richting te geven 
aan relevante systeeminnovaties, anticiperen op ontwikkelingen door kennis en vaardigheden te 
verwerven en zo concurrentievoordeel te behalen. 

 
1.3 Vraagstelling 
De vraagstelling is als volgt geformuleerd: 

 
Welke knelpunten in de spoorsector belemmeren een transitie naar een duurzame mobiliteit en welke 
interventiemaatregelen zijn geschikt ter verlichting of ter oplossing van de knelpunten? 
 
Om de vraagstelling te kunnen beantwoorden zullen de volgende deelvragen beantwoord moeten 
worden: 

1. Wat zijn de essentiële elementen van de transitiemanagement benadering en welke 
instrumenten zijn geschikt om als transitie-instrumenten te gebruiken?  

2. Wat houdt een transitie naar duurzame mobiliteit in? 
3. Op welke manier draagt de spoorsector reeds bij en op welke manier kan ze bijdragen aan 

een transitie naar een duurzame mobiliteit? 
4. Hoe ziet het beleidsarrangement ‘de spoorsector’ anno 2004 eruit in termen van actoren,  

hulpbronnen, regels en discoursen? 
5. Welke knelpunten in de spoorsector die volgen uit de beleidsarrangementenbenadering 

belemmeren benuttingsmaatregelen? 
6. Welke interventies zijn mogelijk om de knelpunten te verlichten of weg te nemen en welke zijn 

ook op lange termijn effectief? 
 

1.4 Structuurbeschrijving 
Om de hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden, wordt eerst in hoofdstuk 2 beschreven wat de 
specifieke kenmerken van transitiemanagement zijn. Aan de hand van deze kenmerken wordt 
uiteindelijk een transitie-instrument gekozen om knelpunten te identificeren en interventievoorstellen te 
formuleren. Vervolgens gaat hoofdstuk 3 in op de keuze van één systeeminnovatie in de spoorsector, 
die bijdraagt aan de transitie naar een duurzame mobiliteit, aangezien het mobiliteitssysteem zo 
complex en zoveel onzekerheden bevat. In het vierde hoofdstuk zal het analysemodel van het 
transitie-instrument toegepast worden, wat uiteindelijk resulteert in een aantal centrale knelpunten de 
systeeminnovatie belemmeren. In hoofdstuk 5 zullen deze knelpunten geanalyseerd worden, volgens 
het stappenplan van het interventiemodel van het gekozen transitie-instrument, om uiteindelijk 
interventievoorstellen te formuleren. Het antwoord op de hoofdvraag is opgenomen in hoofdstuk 6: de 
conclusies. En tot slot zullen in hoofdstuk 7 aanbevelingen gedaan worden voor overheidsbeleid, aan 
Holland Railconsult en tot slot aan het vernieuwingsnetwerk TRANSUMO.  
 
Aan het einde van het verslag zijn de literatuurverwijzingen te vinden. Overige bronnen (zoals 
gesprekken, internetbronnen) en extra uitleg bij de tekst zijn opgenomen bij de tekst onder aan de 
betreffende bladzijde. Na de literatuurlijst is een lijst met afkortingen te vinden.   
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2 Theoretisch kader en onderzoeksmodel 
 

2.1 Inleiding 
Een maatschappelijke transformatie naar een samenleving, waarin problemen niet worden 
afgewenteld op toekomstige generaties of andere landen en waarin het welzijn voor elk individu 
gewaarborgd is, lijkt nog ver weg. Deze samenleving kan opgevat worden als een duurzame 
samenleving. Het is niet eenduidig te bepalen wat nou een duurzame samenleving precies is, wel kan 
het streven ernaar als leidraad dienen voor ontwikkeling. Duidelijk is dat het huidige beleid niet in staat 
is om zo’n maatschappelijke transformatie, ook wel transitie genoemd, te realiseren. Het huidige korte 
termijn beleid is niet in staat om structurele problemen, waar de samenleving mee worstelt, op te 
lossen. Wellicht biedt transitiemanagement, als aanvulling op het huidige beleid, betere perspectieven 
om te komen tot een duurzame samenleving.  

 
Transitiemanagement is geen generieke methode om transities te controleren en te sturen. Wel kan 
met behulp van transitiemanagement het transitieproces ‘gemanaged’ worden. Met managen wordt 
hier niet een volledige controle en beheersing van een transitie bedoeld, maar wel het sturen in 
termen van beïnvloeding, aanpassing en bijsturen. (Rotmans, 2003: 51) Om in het kader van 
transitiemanagement maatschappelijke processen te kunnen initiëren, stimuleren en effectueren 
kunnen instrumenten gebruikt worden; instrumenten die reeds aanwezig zijn en instrumenten die nog 
ontwikkeld moeten worden.  
 
Om een beeld te krijgen van wat transitiemanagement precies is, zal in paragraaf 2.2 antwoord 
gegeven worden op de vraag: “wat zijn de essentiële elementen van de transitiemanagement-
benadering?”. Vervolgens zal in paragraaf 2.3 onderzocht worden welk instrument het meest geschikt 
is om als transitie-instrument te gebruiken in dit onderzoek. Tot slot wordt in paragraaf 2.4 het 
onderzoeksmodel gepresenteerd. 

 
2.2 Transities, transitiemanagement en transitiebeleid 
 
2.2.1 Inleiding 
In deze paragraaf worden de essentiële elementen van transitiemanagement behandeld en zal 
toegelicht worden welke overheidsinspanningen op het gebied van transitiemanagement aanwezig 
zijn. Hieruit zijn enkele eigenschappen te destilleren waaraan het instrument, dat in dit onderzoek 
gebruikt zal gaan worden, moet voldoen.  
 
2.2.2 Het transitieconcept 
In het kader van het beleidsvoorbereidingsproces voor het NMP4 heeft het Ministerie van VROM 
opdracht gegeven om een voorstudie te laten verrichten naar transities. Transities dragen de belofte 
om aanzienlijke verbeteringen in milieu-efficiëntie en trendbreuken in milieubelasting te realiseren. 
(Geels en Kemp, 2000: 2) In deze studie worden transities omschreven als maatschappelijke 
transformatieprocessen die tenminste één generatie (20-25 jaar) beslaan. Transities vergen vooral 
lange tijd omdat bestaande grenzen, barrières, instituties en verhoudingen moeten worden 
doorbroken. (Rotmans, 2003: 14) Naast deze ‘zachte’ vernieuwingen zijn uiteraard ook ‘harde’ 
vernieuwingen nodig, oftewel technologische vernieuwingen. Deze vernieuwingen vinden plaats op 
allerlei niveaus. Innovaties in verschillende domeinen op systeemniveau, die samenkomen en elkaar 
versterken, is een voorwaarde voor een transitie.  

 
De transitietheorie is oorspronkelijk ontrokken uit de biologie en populatie dynamica. Later is men 
deze theorie gaan gebruiken op het gebied van de maatschappelijke ontwikkeling en heeft men de 
theorie empirisch onderbouwd en gevalideerd aan de demografische transitie. Het transitieconcept is 
dus niet nieuw. Wel nieuw is dat het transitieconcept gebruikt wordt om brede maatschappelijke 
veranderingen in samenhang te beschrijven en te verklaren. (Rotmans, 2003: 13) 

 
Rotmans et al (2000: 11) definiëren een transitie als een gradueel continu proces van 
maatschappelijke verandering, waarbij de maatschappij (of een complex deelsysteem daarvan) 
structureel van karakter verandert. Transities zijn multi-dimensionaal. Het is een proces dat op elkaar 
inwerkende en elkaar versterkende grootschalige technologische, economische, ecologische, sociaal-

Het spoor naar een duurzame samenleving  14 van 75 



   2 Theoretisch kader en onderzoeksmodel   

culturele en institutionele ontwikkelingen betreft (multi-domein). Verder kunnen een aantal fasen 
binnen een transitie onderscheiden worden (multi-fase) en tenslotte heeft een transitie betrekking op 
meerdere niveaus (multi-level). 
 
Multifase 
Als een transitie in tijdsperspectief geplaatsts wordt bestaat deze meestal uit vier fasen (Rotmans et 
al, 2000: 21): 

1. Voorontwikkelingsfase: dynamisch evenwicht waarin de status quo niet zichtbaar verandert;  
2. Take-off: het maatschappelijke veranderingsproces komt op gang; 
3. Versnellingsfase: door een cumulatie van op elkaar inspelende veranderingen binnen 

domeinen worden structurele verandering zichtbaar; 
4. Stabilisatiefase: afname van de snelheid van maatschappelijke verandering en bereiken van 

een nieuw dynamisch evenwicht.  
De verschillende fasen zullen apart onderzocht moeten worden aangezien elke fase zijn eigen 
specifieke dynamiek kent. In figuur 2.1 zijn de vier fasen weergegeven.     
      

 

 
 

Figuur 2.1: De vier fasen van een transitie (Geels, 2002: 107) 
 
Multilevel 
Om een beter inzicht te krijgen in het verloop van transities is een onderscheid van drie schaalniveaus 
van belang. Dit inzicht maakt duidelijk dat transities het resultaat zijn van veranderingen op 
verschillende schaalniveaus. Structurele omwentelingen kunnen dan ook alleen maar gerealiseerd 
worden als trends en ontwikkelingen op de drie niveaus bij elkaar aanhaken en elkaar versterken in 
één en dezelfde richting, zodat een spiraalwerking ontstaat. De drie niveaus die onderscheiden 
worden, zijn: 
• 

• 

                                                     

Macroniveau (socio-technisch12 landschap): het betreft relatief langzame ontwikkelingen die 
extern zijn aan het regime en de niches maar die daar wel invloed op hebben. Het betreft de 
materiele en immateriële elementen die op macro niveau aanwezig zijn. Geels en Kemp (2000: 
16) noemen onder andere de elementen fysieke infrastructuur, maatschappelijke waarden, 
politieke cultuur en macro-economische aspecten. Ook plotselinge en onverwachte 
gebeurtenissen op macroniveau kunnen invloed hebben op regimes en niches, zoals terroristische 
aanslagen, oorlogen, grote ongelukken, etc. 
Mesoniveau (socio-technisch regime13): regimes betreffen de samenhangende relaties tussen 
technologie, gebruik, beleid, infrastructuur, etc. Het regimeniveau duidt op het gevestigde socio-
technische systemen bedoeld om een bepaalde maatschappelijke functie te vervullen. (Geels en 
Kemp, 2000: 17) Op dit niveau is veel weerstand tegen vernieuwing omdat bestaande 
organisaties, instituties en netwerken de bestaande regels, werkwijzen en belangen in stand willen 

 
12 Het begrip ‘socio-technisch’ geeft aan dat een systeem niet alleen een technische component bevat. Voor het functioneren 
van een systeem zijn ook netwerken van organisaties nodig, regelgeving, hiërarchie, etc. 
13 In de transitietheorie wordt de term ‘regime’ in plaats van de term ‘systeem’ gebruikt, omdat de laatstgenoemde term een 
ongewenste connotatie met zich meebrengt dat systemen een strakke, vaste onveranderlijke structuur hebben. Regimes 
hebben een meet fluïde structuur die kan veranderen tijdens een transitieproces. (Geels en Kemp, 2000: 5)   

Het spoor naar een duurzame samenleving  15 van 75 



   2 Theoretisch kader en onderzoeksmodel   

houden. (Rotmans, 2003: 18) In het vervolg zal echter gesproken worden over ‘systemen’ in 
plaats van ‘regimes’ op mesoniveau, om verwarring te voorkomen. 
Microniveau (technologische niches): het niveau van niches betreft technologieën en individuele 
actoren. In de zogenaamde ‘niches’ worden nieuwe technologieën ontwikkeld. Op dit niveau 
vinden leerprocessen plaats over innovaties, nieuwe praktijken of gedrag. 

• 

Figuur 2.2 geeft de verschillende schaalniveaus weer met de onderlinge relaties. 
 

 
Figuur 2.2: Verschillende schaalniveaus van een transitie 

 
Ontwikkelingen op microniveau (dus in een niche) kunnen transities op gang brengen. Zo kan een 
bepaalde ontwikkeling in een niche leiden tot draagvlak. Transities kunnen ook in gang worden gezet 
door veranderingen op macroniveau. Door maatschappelijke veranderingen kan bijvoorbeeld een 
regime ter discussie worden gesteld. Box 2.1 geeft hiervan een voorbeeld. 
 

Box 2.1: Invloed achterstallig onderhoud op regime van de spoorsector 
 
Een voorbeeld van een verandering op macroniveau is de onderinvestering in de infrastructuur van de 
spoorsector. Lange tijd werd vanuit de overheid grof bezuinigd op onderhoud van de spoorwegen. Grote 
projecten zoals de Betuweroute en HSL-Zuid hadden de prioriteit. Railinfrabeheerder Prorail had een groot 
tekort aan financiële middelen, waardoor onderhoud uitgesteld werd en de nadruk lag (en nog ligt) op TAO’s 
(Treindienst Aantastende Onregelmatigheden, dus storingen), oplossen. Op een gegeven moment was de staat 
van het nationale spoorwegnet dermate onder de maat, dat reizigers dagelijks geconfronteerd werden met 
vertragingen. Dit terwijl Prorail al jaren hiervoor gewaarschuwd heeft. Een artikel uit de Volkskrant (2003) maakt 
duidelijk dat deze maatschappelijke verandering doorgewerkt heeft op regimeniveau (verandering van beleid). 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, Peijs, erkent namelijk de slechte staat van onder andere de 
railinfrastructuur en noemt deze zelfs vergelijkbaar met die van een derdewereldland. Het gevolg is dat het 
onderhoud aan het spoor een financiële injectie krijgt. Tot 2010 is een bedrag van € 1,6 miljard gereserveerd 
om de betrouwbaarheid te verbeteren (bron: www.prorail.nl). 

 
Transities uit het verleden 
Om een beeld te geven van wat een transitie nou precies is kunnen twee transities uit het verleden 
aangehaald worden. Ten eerste de transitie van zeilschepen naar stoomschepen. Rond 1820 begon 
de Marine voor het eerst  stoomschepen in te zetten voor functies als bijvoorbeeld sleepboten. Tegen 
het eind van de 19e eeuw vond een stabilisatie plaats naar een nieuw evenwicht met stoom als 
belangrijkste aandrijfbron voor schepen. (Geels en Kemp, 2000: 33) 
 Een tweede transitie is die van aardolie en aardgas als energiebron in plaats van steenkool. 
Rond 1880 begon de toepassing richting elektromotoren op gang te komen. Vanaf de jaren 20 vond 
een stabilisatie plaats naar een nieuw evenwicht waarin elektromotoren het belangrijkste 
transmissiesysteem werd. (Geels en Kemp, 2000: 25) 

 
Verbong (2000) heeft een rapport geschreven over de Nederlandse overheid en energietransities. Een 
voorbeeld van een transitie is de toepassing van aardolie en aardgas als energiebron in plaats van 
steenkool welke zich voltrok na in de jaren ‘50 en ’60. (Verbong, 2000: 3) De rol van de overheid bij 
deze transitie was over het algemeen volgend. Echter waar zich specifieke mogelijkheden hebben 
voorgedaan (aardgas) heeft de overheid een zeer (pro)actief beleid gevoerd. (Verbong, 2000: 5) 
Redenen op macroniveau voor een succesvolle transitie, waren de snel toenemende welvaart, de 
slechte toestand van de woningvoorraad en de beperkte sociale weerstand.  
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Een transitie die niet doorgezet heeft is een transitie naar een energievoorziening op basis van 
nucleaire ‘brandstoffen’. (Verbong, 2000: 9) Hieruit zijn twee lessen te trekken. De eerste is dat de 
vermaatschappelijking van een besluitvorming een cruciale rol lijkt te hebben gespeeld in de 
mogelijkheden van sociale bewegingen om de nucleaire expansie tegen te houden. De tweede is dat 
het van bovenaf opdringen van een nieuwe (of oude) technologie vrijwel niet haalbaar is.   

 
Belangrijke conclusies die Verbong (2000: 14) trekt zijn: 
• 

• 
• 

• 

                                                     

Een duidelijk doel of op zijn minst een visie op de toekomst speelt een cruciale rol in de realisering 
van een transitie; 
De doelen moeten transparant zijn; 
Overheidssturing heeft ook duidelijke grenzen en beperkingen. Zo zijn er externe factoren waar de 
overheid nauwelijks invloed op kan uitoefenen. Daarnaast zijn er tal van structurele en culturele 
beperkingen aan de mogelijkheden van de overheid; 
Het creëren van maatschappelijk draagvlak voor nieuwe technologieën wordt steeds belangrijker; 
 

Niet elke brede maatschappelijke verandering is een transitie. Transities zijn namelijk eerder 
uitzondering dan regel. Pas als er sprake is van grote veranderingen in de wijze waarop een 
maatschappelijke functie vervuld wordt, is er sprake van een transitie. Een overgang van auto’s 
gebaseerd op verbrandingsmotoren naar schone en intelligente auto’s is bijvoorbeeld geen transitie 
(Rotmans, 2000: 29): de invulling van de functie ‘verplaatsen’ zal namelijk niet wezenlijk veranderen. 
 
2.2.3 Kenmerken van transitiemanagement 
Transities zijn dus maatschappelijke transformatieprocessen die beïnvloed kunnen worden. De 
overheid wenst daarom het verloop van transities te beïnvloeden wat betreft richting en snelheid. Deze 
sturingspretentie wordt transitiemanagement genoemd. Transitiemanagement is geen instrument op 
zich, maar een nieuw perspectief om beslissingen te nemen en beleid te formuleren. Rotmans (2003: 
51) stelt nadrukkelijk dat er geen generiek procesontwerp voor transitiemanagement kan worden 
gegeven. Complexe maatschappelijke processen die ten grondslag liggen aan een transitie zijn 
gewoonweg niet te ‘managen’. De VROM-raad geeft dan ook de voorkeur aan de term ‘transitiebeleid’ 
in plaats van transitiemanagement. (VROM-raad, 2001: 16) In dit onderzoek zal echter de term 
transitiemanagement gehanteerd worden. De contouren en de benodigde bouwstenen kunnen wel 
worden aangedragen, waarmee in de praktische uitvoering stap voor stap kennis en ervaring kunnen 
worden opgebouwd. Volgens Rotmans en Loorbach (2001: 5-8) is transitiemanagement dan ook geen 
klassieke ‘command and control’ sturing, maar een evolutionaire vorm van sturing: bijsturen, 
beïnvloeden en aanpassen. In de praktijk betekent dit het scheppen van voorwaarden en condities 
waaronder maatschappelijke vernieuwing kan plaatsvinden, via de juiste initiatieven op het juiste 
moment.  

 
Rotmans (2003: 61) stelt dat transitiemanagement een logische vervolgstap in de beleidsevolutie is, 
die gekenmerkt wordt door netwerksturing en zelfsturing, multi-actor procesmanagement en 
draagvlakontwikkeling. De netwerksturing vindt plaats op meso-niveau.  Netwerken moeten immers 
door de overheid richting een gemeenschappelijk doel gestuurd worden. De zelfsturing vindt plaats op 
micro-niveau en impliceert dat individuen moeten nagaan of ze competenties binnen een bepaald 
netwerk hebben. Binnen een netwerk vindt dan een proces plaats van variatie en selectie. Aan de ene 
kant worden individuen aan het netwerk toegevoegd, terwijl aan de andere kant individuen het netwerk 
verlaten. 

 
De theorie biedt geen blauwdruk voor het managen van een transitie, wel biedt de theorie houvast 
door een aantal vuistregels, in de vorm van een stappenplan, te presenteren. Transitiemanagement is 
namelijk geen lineair proces van voorbereiding, besluit en uitvoering. Rotmans (2003: 52) presenteert 
het volgende stappenplan voor ex-ante14 analyses: 

1. Inrichten van de transitie-arena 
Met een transitie-arena wordt een vernieuwingsnetwerk bedoeld. Een netwerk dat zich gaat 
bezighouden met een bepaald transitiethema. Het is belangrijk dat het netwerk ‘koplopers’ 
bevat afkomstig uit de maatschappelijke vijfhoek15 en dat de verschillende groepen actoren 
evenredig vertegenwoordigd zijn in het netwerk. Deze groep zal zich moeten committeren aan 

 
14 Met ex-ante analyses worden effecten van voorgenomen beleid en effecten van mogelijke alternatieven in kaart gebracht. 
15 Rotmans (2003, 54) verdeeld actoren onder: overheden, maatschappelijke organisaties, intermediairs, kennisinstellingen en 
het bedrijfsleven. Deze vijf groepen noemt hij tezamen de maatschappelijke vijfhoek.  
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het vernieuwingsproces en het proces ook moeten (uit)dragen. De netwerkvorming kan gezien 
worden als een evoluerend proces. De kerngroep zal namelijk in de loop der tijd veranderen, 
doordat er mensen met bepaalde competenties en ideeën zullen worden aangetrokken, terwijl 
anderen afvallen. 

2. Organiseren van een multi-actor proces 
Organiseren betekent in dit geval het creëren van de juiste omstandigheden, wat het 
vernieuwingsnetwerk in staat stel om de beoogde transitie tot ontwikkeling te brengen. Deze 
stap bestaat onder andere uit het wegnemen van barrières en het inrichten van een 
onafhankelijke organisatie, die het netwerk ondersteunt. Verschillende actoren zullen 
verschillende rollen vervullen, binnen het gezamenlijke zoek- en leerproces. 

3. Afbakenen van een transitievraagstuk 
Binnen deze stap zal het transitievraagstuk verdeeld worden in verschillende deelthema’s. 
Maatschappelijke thema’s die zich afspelen op systeemniveau van een sector of keten zullen 
hanteerbaarder zijn. Daarnaast is een goede afbakening nodig om relaties tussen de 
betreffende transitie, de achterliggende systeeminnovatie en de bijbehorende product, proces 
en projectinnovaties te kunnen leggen. 

4. Formuleren van verschillende probleempercepties 
De verschillende actoren in de transitie-arena zullen verschillende probleempercepties en 
verschillende motieven en doelen hebben. Door hier inzicht in te hebben kan gewerkt worden 
aan een gezamenlijke oplossingsrichting en kan gestuurd worden naar een 
gemeenschappelijke agenda.  

5. Ontwikkelen van lange termijn visies16 
Een breed scala maatschappelijke actoren zullen elementen aandragen om te komen tot 
fantasierijke, inspirerende en innovatieve transitie-eindbeelden. Deze eindbeelden evolueren 
in de tijd, afhankelijk van leereffecten en verkregen inzichten. 

6. Verkennen van transitiepaden bij gekozen transitiedoel 
Om een bepaald transitiedoel te behalen zijn in de vorige stap diverse eindbeelden 
ontwikkeld. Deze eindbeelden zullen op verschillende manieren (of transitiepaden) bereikt 
kunnen worden. Stap 6 staat in het teken van het ontwikkelen van de transitiepaden (op basis 
van scenario’s) die leiden tot het gewenste eindbeeld. Belangrijk is om verschillende opties 
open te houden, zolang het nog kan. Op basis van leereffecten en inzichten die ontstaan door 
experimenten, zal duidelijk worden welke scenario’s afvallen en overblijven.   

7. Ontwikkelen en toepassen van de juiste instrumenten 
Het begrip ‘instrument’ wordt hier in de brede zin van het woord gebruikt. Het betreft zowel 
oude als nieuw te ontwikkelen instrumenten van acties en processen tot aan publiek-private 
samenwerking (PPS). Een ander onderdeel van deze stap is de opzet en uitvoer van 
experimenten, die afgeleid zijn van de ontwikkelde eindbeelden, transitiedoelstellingen en die 
passen binnen de opgestelde transitiepaden.  

8. Formuleren van tussendoeleinden 
De tussendoeleinden worden afgeleid van het gestelde transitiedoel en vormen een 
toetsingskader voor bestaand beleid. Belangrijk is dat wordt voortgebouwd op interessante 
initiatieven van maatschappelijke actoren. Aan deze initiatieven kan eventueel richting 
gegeven worden als deze niet gestart zijn vanuit een overkoepelende visie. 

9. Evalueren van tussendoelen en leereffecten in ontwikkelingsronden 
Nagegaan wordt in hoeverre de tussendoelen gehaald zijn. Deze evaluaties vinden plaats in 
zogenaamde ontwikkelingsronden. In de laatste fase van elke ronde evalueren de 
maatschappelijke actoren die deelnemen aan het transitieproces de gestelde transitiedoelen, 
het transitieproces zelf en de uitgezette transitie-experimenten. Eventueel kunnen de lange 
termijn eindbeelden en bijbehorende transitiepaden aangepast worden, aan de hand van 
ervaringen en nieuwe inzichten uit de experimenten. Het is belangrijk om leereffecten 
systematisch op te slaan. 

 
Transitiemanagement wordt opgevat als een cyclisch proces. Dat wil zeggen dat na het doorlopen van 
de bovengenoemde stappen het proces weer opnieuw begint. De laatste stap uit het stappenplan is 
dan ook het organiseren van een volgende transitieronde (stap 10). De duur van de cyclus varieert 

                                                      
16 Het proces van het ontwikkelen van transitie-eindbeelden is anders dan dat van ‘backcasting’. Bij backcasting worden de te 
nemen stappen teruggeredeneerd vanuit één toekomstbeeld, terwijl men bij transitiemanagement meerdere eindbeelden 
ontwikkeld worden, waarbij elk eindbeeld verschillende transitiepaden heeft. 
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van één à twee jaar tot maximaal vijf jaar. (Rotmans, 2003: 96) Transitie-experimenten en -evaluaties 
kunnen meer tijd vergen en zullen dus ook parallel lopen aan diverse transitieronden.  

 
Het doel van transitiemanagement is om een actieve bijdrage te leveren aan het vormgeven van een 
transitie. Rotmans et al (2000: 39) vat transitiemanagement samen aan de hand van de volgende 
punten: 

Lange termijn denken als afwegingskader voor korte termijn beleid; • 
• 

• 
• 
• 

Denken in termen van meerdere domeinen (multi-domein) en verschillende actoren (multi-actor) 
op verschillende schaalniveaus (multi-level); 
Sturen op leerprocessen; 
Inzetten op vernieuwing (systeeminnovatie) en verbetering; 
Openhouden van een scala aan opties (‘speelveld breed’). 

 
Samenvattend zijn in tabel 2.1 de kenmerken van transitiemanagement weergegeven. (Rotmans, 
2003: 65) Door deze kenmerken naast de kenmerken van het huidige beleid te zetten (afgeleid uit de 
aanleiding van hoofdstuk 1) zijn meteen de verschillen snel in te zien. 
 

Huidig beleid Transitiemanagement 
Korte tijdshorizon (5-10 jaar) Lange tijdshorizon (25-50 jaar) 
Facetbenadering 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

beperkt aantal actoren 
één schaalniveau 
één domein 

Integrale benadering 
multi-actor 
multi-level 
multi-domein 

Gericht op incrementele verbetering 
(systeemoptimalisatie) 

Gericht op innovatie & duurzaamheid 
(systeeminnovatie) 

Gangbare sturingsvormen Nieuwe sturingsvormen 
Gaat uit van zekerheid Gaat uit van onzekerheid 

 
Tabel 2.1: Kenmerken huidig beleid en transitiemanagement 

 
Transitiemanagement is nieuw omdat het een nieuw sturingsparadigma omvat. De 
sturingsmogelijkheden vanuit de overheid zijn beperkt gebleken. Interactie met andere partijen wordt 
essentieel geacht bij de vorming van een duurzame samenleving. Een vernieuwend element is de 
sturing op verschillende niveaus. Het paradigma is niet direct oplossingsgericht, maar is exploratief en 
ontwerpgericht. Hieruit kan opgemaakt worden dat transitiemanagement het huidige beleid dus niet 
zal vervangen, maar naast aanvullen ook versterken. Immers kunnen effectiever investeringen 
plaatsvinden als men effectiever kan reguleren doordat inzicht aanwezig is in de dynamiek van een 
transitieproces.   
 
Zoals eerder gesteld zijn innovaties op systeemniveau noodzakelijk voor een transitie. Verder maakt 
het benaderen van een transitie op systeemniveau het mogelijk om ontwikkelingen te sturen. Zo kan 
bijvoorbeeld een netwerk een bepaalde richting ingestuurd worden, een richting die een transitie 
mogelijk versterkt. Het volgende gaat in op hoe systeeminnovaties als onderdeel van een transitie 
gezien kunnen worden en hoe systemen afgebakend kunnen worden. 

 
Transitiemanagement: een systeembenadering 
Een systeem wordt omschreven als een samenhangend stelsel van onderdelen die elkaar 
beïnvloeden in een bepaalde richting: bijvoorbeeld een economische sector, een bedrijfstak, een stad 
of regio of maatschappelijk domein of thema. Het betreft een richting die gezamenlijke een behoefte 
vervult. De elementen van een systeem kunnen zowel van materiële als immateriële aard zijn, zoals 
producten, diensten, mensen, organisaties en informatie. (Ministerie van VROM, 2001b: 6) 
Kernbegrippen van een systeem zijn dus samenhang, perceptie en richting. Wat een systeem is hangt 
af van het niveau waarop het systeem benaderd wordt.  
 
Het huidige denken en handelen van actoren is sterk gericht op systeemoptimalisatie. (Rotmans et al, 
2000: 19) Dit resulteert in incrementele verbeteringen die binnen een bepaalde grenzen 
bewerkstelligd kunnen worden. Dus binnen de mogelijkheden van instituties, regels en beleid. De 
invulling van bepaalde functies kan met systeemoptimalisatie niet wezenlijk veranderen. Rotmans 
(2003: 14) stelt dan ook dat innovaties op systeemniveau noodzakelijk zijn voor een transitie. Deze 
stelling wordt ondersteund door een onderzoek van het Ministerie van VROM (2001b) naar mogelijke 
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beleidsopties met betrekking tot systeeminnovaties. Ook in dit onderzoek wordt gesteld dat een groot 
aantal systeeminnovaties nodig is om een transitie te kunnen realiseren. 
 
Systeemgericht innoveren kan gezien worden als het sprongsgewijs veranderen van elementen en 
onderlinge relaties binnen een systeem, om te komen tot een betere en efficiëntere functievervulling. 
(Ministerie van VROM, 2001b: 10) Een transitie kan alleen plaatsvinden als innovaties op 
verschillende maatschappelijke domeinen samenkomen en elkaar versterken. Rotmans (2002: 3) 
praat over transities wanneer sprake is van brede maatschappelijke thema’s en opgaven, dus 
systeeminnovaties op een hoger abstractieniveau. Het verschil tussen een transitie en een 
systeeminnovatie is echter niet eenduidig aan te geven. Systeeminnovaties bevinden zich namelijk in 
het ‘grijze gebied’ tussen productinnovaties en transities. Vanuit een beleidsmatige benadering zullen 
systeeminnovaties beschouwd worden als onderdeel om een transitie te kunnen realiseren. (Ministerie 
van VROM, 2001b: 12)  
 Systeeminnovaties kunnen omschreven worden als organisatie overstijgende vernieuwingen die 
de verbanden tussen betrokken bedrijven, organisaties en individuen ingrijpend veranderen. De 
oorsprong van systeeminnovaties ligt bij verschillende innovaties op kleinere schaal in termen van 
producten, diensten, processen en projecten. Om het begrip ‘systeeminnovatie’ te concretiseren, 
kunnen de volgende kenmerken genoemd worden (Ministerie van VROM: 2001b, 11): 

Organisatie-overstijgende kwalitatieve vernieuwing, zoals nieuwe arrangementen of nieuwe 
integrale concepten; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

Gezamenlijk gerealiseerd door uiteenlopende systeemdeelnemers: voorwaarde is draagvlak en 
balans tussen de inbreng van betrokken systeemdeelnemers en geraakte systeemdeelnemers; 
Vergt de inbreng van uiteenlopende soorten kennis en vaardigheden: systeeminnovaties bestaan 
uit ‘harde’ (technieken en apparaten) en ‘zachte’ (principes, regels en organisatievormen) 
innovaties. Dit vereist de inzet van uiteenlopende kennis en vaardigheden; 
Verandert de relaties tussen systeemdeelnemers ingrijpend: het is een set van samenhangende 
veranderingen op meerdere terreinen: technologie, structuur, instituties, gedrag, cultuur en 
intenties. 

 
Een keuze die expliciet gemaakt moet worden is wat als een systeem beschouwd moet worden. Hoe 
een systeem gedefinieerd wordt, is een keuze en wordt bepaald aan de hand van wat relevant 
ervaren wordt. (Geleuken et al, 2003: 17) Om een herkenbaar en communiceerbaar systeem te 
analyseren is het in ieder geval van belang de systeemgrenzen van het onderzoek in goede 
overweging te kiezen. Een klein systeem zal het voordeel hebben dat innovatiemogelijkheden sneller 
zichtbaar zullen zijn en het innovatieproces beter beheersbaar is. Een groot systeem kan daarentegen 
veel mogelijkheden tot innovatie bieden aangezien vele objecten en relaties zich binnen het systeem 
bevinden. Een nadeel van een groot systeem is dat het innovatieproces complexer en moeilijker 
beheersbaar is.  
 
Omdat een algemeen analyse-, beleids- en begrippenkader voor systeemgericht innoveren ontbrak 
(Ministerie van VROM, 2001b: 1), heeft het Ministerie van VROM een rapport uitgebracht met de 
doelstelling systeemgericht innoveren nader te definiëren en te karakteriseren. Om een herkenbaar en 
communiceerbaar systeem over te houden zijn namelijk systeemgrenzen nodig. Onderscheid wordt 
gemaakt tussen (Ministerie van VROM, 2001b: 7): 

functionele begrenzingen (keuken, toilet, woonkamer, elektriciteitsnet, drinkwaternet, wegennet 
etc.); 
geografische begrenzingen (huis, wijk, stad, regio, land, etc.); 
behoeftebevrediging (wonen, kleden, voeden, recreëren, informatievoorziening, communicatie 
etc.). 

Daarnaast wordt binnen een systeem onderscheid gemaakt tussen objecten en hun relaties. 
(Ministerie van VROM, 2001b: 6) Objecten zijn systeemdeelnemers zoals nationale, regionale en 
lokale overheden, kennisinstellingen, bedrijven, uitvoeringsorganisaties, onderwijsinstellingen, 
maatschappelijke organisaties, burgers, consumenten en belangenverenigingen. Het milieu, 
technische systemen, verschillende fysieke en andere infrastructuren, wet- en regelgevingen worden 
ook opgevat als objecten.  
Onder de relaties tussen objecten vallen: 

de uitwisseling van goederen, diensten, geld, informatie en kennis; 
machtsrelaties; 
financiële relaties; 
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relaties in de zin van allianties, contracten, afspraken, wetten en regels. 
Figuur 2.3 geeft een visualisatie van systeemgrenzen, objecten en hun relaties. De systeemgrenzen 
van dit onderzoek zullen toegelicht worden. 

Relatie tussen objecten 

Object (product, dienst, mens ..) 
Systeemgrens 
(rond behoefte) 

Systeemgrens 
(rond functie) 

 
Figuur 2.3: Visualisatie systeemgrenzen (Ministerie van VROM, 2001b) 

 
Een systeembenadering, zoals transitiemanagement, impliceert dat structurele problemen slechts 
opgelost kunnen worden door de aard van een systeem te veranderen. Door de brede aanpak worden 
gewenste en ongewenste effecten beter zichtbaar en wordt het mogelijk om effectievere oplossingen 
te creëren, dan in het geval de focus te sterk op end-of-pipe oplossingen is gericht. De Nederlandse 
overheid heeft daarom transitiemanagement geadopteerd. In de volgende paragraaf zal ingegaan 
worden op het huidige transitiebeleid vanuit de overheid en overige inspanningen op het gebied van 
transitiemanagement, kortweg transitiebeleid genoemd.  
 
2.2.4 Activiteiten op het gebied van transitiemanagement: het transitiebeleid 
Met overheidsbeleid dat in het kader van transitiemanagement is ontwikkeld tracht men transities te 
beïnvloeden. In deze paragraaf wordt uiteengezet wat de huidige inspanningen op het gebied van 
transitiemanagement zijn. Hierdoor kan eventueel aansluiting gevonden worden op nationale 
inspanningen op het gebied van transitiemanagement. 
 
De basis voor het transitiebeleid is het eerder genoemde NMP4. Het NMP4 is een gezamenlijke visie 
van de ministeries met een focus op het jaar 2030, dus de langere termijn. De overheid heeft in het 
NMP4 zeven grote milieuproblemen erkend, zoals klimaatverandering, aantasting van de 
leefomgeving, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, etc. (Ministerie van VROM, 2001a: 25) 
Deze problemen zijn veelvormig en hangen onderling samen. Aanpak van het ene probleem heeft 
vaak gevolgen voor te nemen maatregelen om een ander probleem aan te pakken. Daarom zijn de 
maatregelen geclusterd, dit zijn de beoogde transities. In het NMP4 zijn een drietal transities 
beschreven. Voor elk van deze transities is één ministerie verantwoordelijk (als uitzondering de 
transitie naar een duurzame energiehuishouding, welke is opgesplitst is in twee delen): 

1. Transitie naar een duurzame landbouw: Ministerie van Landbouw; 
2. Transitie naar een duurzaam gebruik: Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking; 
3. Transitie naar een duurzame energiehuishouding: 

Deel energie: Ministerie van Economische Zaken 
Deel mobiliteit: Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

 
Begin 2004 bevinden de gedefinieerde transities zich in verschillende fasen. Zo bevindt de transitie 
naar een duurzame landbouw zich in de ‘take-off’-fase. De vraag voor deze transitie is dan ook niet óf 
de transitie plaatsvindt, maar wanneer en in welke vorm en richting. (Rotmans, 2003: 191) De transitie 
naar een duurzame energiehuishouding bevindt zich daarentegen in de voorontwikkelingsfase.17 Deze 
transitie kampt nog wel met een aantal knelpunten. Men heeft bijvoorbeeld nog geen duidelijk beeld 
van wat een duurzame energievoorziening is. Daarnaast is er te weinig aandacht voor de benodigde 
cultuuromslag bij de deelnemende partijen. (Rotmans, 2003: 162)  
 Op het gebeid van de transitie naar een duurzame mobiliteit zijn nog weinig initiatieven. In een 
voortgangsrapportage van transities van het Ministerie van VROM (2002: 9) wordt gesteld dat het 
Ministerie van Verkeer & Waterstaat de komende periode aan de slag wil gaan met 
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transitiemanagement. In dit kader is het kennisinvesteringsprogramma ‘Transition towards Sustainable 
Mobility’, kortweg TRANSUMO, geïnitieerd.  
 
Het vernieuwingsnetwerk TRANSUMO 
TRANSUMO heeft het uiteindelijke doel: een duurzame mobiliteit. Om dit te bereiken bestaat het 
consortium, anno 2004, uit zo’n 120 partners afkomstig uit verschillende maatschappelijke hoeken, die 
hun krachten bundelen. Het uitgangspunt van TRANSUMO is dat zonder transitiemanagement in geen 
van de aandachtsgebieden duurzame oplossingen haalbaar zijn.18  
 
TRANSUMO kan gezien worden als het vernieuwingsnetwerk19 die zich de op de eerste transitieronde 
van de transitie naar een duurzame mobiliteit zal richten. Op basis van de leerprocessen, wat de 
essentie van transitiemanagement is, zal gestuurd worden. Wat wordt geleerd uit transitie-
experimenten zal namelijk als input dienen voor een nota mobiliteit die in 2009 uitkomt.20 
 
De basis van het consortium is de synergie tussen drie programma’s: 
• 
• 
• 

• 

                                                     

Transitie duurzame landbouw (TDL); 
Transition to sustainable mobility (TRANSUMO); 
Kennisnetwerk systeeminnovatie (KSI). 

Het KSI is een netwerk van wetenschappers, welke werkt aan theorievorming omtrent transities. TDL 
en TRANSUMO verkennen concrete situaties in de vorm van proeftuinen en projecten. De 
samenwerking tussen de drie programma’s maakt het mogelijk om enerzijds generieke inzichten 
omtrent transities te ontwikkelen en anderzijds deze generieke transitieconcepten te gebruiken voor 
contextspecifieke kennisontwikkeling binnen TDL en TRANSUMO. Naast een intensieve 
kennisuitwisseling op nationaal niveau, zal intensieve samenwerking met buitenlandse universiteiten 
en instituten gestimuleerd worden.  
 
Aangezien transitiemanagement niet volgens een blauwdruk georganiseerd wordt, is ook elk 
vernieuwingsnetwerk anders gestructureerd. TRANSUMO bestaat uit drie bouwstenen, namelijk 
clusterprogramma’s, projecten binnen en tussen de clusterprogramma’s en proeftuinen. Figuur 2.4 
geeft de TRANSUMO-structuur weer. 
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Figuur 2.4: Structuur van TRANSUMO 

 
Zoals uit de figuur is op te maken worden de volgende thematische onderzoeksprogramma’s (de 
eerste bouwsteen) onderscheiden: 

Personenmobiliteit: het ontwikkelen van een meer vraaggestuurd en duurzaam mobiliteitssyteem; 
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19 Zie de eerste stap uit het stappenplan van Rotmans (2003) in paragraaf 2.2.3.  
20 Uit een gesprek met Ir. Jan Klinkerberg, programmacoördinator van het Bsik-proposal, op 11-02-04. 
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Goederenvervoer en logistiek: het op een duurzame manier ontwikkelen van een logistiek 
systeem dat de concurrentiepositie van de Nederlandse logistieke sector versterkt;  
Verkeersmanagement: ontwikkeling van duurzame systemen om de verkeersstromen af te 
wikkelen door beheerste interactie tussen voertuig, gebruiker en infrastructuur; 
Infrastructuur: ontwikkeling van innovatieve financiële arrangementen en marktmechanismen; 
Transitie- en evaluatie-instrumentarium: ontwikkeling van instrumenten en arrangementen die de 
transitie naar een duurzame mobiliteit mogelijk maken. 

De gedachte hierbij is dat duurzaamheidsvraagstukken van het totale mobiliteitssysteem het best zijn 
aan te pakken via de onderscheiden clusters, aangezien elk cluster om een eigen benadering vraagt. 
Het cluster ‘goederenvervoer’ ondervindt bijvoorbeeld veel invloed van de markt, terwijl het cluster  
‘infrastructuur’ sterke bemoeienis van de publieke sector kent. 
 
Vanuit de centrale aandachtspunten van een cluster worden projecten gedefinieerd en uitgevoerd, die 
onderlinge samenhang vertonen. Deze projecten vormen de tweede bouwsteen van het consortium. 
Medio februari 2004 zijn er door de consortiumpartners voorlopige projecten gedefinieerd, de 
uiteindelijke projecten moeten nog geconcretiseerd worden. 
 
Als aanvulling op de clusterprogramma’s worden proeftuinen gedefinieerd, waarbinnen sprake is van 
meervoudige probleemstellingen, dus raakvlak met twee of meerdere clusters. Proeftuinen worden 
geïnitieerd bij lokale mobiliteitsproblemen. De gedacht hierbij is dat men een lokale probleemeigenaar, 
zoals een gemeente of een kaderwetgebied, nodig heeft om bepaalde vraagstukken op te lossen. 
Juist de proeftuinen dienen om (generieke) transitiekennis op te doen, doordat men bijvoorbeeld 
inzicht krijgt in gedrag van maatschappelijke actoren, institutionele ontwikkelingen en het management 
van transitieprocessen.  
 
Gedefinieerde projecten worden uiteindelijk door twee adviesraden beoordeeld. De ‘Scientific Advisory 
Board’ beoordeelt of een project wetenschappelijk vernieuwend is en de ‘Economisch 
Maatschappelijke Adviesraad’ beoordeelt de relevantie van het project voor de Nederlandse 
economie. Na de beoordeling brengen de twee adviesraden advies uit aan het bestuur van 
TRANSUMO. Het bestuur neemt vervolgens een besluit over honorering en bepaalt of het project past 
in het plan van aanpak van het consortium en of het project eventueel op bepaalde punten aangepast 
moet worden. 
 
2.2.5 Conclusies 
De transitie naar een duurzame mobiliteit bevindt zich in de voorontwikkelingsfase. De inrichting van 
het vernieuwingsnetwerk dat zich gaat richten op de transitie naar een duurzame mobiliteit is in gang 
gezet en inmiddels heeft het TRANSUMO-consortium een subsidietoekenning van de overheid 
gekregen. Volgens het stappenplan van Rotmans uit paragraaf 2.2.3 is het wegnemen van knelpunten 
en het langdurig blijven creëren van de juiste omstandigheden en passende condities een volgende 
stap in een transitieronde (stap 2). Om uiteindelijk de knelpunten te identificeren en mogelijk te 
verlichten (of weg te nemen) is het cruciaal om weten welke objecten en hun relaties deel uit maken 
van een systeem. De volgende paragraaf zal ingaan op instrumentarium dat voor dit doel geschikt is. 
Uiteindelijk zal in de volgende paragraaf een instrument gekozen worden dat onderdeel uitmaakt van 
het onderzoeksmodel. 

 
2.3  Beschikbaar transitie-instrumentarium 
De transitietheorie is een systeembenadering met een hoog abstractieniveau. De eerste aanzet van 
het Ministerie van VROM (2001b) om te komen tot een analysekader voor een systeem is bruikbaar, 
maar biedt onvoldoende aangrijpingspunten om uiteindelijk te komen tot interventievoorstellen. Een 
theoretische aanvulling is noodzakelijk.  
 
Van Wijk et al (2001) hebben verschillende methodieken beschreven die (de factoren achter) het 
handelen van actoren bestuderen. Zij stellen dat middels netwerkbenaderingen21 de betreffende 
technologie- en adoptienetwerken bestudeerd kunnen worden en dat actoren, achter de mechanismen 
van technologieontwikkeling, kunnen worden geïdentificeerd. Door middel van het regisseren van het 
netwerk kan getracht worden om een probleem eensgezind aan te pakken. (Van Wijk et al, 2001: 49) 
 

 
21 Een netwerkbenadering geeft een weergave van bepaalde aspecten van de dynamische verhouding van actoren in een 
netwerk en de achtergronden van deze verhoudingen. (Wijk et al, 2001: 49) 

Het spoor naar een duurzame samenleving  23 van 75 



   2 Theoretisch kader en onderzoeksmodel   

De door Van Wijk et al (2001: 48) beschreven methodieken zijn divers, maar komen overeen in het 
soort kennis dat ze opleveren: 
• 

• 

• 

• 

• 

                                                     

kennis om het complexe samenspel tussen actoren inzichtelijk te maken en bepaalde 
ontwikkelingen uit het (recente) verleden te kunnen verklaren; 
kennis waarmee aangrijpingspunten voor overheidssturing kunnen worden geïdentificeerd om de 
milieudruk te reduceren. 

Binnen de tweede groep (de sturingsmethodieken) kan een onderscheid worden gemaakt in 
methodieken die uitgaan van een optimistisch sturingsperspectief en methodieken die minder 
verwachten van sturing. (Van Wijk et al, 2001: 72) De laatste categorie komt overeen met één van de 
kenmerken van transitiemanagement, namelijk de onzekerheden in een transitieproces. Door 
onzekerheden zijn sturingsmogelijkheden vanuit de overheid namelijk beperkt. De 
netwerkbenaderingen met een beperkt sturingsoptimisme zijn: 

configuratiebenadering: uitgaande van werkelijkheidsdefinities van de betrokken actoren, worden 
in een bepaald tijdsbestek sociaal-cognitieve configuraties geïdentificeerd en getypeerd. 
Uitgaande van de benoemde configuraties kunnen de vorm en oorzaken van verandering en de 
condities waaronder verandering optreedt worden benoemd; 
beleidsarrangementenbenadering: typering van een netwerk aan de hand van de dimensies: 
coalities, macht regels en discours. Vervolgens kunnen in de genoemde dimensies 
aangrijpingspunten voor sturing gevonden worden. 
machtsbalansanalyse: beschrijving in de tijd van de dynamische verhoudingen tussen actoren.  

 
Aan de hand van het onderzoek van Van Wijk et al (2001) kan geconcludeerd worden dat de 
beleidsarrangementenbenadering als enige geschikt is om enerzijds knelpunten te identificeren en 
anderzijds oplossingen aan te dragen ter verlichting van de knelpunten. Binnen de theorieën omtrent 
netwerkbenaderingen kunnen namelijk twee categorieën onderscheiden worden. (Tatenhove en 
Leroy, 1995) Enerzijds kan een netwerkbenadering als analytisch model gebruikt worden. Het gaat 
hierbij om kenmerken van netwerken die theoretisch en empirisch kunnen worden onderscheiden, 
zoals het aantal betrokken actoren, hun interacties en het type van belangen. Een uitgangspunt van 
deze benadering is dat geen van de actoren in staat is het verloop van de beleidsprocessen volledig 
te domineren. Anderzijds kan een netwerkbenadering gebruikt worden als sturingsfilosofie. Bij deze 
filosofie staan de begrippen coördinatie, consensus, management en sturing centraal. De 
beleidsarrangementenbenadering bevat beide invalshoeken. Dus naast de mogelijkheid om de 
bestaande situatie te analyseren (als analysemodel), kan de benadering gebruikt worden om de 
situatie te verbeteren (als interventiemodel).  
 Ten aanzien van de configuratiebenadering stellen Van Wijk et al (2001: 34) namelijk dat de 
dynamiek en complexiteit van configuraties het aanreiken van praktijkgerichte handvaten voor 
configuratiemanagement beperken. Ook de machtsbalansanalyse heeft beperkingen: doordat de 
machtsbalans voortdurend in beweging is, zijn namelijk geen aangrijpingspunten voor beleid te 
noemen. 
 
Een ander pluspunt van de beleidsarrangementenbenadering is dat er aandacht uitgaat naar de 
macro-context. De beleidsarrangementenbenadering tracht een verbinding te maken tussen de 
langere termijn ontwikkelingen en de dagelijkse beleidsprocessen, door de te formuleren 
interventiemaatregelen te toetsen aan deze ontwikkelingen. Dit is belangrijk omdat het 
mobiliteitssysteem namelijk als geen ander onderhevig is aan diverse politieke en maatschappelijke 
veranderingen. In de volgende paragraaf zal de beleidsarrangementenbenadering nader toegelicht 
worden. 
 
Beleidsarrangementenbenadering als transitie-instrument 
Het begrip ‘beleidsarrangement’ wordt gedefinieerd als de tijdelijke stabilisering van de inhoud en de 
organisatie van een beleidsdomein. (Tatenhove, Arts en Leroy, 2000: 54) Een beleidsarrangement 
kan opgevat worden als een combinatie van regimes én actoren en hun machtsverhoudingen.22 Het 
gaat daarbij om zaken als: welke actoren maken deel uit van het arrangement, welke actoren zijn met 
elkaar verbonden, welke spelregels zijn van toepassing op het arrangement en hoe bepalen de 
verhoudingen het gedrag van de actoren. Zicht op deze aspecten maakt het mogelijk om 
aanknopingspunten voor beleid te achterhalen met het doel een arrangement een gewenste richting in 
te sturen. 
 

 
22 Uit een gesprek met Dr. Bas Arts, Associate Professor aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, op 16-02-04. 
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Om een analyse van een arrangement te maken zijn vier dimensies geïntroduceerd. Het doel van 
deze analyse is om te achterhalen in hoeverre een ontwikkeling van een beleidsveld gestimuleerd of 
geremd wordt door een beleidsarrangement. De eerste dimensie is de dimensie discours en heeft 
betrekking op de vigerende beleidsdiscoursen en beleidsprogramma’s. Deze dimensie verwijst naar 
de wijze waarop het beleidsveld is geordend in termen van inhoud, oftewel de normen en waarden, 
probleemdefinities en oplossingsrichtingen van de betrokken actoren. De beleidsprogramma’s op hun 
beurt hebben betrekking op de specifieke inhoud van beleidsnota’s en maatregelen. 
 
De overige dimensies actoren, hulpbronnen en spelregels hebben betrekking op de wijze waarop het 
beleidsveld is geordend in termen van organisatie. Daarbij heeft de dimensie actoren betrekking op de 
relevante spelers en hun coalities. De dimensie hulpbronnen heeft betrekking op de verdeling van 
macht en invloed tussen deze actoren. Macht verwijst naar mobilisatie, verdeling en inzet van 
hulpbronnen. Invloed verwijst naar door wie en hoe de beleidsuitkomsten worden bepaald. Tenslotte 
heeft de dimensie spelregels betrekking op zowel de feitelijke regels voor (politieke) interactie als de 
formele procedures voor beleidsvoering en besluitvorming. 
 
De tetraëder in figuur 2.5 symboliseert de samenhang tussen de verschillende dimensie. De 
dimensies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met andere woorden een verandering in een van 
de dimensies, hetzij onbedoeld, hetzij als bewuste interventie, kan een verandering in het 
beleidsarrangement tot gevolg hebben.  
 

HULPBRONNEN

ACTOREN

DISCOURSSPELREGELS 
 

Figuur 2.5: Tetraëder als symbool voor de samenhang tussen de dimensies van een arrangement 
 
Bij het gebruik van de beleidsarrangementenbenadering als interventiemodel wordt aangegeven op 
welke dimensie(s) van het beleidsarrangement het knelpunt in eerste instantie aangrijpt. Arts (2001: 8) 
hanteert de volgende mogelijkheden voor interventie:  

Coalities: het beïnvloeden van de samenstelling van coalities of het beïnvloeden van de coalities 
als zodanig; 

• 

• 
• 
• 

Macht: het wijzigen van de machtsverhoudingen in het veld (bijvoorbeeld door financiële prikkels);  
Regels: het wijzigen van spelregels en procedures; 
Discours: het herformuleren van het beleidsdiscours (bijvoorbeeld het introduceren van nieuwe 
probleemdefinities of het formuleren van een plan van aanpak). 

 
Maatschappelijke ontwikkelingen vormen een belangrijk onderdeel van de arrangementenbenadering. 
Deze ontwikkelingen kunnen namelijk van grote invloed zijn op de onderzoeksresultaten. In dit 
onderzoek wordt aangenomen dat de ontwikkelingen niet gestuurd kunnen worden vanuit het 
onderzochte beleidsarrangement; de ontwikkelingen vinden immers plaats op macroniveau. Het is dus 
belangrijk om de interventievoorstellen af te stemmen op de langere termijn trends. 
 
De beleidsarrangementenbenadering is nog volop ‘in ontwikkeling’. Dit betekent dat zowel de theorie 
nog verder uitgewerkt moet worden en empirisch getoetst moet worden. Echter uit de evaluatie van 
Leroy et al (2001) is op te maken dat het begrip beleidsarrangement en het onderscheid van de vier 
dimensies inmiddels zeer vruchtbaar gebleken is. Vandaar dat de beleidsarrangementenbenadering 
onderdeel uitmaakt van het onderzoeksmodel. Het onderzoeksmodel zal in de volgende paragraaf 
gepresenteerd worden. 
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2.4 Onderzoeksmodel 
In het volgende hoofdstuk zullen ten eerste de systeemgrenzen van het onderzoek beschreven 
worden: dus wat verstaat men onder het systeem ‘de spoorsector’ en welk gedeelte van dit systeem, 
valt binnen de kaders van het onderzoek? Verder onderzocht worden op welke manier de spoorsector 
bijdraagt aan een transitie naar een duurzame mobiliteit en op welke manier ze kan bijdragen aan 
deze transitie.  
 Daarna wordt in hoofdstuk 4 de beleidsarrangementenbenadering toegepast als analysemodel. 
Op basis van literatuur, interviews en beleidsdocumenten is het beleidsarrangement van de 
spoorsector, anno 2004, geanalyseerd om uiteindelijk dit hoofdstuk af te sluiten met een 
knelpuntenanalyse gebaseerd op interviews en literatuur. Binnen het totaal aan knelpunten zal een 
aantal centrale knelpunten geformuleerd worden. Dit zal geschieden aan de hand van het aantal 
keren dat een knelpunt naar voren komt in de interviews en de kwalificaties die aan de knelpunten 
toegekend worden.  
 Vervolgens zullen in hoofdstuk 5 interventievoorstellen gedaan worden, die getoetst worden aan 
langere termijn trends. Als eerste zullen de knelpunten gekoppeld worden aan één of meerdere 
dimensies van het arrangement, zodat inzichtelijk wordt waar de beste kansen voor beleidsinterventie 
liggen. Daarna zullen de interventies geformuleerd en getoetst worden. Figuur 2.6 geeft een 
visualisatie van de bovengenoemde stappen in een onderzoeksmodel.  
 
 

discours

actoren

hulpbronnen

spelregels

1. Systeemgrenzen 
aanbrengen

2. Analyse van systeem 
met beleidsarrangementen-
benadering

4. Interventievoorstellen 
formuleren en toetsen
 (herarrengeren 
van systeem)

3. Knelpunten identificeren

Systeemgrens
(rond functie)

Systeemgrens
(rond behoefte)

 
Figuur 2.6: Visualisatie onderzoeksmodel 

 
Vervolgens zullen in hoofdstuk 6 conclusies getrokken worden. Als eerste zal een reflectie op de 
beleidsarrangementenbenadering plaatsvinden en zal toegelicht worden of de benadering gebruikt 
kan worden als transitie-instrument. Daarna zal een reflectie op transitiemanagement gegeven 
worden. Dus in hoeverre biedt transitiemanagement perspectieven als aanvulling op het bestaande 
beleid. Verder zal antwoord gegeven worden op de vraag of de beoogde interventies een transitie 
naar duurzame mobiliteit mogelijk bevorderen. 
 Tot slot zullen in hoofdstuk 7 aanbevelingen gedaan worden. Aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek en aanbevelingen die betrekking hebben op de rol van Holland Railconsult in het 
transitieproces. Antwoord gegeven zal worden op de vraag: “is het voor HR raadzaam om energie in 
het proces te stoppen?” en zo ja, “waar moet deze energie in gestopt worden?”. 
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3 Transitie naar duurzame mobiliteit: de spoorsector 
 
3.1 Inleiding 
Eén van de kenmerken van transitiemanagement is een gemeenschappelijk te ontwikkelen lange 
termijn doel. Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan de transitie naar een duurzame 
mobiliteit, dus het lange termijn doel dat in dit onderzoek als uitgangspunt is genomen, is een 
duurzame mobiliteit. In paragraaf 3.2 zal daarom toegelicht worden wat ‘duurzame mobiliteit’ inhoudt. 
Vervolgens zal paragraaf 3.3 toelichting geven op de manier waarop de spoorsector reeds bijdraagt 
aan een duurzame mobiliteit. Aan het eind van deze paragraaf zal één systeeminnovatie gekozen 
worden die bijdraagt aan de transitie naar een duurzame mobiliteit. Aan de hand van deze 
systeeminnovatie zullen de systeemgrenzen van dit onderzoek bepaald worden in paragraaf 3.4. Tot 
slot zullen in paragraaf 3.5 conclusies getrokken worden die als uitgangspunt voor het volgende 
hoofdstuk zullen dienen.  
 
3.2 Wat is duurzame mobiliteit? 
De titel van deze paragraaf bevat twee complexe begrippen, namelijk ‘duurzaam’ en ‘mobiliteit’. Uit het 
inleidend hoofdstuk kan opgemerkt worden dat er sprake is van een duurzame ontwikkeling als 
ontwikkelingen op ecologisch, sociaal en economisch vlak een zeker evenwicht vertonen, nu en in de 
toekomst.  
 Onder mobiliteit in de ruimste zin van het woord kunnen zowel sociale, economische, ruimtelijke, 
biologische en psychische processen worden verstaan. ( Baggen, 1994: 48) In dit onderzoek staat de 
functie ‘verplaatsen’ centraal, dus gaat het om ruimtelijke processen en specifiek 
verplaatsingsprocessen.23 Om verplaatsingsprocessen mogelijk te maken zijn verplaatsingsmiddelen 
en is verkeersinfrastructuur noodzakelijk (hierover meer in paragraaf 3.4).  
 Het begrip ‘duurzame mobiliteit’ kan opgevat worden als een duurzame ontwikkeling van het 
mobiliteitssysteem. De inleiding van dit rapport maakt duidelijk dat de huidige invulling niet duurzaam 
is: door de steeds groter wordende congestieproblematiek slipt het mobiliteitssysteem dicht, de 
milieubelasting is ontoelaatbaar en de ruimtelijke inpassing van het mobiliteitssysteem laat ook te 
wensen over.  
 
Mobiliteit op zichzelf is geen probleem, het is zelfs een essentiële voorwaarde voor het economische 
functioneren van de samenleving. (Rotmans, 2003: 197) De nadelige effecten die het huidige 
mobiliteitssysteem met zich meebrengt vormen het werkelijke probleem. Om het mobiliteitssysteem 
duurzaam te ontwikkelen, zullen deze nadelige effecten binnen randvoorwaarden moeten blijven; 
randvoorwaarden waarover nog in bepaalde mate consensus bereikt moet worden tussen actoren uit 
verschillende maatschappelijke hoeken. Het bereiken van deze consensus is een uiterst moeilijke 
zaak, omdat enerzijds steeds meer actoren betrokken raken bij de ontwikkeling van het 
mobiliteitssysteem en anderzijds deze actoren verschillende percepties hebben over de aard van het 
probleem en daarom ook over mogelijke oplossingen. 
 
Baggen (1994: 255) merkt in zijn proefschrift over duurzame mobiliteit op dat duurzame ontwikkeling 
een normatief concept is dat operationalisering aan de hand van indicatoren behoeft. Het Nationale 
Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) doet een eerste aanzet om duurzaamheid in de doelstelling op te 
nemen. De doelstelling van deze nota luidt dan ook (Kernteam NVVP, 2003): 
“Nederland biedt aan iedereen een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en 
vervoersysteem, waarbij de kwaliteit voor de individuele gebruiker in een goede verhouding staat tot 
de kwaliteit voor de samenleving als geheel” 
Het plan is echter afgewezen door de Tweede Kamer met als reden dat het ten eerste niet ambitieus 
genoeg was. Daarnaast was het begrip ‘duurzaamheid’ onvoldoende uitgewerkt. De opvolger van de 
NVVP is de ‘Nota mobiliteit’. De planning is dat na de zomer van 2004 de nota door de ministerraad 
vastgesteld zal worden, waarna een parlementaire behandeling volgt.24 De ‘Nota Mobiliteit’ geeft de 
nationale visie op het verkeers- en vervoersbeleid tot en met het jaar 2020 weer. De nota is tot stand 
gekomen door samenwerking met de provincies, gemeenten, kaderwetgebieden en waterschappen. 
Het hoofddoel van de nota is het verbeteren van de betrouwbaarheid van het verkeerssysteem binnen 

                                                      
23 Onder de definitie van ruimtelijke mobiliteit vallen bijvoorbeeld ook woonplaatsveranderingen en de re-allocatie van bedrijven. 
24 Bron: http://www.vananaarbeter.nl/, geraadpleegd op 28-01-04. 
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de maatschappelijke randvoorwaarden op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van de 
leefomgeving. De kenmerken van de nota zijn als volgt25: 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

                                                     

Integrale netwerkbenadering van overheden en marktpartijen; 
Geen blauwdrukken, maar ruimte voor gebiedsgericht onderzoek en aanpak van problemen; 
Prijsbeleid: geen instrumentkeuze maar analyse van beleidsopties; 
Verschillende verantwoordelijken op verschillende overheidsniveaus. Zo krijgen bijvoorbeeld ook 
regio’s verantwoordelijkheden zodat meer ruimte ontstaat voor maatwerk. 

 
In afwachting van de ‘Nota Mobiliteit’ hanteert het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een aantal 
criteria om het begrip ‘duurzaamheid’ aan te duiden. Door de criteria te plaatsen in verschillende 
maatschappelijke domeinen is in te zien dat er een bepaald spanningsveld aanwezig is omtrent het 
begrip. Figuur 3.1 geeft inzicht in dit spanningsveld. 
 

Sociaal-cultureel:

• Zekere energievoorziening

• Leefomgeving

• Veiligheid

Economie:

• Betrouwbaarheid

• Kosten

• Bereikbaarheid

Ecologie:

• Nul emissies

• Kwaliteit ruimte

 
Figuur 3.1: Duurzame mobiliteit volgende het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rotmans, 2003: 206) 

 
De genoemde criteria zijn echter onvoldoende uitgewerkt (Rotmans, 2003: 206). Hierdoor is het niet 
mogelijk om concrete doelstellingen voor zowel korte als lange termijn te formuleren. Duidelijk is dat 
een duurzaam mobiliteitssysteem in ieder geval de groeiende mobiliteit moet kunnen faciliteren, 
schoner moet zijn en de bereikbaarheid moet vergroten.  
 
Het vernieuwingsnetwerk ‘TRANSUMO’ is gericht op het bereiken van een duurzame mobiliteit. Een 
doel van TRANSUMO is om per maatschappelijk domein meetbare doelen te ontwikkelen. Deze 
doelen zullen aan de hand van resultaten van uitgevoerde projecten en proeftuinen verder uitgewerkt 
worden. Het begrip ‘duurzaamheid’ wordt binnen TRANSUMO vanuit drie perspectieven benaderd 
(TRANSUMO, 2004: 7), overeenkomstig aan de drie onderdelen van figuur 3.1: 

People (sociaal-cultureel of maatschappij): de wensen van de gebruikers van een verkeers- en 
vervoerssysteem is een belangrijk aspect. Een optimale afstemming van de mobiliteitsvoorziening 
en ruimtelijke organisatie is namelijk essentieel voor het welzijn van mensen. Daarnaast is 
mobiliteit een voorwaarde om maatschappelijk actief te zijn. 
Planet (ecologie): mobiliteit heeft negatieve gevolgen voor het milieu. Een verdere groei van de 
mobiliteit mag niet gepaard gaan met een toename van emissies, lawaai, verontreiniging, etc. Een 
duurzame mobiliteit betekent dat de negatieve gevolgen niet op onder andere toekomstige 
generaties afgewenteld worden. Ecologisch gezien zullen er dus nog heel wat veranderingen 
moeten plaatsvinden, willen de negatieve gevolgen binnen de perken blijven. 
Profit (economie): mobiliteit wordt gezien als een voorwaarde voor het functioneren van de 
economie. Getracht zal worden de kwalitatieve en kwantitatieve bereikbaarheid te verbeteren, 
teneinde een verdergaande economische groei mogelijk te maken.  

 
Een onderdeel van het mobiliteitssysteem is het spoorsysteem. Ook voor dit systeem ontbreken 
vooralsnog indicatoren volgens de IBO-werkgroep, die het rapport ‘IBO Benuttingsmaatregelen Spoor’ 
(2002) heeft geschreven. De deskundigen uit de werkgroep merken namelijk op dat het publiek 
belang26 van het spoorsysteem nog niet helder en expliciet gedefinieerd is. (IBO 

 
25 Bron: http://www.vananaarbeter.nl/, geraadpleegd op 28-01-04. 
26 In het rapport van de IBO-werkgroep wordt de volgende werkdefinitie van het publiek belang gehanteerd (IBO 
Benuttingsmaatregelen Spoor, 2002: 3)): Het publieke belang van het spoor is gelegen in de beschikbaarheid voor een ieder 
van een middel van vervoer van personen en goederen ter voorziening in de mobiliteitsbehoefte in relatie tot bereikbaarheid. 
Het is van publiek belang dat de benodigde vervoerscapaciteit van het spoor zo doelmatig en effectief mogelijk beschikbaar is 
en wordt aangewend. 
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Benuttingsmaatregelen Spoor, 2002: 46) Omdat het publiek belang inhoudelijk sterk overeenkomt met 
de inhoud van het begrip ‘duurzame mobiliteit’, kan opgemaakt worden dat er nog geen consensus in 
de spoorsector bestaat over wat ‘duurzame mobiliteit’ precies is.  
 
Concluderend kan gesteld worden dat de problemen in het mobiliteitssysteem aanzienlijk en bekend 
zijn, de oplossingen moeilijk in de praktijk te brengen zijn en dat een integrale aanpak noodzakelijk is: 
een aanpak waaraan alle spelers (lokaal, regionaal, nationaal een internationaal) meedoen. Gesteld 
kan worden dat één van de aandachtspunten van de integrale aanpak de ontwikkeling van meetbare 
(duurzame) doelen is. 
 
Omdat een transitie naar een duurzame mobiliteit zo complex is en zoveel onzekerheden bevat, is het 
niet praktisch om het totale mobiliteitssysteem als systeem te hanteren. In de volgende paragraaf zal 
daarom de spoorsector uit het mobiliteitssysteem gelicht worden en zullen enkele ontwikkelingen in de 
spoorsector beschreven worden die mogelijk kunnen bijdragen aan de transitie naar een duurzame 
mobiliteit. 
 
3.3 Bijdrage van de spoorsector aan een transitie naar duurzame mobiliteit 
 
3.3.1 Inleiding 
De focus van de overheid ligt vooralsnog op de auto van de toekomst voor zowel het transport van 
personen als voor goederen. Het gaat hierbij voornamelijk om de emissies van dit vervoer, met als 
reden dat de Nederlandse situatie nog veel normoverschrijdingen vertoont. Andere modaliteiten, zoals 
het spoor, blijven op het gebied van milieudoelstellingen achter. (Ministerie van VROM, 2002: 9) Toch 
heeft de Europese Unie ambitieuze doelstellingen voor de spoorsector gesteld, zoals blijkt uit 
hoofdstuk 1: een groei van het marktaandeel van het reizigersvervoer van 6 tot 10 % en het 
goederenvervoer van 8 tot 15 %. Vervoer over spoor heeft namelijk een aanzienlijk groeipotentieel in 
tegenstelling tot het wegverkeer en heeft een relatief laag energieverbruik.  
 Om de doelstellingen te behalen zijn vele innovaties noodzakelijk. Innovaties die de punctualiteit 
verhogen, de capaciteit vergroten en de kostprijs lager maken. Deze paragraaf zal een toelichting 
geven op de inspanningen in de spoorsector die op het transitiepad naar een duurzame mobiliteit 
liggen. 
 
Eén van de belangrijkste initiatieven in de spoorsector op het gebied van duurzaamheid is het thema 
‘Benutten en Bouwen’. Het rapport ‘Benutten en Bouwen: het plan van de spoorsector’ (Nederlandse 
Spoorwegen et al, 2003) is op 11 september 2003 extern gepresenteerd en is een eerste aanzet van 
deskundigen van de Nederlandse Spoorwegen, Prorail, Railion en het Ministerie van Verkeer & 
Waterstaat om te komen tot een klantgericht en robuust spoorsysteem: een spoorsysteem dat 
voldoende capaciteit heeft om de mobiliteitsgroei op te vangen en voldoet aan de kwaliteitseisen die 
de maatschappij aan het systeem stelt. Het thema ‘benutten en bouwen’ zal in paragraaf 3.3.2 
toegelicht worden.  
 Naast het centrale thema ‘benutten en bouwen’ heeft de afdeling Strategie & Innovatie van 
Prorail een aantal ‘eigen’ thema’s gedefinieerd die elk bijdragen aan één van de doelstellingen van 
Benutten en Bouwen, met als uiteindelijke doel het stimuleren van de groei van het railverkeer, voor 
reizigers en voor goederen. Twee van de thema’s van Strategie & Innovatie zullen ook in deze 
paragraaf behandeld worden: het thema ‘ICT Breedspoor in paragraaf 3.3.3 en het thema 
‘Stationsontwikkeling’ in paragraaf 3.3.4. Uiteindelijk zal in de conclusie van deze paragraaf een 
systeeminnovatie gekozen worden, op basis waarvan de systeemgrenzen van het onderzoek bepaald 
zullen worden. 
 
3.3.2 Thema ‘Benutten en Bouwen’ 
Het thema ‘Benutten en Bouwen’ is gericht op het realiseren van een ‘systeemsprong’: een sprong in 
kwaliteit en capaciteit, zonder grootschalige uitbreiding van de infrastructuur maar waarbij wel de 
bestaande achterstanden worden weggewerkt. (Nederlandse Spoorwegen et al, 2003: 7) Het rapport 
‘Benutten en Bouwen’ gaat in op de technische mogelijkheden in de spoorsector om te komen tot de 
beoogde systeemsprong. De deelnemende partijen hebben naast een visie, een plan voor de korte 
termijn uitgewerkt.  
 
Omdat de middelen beperkt zijn, is het noodzakelijk om prioriteiten te stellen. De hoogste prioriteit 
heeft het herstel en de verbetering van de betrouwbaarheid van het hele spoorsysteem. Een betere 
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betrouwbaarheid kan namelijk zorgen voor een hogere punctualiteit27 en is dus ook een voorwaarde 
om meer klanten te kunnen trekken. De betrouwbaarheid kan verbeterd worden door de 
bedrijfszekerheid van de infrastructuur en het materieel te vergroten, acute knelpunten in de 
infrastructuur op te lossen en de cascadewerking van vertragingen in te dammen. (Nederlandse 
Spoorwegen et al, 2003: 14) Uit box 2.1 (zie vorige hoofdstuk) is op te maken dat er al behoorlijk wat 
geld is uitgetrokken om de betrouwbaarheid te verbeteren.28  
 Het beter benutten heeft de tweede prioriteit in het visieproject gekregen. De nadruk zal dus niet 
meer liggen op grote nieuwbouwprojecten29 om in de beoogde capaciteitsgroei te voorzien, maar op 
het beter benutten van de bestaande infrastructuur, waardoor er meer treinen korter op elkaar kunnen 
gaan rijden over hetzelfde spoor. Het mag duidelijk zijn dat een verbetering van de betrouwbaarheid 
een vereiste is het spoor beter te benutten.  
 De laagste prioriteit in het visieproject hebben nieuwbouwprojecten. Uitbreidingen van het 
spoorsysteem, waarvoor soms al gelden gereserveerd zijn, zullen worden uitgesteld ten gunste van 
investeringen in de verbetering van bestaande infrastructuur. Het spoornet zal nog slecht selectief 
uitgebreid worden. Met andere woorden: nieuwe trajecten zullen ontwikkeld worden als uiterste 
oplossing om in de groeiende mobiliteitsbehoefte te voorzien. 
 
In het rapport van de deskundigen wordt een schatting gemaakt van de benodigde investering om het 
geschetste eindbeeld te realiseren. In de periode tot 2020 zal circa 13 tot 19 miljard euro, naast de 
reeds gereserveerde gelden, geïnvesteerd moeten worden in (Nederlandse Spoorwegen et al, 2003: 
28): 
• Verbetering van de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de infrastructuur; 
• Oplossen van capaciteitsknelpunten in het net; 
• Uitbreiden van de reizigersvoorzieningen op knooppunten; 
• Maken van een inhaalslag op het gebied van geluidshinder en externe veiligheid. 
In het maatregelenpakket voor de korte termijn staat de verbetering van de betrouwbaarheid centraal. 
Het pakket richt zich naast verbetering van de bedrijfszekerheid op: 
• Procesmaatregelen; 
• Materieelmaatregelen; 
• Oplossen van capaciteitsknelpunten; 
• Wegnemen van geluidshinder; 
• Verbeteren van de veiligheid. 
Voor het maatregelenpakket op de korte termijn wordt de investering geschat op 2,4 miljard euro.  
 
Zoals uit het bovenstaande opgemaakt kan worden, zijn forse investeringen noodzakelijk om de 
problemen in de spoorsector het hoofd te bieden. Echter kunnen in de huidige economische situatie 
niet alle gevraagde investeringen gehonoreerd worden. Wel is in het nieuwe regeerakkoord extra geld 
uitgetrokken voor onderhoud aan het spoor. (Nederlandse Spoorwegen et al, 2003: 33) Een deel van 
het maatregelenpakket op korte termijn kan worden uitgevoerd met deze extra investering. 
Investeringen die gepaard gaan met bijvoorbeeld een betere benutting van de infrastructuur of het 
oplossen van acute capaciteitsproblemen vallen buiten de boot. 
 
Het rapport van de deskundigen was een eerste aanzet om na te denken over de toekomst van het 
spoor en over de korte termijn aanpak. De visie zal verder uitgewerkt moeten worden en een vertaling 
moeten krijgen naar beleid van diverse actoren. Afdeling Strategie & Innovatie van Prorail heeft het 
thema in ieder geval opgepakt en er een eigen thema aan gewijd, het thema ‘innovaties migratieplan 
benutten en bouwen’. Zo ligt er voor de korte termijn (tot 2007) al een plan en zal voor de periode 
2007-2015 een migratieplan30 ontwikkeld worden dat gericht is op innovaties.31 
 
3.3.3 Thema ‘ICT Breedspoor’ 
In het kader van de efficiency is Prorail op zoek gegaan naar de mogelijkheden waarop binnen de 
spoorwereld de efficiency verhoogd kan worden. Een belangrijk verbeterpunt voor efficiency in de 
                                                      
27 Een afname van de hoeveelheid ongeplande uitval van onderdelen van het spoorsysteem kan de stiptheid van de 
dienstregelen verhogen. 
28 Tot 2010 is een bedrag van € 1,6 miljard gereserveerd om de betrouwbaarheid te verbeteren. 
29 Projecten die een groot beslag hebben gelegd op beschikbare middelen zoals de HSL-Zuid en de Betuweroute. 
30 Het migratieplan beschrijft hoe treinproduct, verkeersmanagement en verkeersmiddelen (technisch en procesmatig) moeten 
innoveren en welke systeemsprongen nodig zijn. Het migratieplan kijkt vooruit en terug: Zijn bijstellingen van het eindbeeld 
nodig? Zijn er innovaties die al op korte termijn tot verbeteringen kunnen leiden? 
31 Bron: Een brochure van de afdeling Strategie & Innovatie van Prorail, editie: september 2003. 
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spoorwereld is communicatie, de uitwisseling van informatie. De gedachte is dat de 
communicatienetwerken binnen nu en enkele jaren een flink aantal bedrijfsprocessen kunnen 
ondersteunen, die daardoor effectiever en tegen lagere kosten voor een hogere graad van 
bedrijfszekerheid van de infrastructuur kunnen leiden. Met behulp van breedbandige 
communicatienetwerken kunnen namelijk verschillende typen informatie in een grote hoeveelheid 
uitgewisseld worden; meer dan er mogelijk is met de huidige technologie. ICT Breedspoor is het 
visieproject dat zich richt op de verkenning van mogelijkheden van breedbandige (mobiele) 
communicatienetwerken. 
 
In samenwerking met kennisinstituten, leveranciers en aannemers tracht de afdeling Strategie & 
Innovatie van Prorail een gedeelde ICT-visie voor het spoorsysteem te ontwikkelen. De kennis die uit 
innovatieve verkenningen, haalbaarheidsstudies en pilots verkregen wordt, zal inzicht geven in de 
mogelijke bijdrage van ICT in bestaande en nieuwe processen.  
 
Het project is opgebouwd uit  7 deelprojecten, waaronder: 
• Werkplek Online: dit project beoogt een aanzienlijke tijdsbesparing en kwaliteitsverbetering te 

faciliteren met betrekking tot onderhoud op emplacementen en langs de baan. Het doel is om de 
monteur op de werkplek te voorzien van alle actuele informatie die nodig is voor effectief 
preventief onderhoud en herstel van storingen; 

• Sociale Veiligheid: in dit project wordt onderzocht in welke mate breedbandige 
communicatienetwerken kunnen bijdragen aan een hogere graad van sociale veiligheid en 
services op stations en in treinen; 

• ReizigersWEB: het comfort van reizigers kan aanzienlijk vergroot worden met breedbandige 
communicatienetwerken. Het project moet inzicht geven in de wensen van reizigers en de 
haalbaarheid van die wensen; 

• GoederenWEB: in dit project staat de manier waarop logistieke ketens verbeterd kunnen worden 
centraal. Dit door de inzet van breedbandige communicatie. 

 
3.3.4 Thema ‘Stationsontwikkeling’  
Het thema ‘stationsontwikkeling’ richt zich op kwaliteitsverbetering en het vinden van oplossingen op 
de problemen die spelen bij stationsontwikkeling.32 De complexe besluitvormingsprocessen, waarin 
vele partijen bij betrokken zijn, zoals NS, provincies, Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Prorail, etc., 
leiden ertoe dat de gewenste knooppuntontwikkeling onvoldoende en heel langzaam van de grond 
komt. Daarom zijn de doelen van dit thema om een overzicht te krijgen van betrokken actoren en 
knelpunten om vervolgens een oplossing te bieden op vraagstukken rond bedrijfsvoering, financiering, 
beheer en bestuurlijke organisatie. Leereffecten uit pilots worden gebruikt om een model voor 
maatschappelijke kosten-baten-analyses te ontwikkelen. 
 
3.3.5 Conclusies 
Uit de in deze paragraaf beschreven ontwikkelingen is op te maken dat er behoorlijk wat inspanning in 
de spoorsector gericht zijn op de verbetering van het spoorsysteem. Ook is gebleken dat forse 
investeringen noodzakelijk zijn om de problemen het hoofd te bieden. Extra geld is slechts 
uitgetrokken voor ad-hoc oplossingen voor de korte termijn: de kwaliteit van het spoorsysteem op peil 
brengen, om een nog enigszins betrouwbaar spoorsysteem te creëren. Het beter benutten van het 
spoorsysteem heeft de tweede prioriteit. In de loop der tijd zal het beter benutten echter steeds 
belangrijker worden door onder meer de groeiende mobiliteitsbehoefte. Vandaar dat in dit onderzoek 
het beter benutten centraal staat. De volgende paragraaf zal de systeemgrenzen van dit onderzoek 
toelichten aan de hand van de systeeminnovatie ‘beter benutten’.  
 
3.4 De spoorsector: een systeembeschrijving 
Een voorwaarde voor een transitie is dat innovatie op het niveau van systemen plaatsvindt. Alleen als 
verschillende systeeminnovaties op elkaar inhaken en elkaar versterken kan een transitie gestalte 
krijgen. Paragraaf 2.2.3 geeft enkele kenmerken van systeeminnovaties. Uit deze kenmerken wordt 
duidelijk dat systeeminnovaties organisatie-overstijgende vernieuwingen zijn die door uiteenlopende 
systeemdeelnemers gerealiseerd worden. Systeeminnovaties spelen zich namelijk af op het niveau 
dat uitstijgt boven het niveau van een individu, een individueel bedrijf of een individuele 
belangenorganisatie, bijvoorbeeld een sector, bedrijfstak of een stad of regio. Voorbeelden van 
systeeminnovaties zijn (Rotmans, 2002: 3): 
                                                      
32 Bron: brochure van de afdeling Strategie & Innovatie van Prorail, editie: september 2003. 
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• Modernisering van de bedrijfstak glastuinbouw; 
• Ecologisch verantwoord bouwen in de nieuwbouwsector; 
• Bestuurlijke vernieuwing in de grote steden. 
De uitdaging op het gebied van systeeminnovaties is volgens het NIDO33 een procesmatige: langs 
welk traject en op welke manier moeten programma’s vorm krijgen om systeeminnovaties richting een 
duurzame ontwikkeling in de praktijk op gang te brengen en te houden? (Loeber, 2003: 21)  
  
TRANSUMO is het vernieuwingsnetwerk dat zich richt op de duurzame ontwikkeling van het 
mobiliteitssysteem. In paragraaf 2.2.4 werd duidelijk dat TRANSUMO uit drie bouwstenen bestaat, 
namelijk de thematische onderzoeksprogramma’s (de clusters), projecten en proeftuinen. Proeftuinen 
zijn experimenteerruimtes waar interdisciplinaire kennis- en kennisinfrastructuur-ontwikkeling over 
mobiliteit plaatsvindt. Om de link met de transitietheorie te leggen: de proeftuinen kunnen opgevat 
worden als (beoogde) systeeminnovaties. De exacte proeftuinen worden in de loop van 2004 
gedefinieerd in overleg met de partners van TRANSUMO. (Klinkenberg, 2004)  
  
Hoewel het programma van systeeminnovaties nog niet helemaal vaststaat, wordt door Prorail 
aangegeven dat de gedachte van het thema ‘Benutten en Bouwen’ (paragraaf 3.3.2) wordt opgepakt 
in een aantal proeftuinen.34 In de conclusies van de vorige paragraaf is gesteld dat één van de 
onderdelen van ‘Benutten en Bouwen’ centraal staat in dit onderzoek, namelijk het beter benutten van 
de capaciteit35 van het spoorsysteem. De systeeminnovatie ‘beter benutten’ bestaat uit diverse 
organisatie-overstijgende project-, dienst-, en dienstinnovaties: de benuttingsmaatregelen. Veel 
actoren uit de spoorsector zijn bij de systeeminnovatie betrokken. Zo zullen regels aangepast moeten 
worden, coalities zullen gevormd moeten worden en er zullen investeringen gedaan moeten worden. 
In het eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) wordt benutten als volgt 
gedefinieerd (IBO Benuttingsmaatregelen Spoor, 2002: 7): 
“Het treffen van maatregelen waardoor de productie van spoorwegdiensten (zowel kwalitatief en 
kwantitatief) doelmatig en effectief kan worden vergroot zonder dat een integrale uitbreiding van de 
bestaande infrastructuur nodig is. Bij benutten zal het dus in de regel gaan om relatief kleine 
aanpassingen van de infrastructuur en productieprocessen.” 
 
Om een herkenbaar en communiceerbaar systeem te definiëren zijn systeemgrenzen noodzakelijk. 
Het volgende gaat in op de systeemgrenzen van dit onderzoek. 
 
Systeemgrenzen van het onderzoek 
Om een herkenbaar en communiceerbaar systeem te analyseren is het van belang de 
systeemgrenzen van het onderzoek in goede overweging te kiezen. Een klein systeem zal het 
voordeel hebben dat innovatiemogelijkheden sneller zichtbaar zullen zijn en het innovatieproces beter 
beheersbaar is. Een groot systeem kan daarentegen veel mogelijkheden tot innovatie bieden 
aangezien vele objecten en relaties zich binnen het systeem bevinden. Een nadeel van een groot 
systeem is dat het innovatieproces complexer en moeilijker beheersbaar is. 
 
Geels en Kemp (2000: 3) maken onderscheid tussen drie categorieën maatschappelijke functies op 
basis waarvan een systeem afgebakend kan worden, namelijk: 
• 
• 
• 

                                                     

Generieke functies: energie- en grondstoffenleverantie; 
Intermediaire functies: zakelijke dienstverlening, verplaatsen en communicatie; 
Eindgebruiksfuncties: huisvesten, recreatie, voeden en verzorgen. 

Dit onderzoek heeft, zoals eerder gezegd, betrekking op de intermediaire functie ‘verplaatsen’.  
 
Om uiteindelijk aan te kunnen geven welke actoren binnen de systeemgrenzen van het onderzoek 
vallen, zal in eerste instantie een beschrijving van het totale mobiliteitssysteem gegeven worden. 
Figuur 3.2 is een weergave van de elementen van het mobiliteitssysteem. Uit de figuur is op te maken 
dat het verkeerssysteem is op te vatten als een samenspel tussen twee 
subsystemensysteemelementen: de verkeersinfrastructuur en verplaatsingsmiddelen. Als het 

 
33 NIDO staat voor Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling en is een organisatie die zich richt op het bij elkaar brengen van 
uiteenlopende actoren om programma’s richting duurzaamheid te ontwikkelen. NIDO is één van de initiatieven die het kabinet 
heeft genomen als investering in de Nederlandse kennisinfrastructuur (Bron: www.nido.nu, geraadpleegd op 22-6-04). 
34 Uit een gesprek met Frank Koster, bureaumanager afdeling’ Strategie en Innovatie’ bij Prorail, op 29-03-04. 
35 De systeemcapaciteit wordt onder andere bepaald door de infrastructuurcapaciteit, de vervoerscapaciteit en capaciteit van 
productiemiddelen (materieel, personeel). 
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systeemelement ‘lading’ in samenhang beschouwd wordt met de genoemde systeemelementen, 
spreekt men over vervoerssysteem. (Baggen, 1994: 50) 
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Figuur 3.2: Het verkeers- en vervoerssysteem36 (Baggen, 1994: 50) 
 
Figuur 3.2 is een globale weergave van elementen, echter kan voor elke modaliteit (weg, spoor, water 
en lucht) dit onderscheid in elementen gemaakt worden. In dit onderzoek staat de modaliteit ‘spoor’ 
centraal.  
 
De systeemgrenzen van dit onderzoek zullen bepaald worden aan de hand van de op de vorige 
pagina genoemde definitie van benuttingsmaatregelen. Dit is de thematische afbakening van het 
onderzoek. Uit de definitie is op te maken dat benuttingsmaatregelen in de regel kleine aanpassingen 
van de infrastructuur en productieprocessen betreffen. Benuttingsmaatregelen kunnen dus op alle drie 
de elementen betrekking hebben, al dan niet in samenhang met elkaar. Zo hebben aanpassingen in 
een productieproces al snel betrekking op de elementen ‘lading’ en ‘verplaatsingsmiddelen’. In het 
volgende zal per element een beschrijving gegeven worden, aangezien elk element ook weer als een 
systeem is op te vatten en dus ook afgebakend zal moeten worden. 
 
Infrastructuur 
Om een systeemafbakening te kunnen maken is een definiëring van railinfrastructuur noodzakelijk. Uit 
de vrij omvangrijke literatuur over infrastructuur blijkt dat een eenduidige begripsomschrijving niet 
mogelijk is. Veel definities bestaan uit twee delen, namelijk een abstracte definitie met behulp van een 
aantal kenmerken van infrastructuur en een concrete opsomming van infrastructuurelementen. 
(Baggen, 1994: 51) In dit onderzoek wordt de railinfrastructuur gedefinieerd als die delen van het 
transportsysteem die functioneel zijn voor het transport, maar zelf zijn gefixeerd. (Twist en Veeneman, 
1999: 24) Railinfrastructuur kan het transport dragen (het spoor), maar ook sturen (seinen, 
overwegbomen). Binnen het onderzoek vallen ook stations binnen de definitie van ‘railinfrastructuur’, 
aangezien stations gefixeerd zijn en functioneel zijn voor het transport van reizigers en goederen. Als 
laatste valt binnen de definitie van ‘railinfrastructuur’ het ruimtebeslag van het spoor en de stations. 
Als bijvoorbeeld innovaties vereisen dat een ruimte anders verdeeld moet worden, is het van belang te 
weten welke organisaties van het besluitvormingsproces deel uit maken. 
 
Onder de functionele begrenzing van het element ‘infrastructuur’ valt de nationale railinfrastructuur van 
het hoofdrailnet37. De Hogesnelheidslijn en de Betuweroute vallen buiten de functionele begrenzing 
aangezien deze trajecten zich nog in de realisatiefase bevinden. 
 
Verplaatsingsmiddelen 
Het hoofdrailnet wordt bereden door treinen, oftewel zware railvoertuigen, die voldoen aan de 
gestelde eisen om van het Nederlandse spoorwegnet gebruik te mogen maken. (Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, 2002: 24) Zowel personen- als goederenvervoerders vallen binnen dit 
systeem. Ook organisaties die de belangen van de personen- en goederenvervoerders behartigen 
vallen binnen de systeemgrenzen. 

 
36 In dit onderzoek wordt met het mobiliteitssysteem, het verkeers- en vervoerssysteem bedoeld. 
37 NS-term voor de spoorlijnen die zonder overheidsbijdrage winstgevend zijn. Het kernnet is door het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat 'hoofdrailnet' genoemd in de nota ‘Derde Eeuw Spoor’. De lijnen die hier niet onder vallen behoren tot de 
contractsector en zullen door provincies en kaderwetgebieden de komende jaren worden aanbesteed (bron: www.rovernet.nl). 
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Lading 
De zware railvoertuigen die over het hoofdrailnet rijden vervoeren goederen en personen. 
Organisaties die de belangen behartigen van reizigers en verladers vallen binnen de grenzen van dit 
systeem.   
 
3.5 Conclusie 
Een transitie naar een duurzame mobiliteit is zo complex en bevat zoveel onzekerheden, dat het niet 
praktisch is om het totale mobiliteitssysteem als systeem te hanteren: een benadering op 
subsysteemniveau is onontbeerlijk. Uit dit hoofdstuk komt naar voren dat de spoorsector op 
verschillende manieren bijdraagt aan de transitie naar een duurzame mobiliteit. Van deze initiatieven 
wordt het beter benutten van de capaciteit van het spoorsysteem als één van de systeeminnovaties 
gezien die op het transitiepad naar een duurzame mobiliteit ligt. Deze systeeminnovatie bestaat uit 
diverse organisatie-overstijgende project-, dienst-, en dienstinnovaties: de benuttingsmaatregelen. 
 
Volgens de transitietheorie is het wegnemen van knelpunten en het langdurig blijven creëren van de 
juiste omstandigheden en passende condities in een vroeg stadium van een transitieronde essentieel. 
Aangezien de transitie naar een duurzame mobiliteit zich in een vroeg stadium bevindt, zullen in het 
volgende hoofdstuk de knelpunten bij benuttingsmaatregelen geïdentificeerd worden.  
 Uit het vorige hoofdstuk bleek dat de beleidsarrangementenbenadering als instrument gebruikt 
kan worden om enerzijds de knelpunten inzichtelijk te krijgen en anderzijds interventiemaatregelen te 
definiëren. Deze benadering zal dan ook gebruikt worden in de volgende twee hoofdstukken. In 
hoofdstuk 4  wordt de benadering gebruikt als analysemodel en in hoofdstuk 5 als interventiemodel.  
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4 Analyse van het beleidsarrangement ‘de spoorsector’ 
 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre het beleidsarrangement ‘de spoorsector’ 
benuttingsmaatregelen stimuleert dan wel blokkeert. Het betreft het beleidsarrangement dat binnen de 
gedefinieerde systeemgrenzen valt. Om op deze vraag antwoord te krijgen is het van belang om zicht 
te krijgen op de actoren die in de spoorsector invloed uitoefenen op het besluitvormingsproces van 
benuttingsmaatregelen en van welke relaties tussen deze actoren sprake is.  
 In dit hoofdstuk zal het analysemodel van de beleidsarrangementenbenadering gebruikt worden, 
teneinde de inhoud en organisatie van het arrangement van de spoorsector, anno 2004, inzichtelijk te 
krijgen. Uitgangspunt voor de analyse zijn de vier dimensies van het arrangement: 

Actoren en coalities (paragraaf 4.2);  • 
• 
• 
• 

Hulpbronnen en invloed (paragraaf 4.3); 
Spelregels (paragraaf 4.4); 
Discours (paragraaf 4.5). 

Tot slot zullen in paragaaf 4.5 een aantal knelpunten geïdentificeerd worden. De geïdentificeerde 
knelpunten bieden vervolgens aangrijpingspunten voor interventievoorstellen. Hoofdstuk 5 zal ingaan 
op een analyse van de knelpunten en de ontwikkeling van interventievoorstellen. 
 
4.2 Actoren, zakelijke relaties en coalities  
Als beginpunt van de analyse van het beleidsarrangement ‘de spoorsector’ ligt het voor de hand om in 
kaart te brengen welke actoren van het arrangement deel uit maken. Een actor kan gezien worden als 
een organisatie die betrokken is bij de spoorsector. Dit kunnen zijn overheden, belangenorganisaties, 
onderzoeksinstituten, enzovoorts. Als eerste zullen de verschillende categorieën actoren behandeld 
worden om vervolgens in te gaan op coalitievorming in de spoorsector. 
 
Actoren in de spoorsector 
De belangrijke actoren en de mate van invloed die deze actoren hebben is in kaart gebracht door 
middel van de ‘Fast Arrangement Mapping’-methodiek. Uitgangspunt is de afbakening van paragraaf 
3.4. De resultaten van deze sessie met twee deskundigen is opgenomen in bijlage 1. De ‘arrangement 
map’ is gevalideerd door de geïnterviewde deskundigen. 
De categorieën die onderscheiden kunnen worden, zijn38: 
1. Sturende actoren zijn voornamelijk politieke actoren, gemeentelijke diensten, regionale 

bestuursorganen, ministeries, de Europese Unie; 
2. Bouwende actoren brengen de fysieke veranderingen aan in de omgeving, zoals aannemers. Ook 

investeerders en projectontwikkelaars maken onderdeel uit van deze categorie; 
3. Beherende actoren geven opdracht tot het aanbrengen van fysieke veranderingen aan de 

railinfrastructuur. De beheerder van het hoofdrailnet heet sinds 1 januari 2003 ‘Prorail’.39 NS 
Reizigers is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van de stations; 

4. Vervoerders zijn de organisaties die gebruik maken van de infrastructuur. Onderscheid kan 
gemaakt worden tussen personen- en goederenvervoer; 

5. Adviesbureaus en onderzoeksinstellingen kunnen ingehuurd worden door andere actoren en 
leveren fundamentele kennis; 

6. Maatschappelijke organisaties beschikken over mogelijkheden om de besluitvorming te 
beïnvloeden, waaronder bijvoorbeeld milieuorganisaties. 

 
Verschillende actoren kunnen in verschillende categorieën geplaatst worden door de uiteenlopende 
activiteiten van de actoren. Daarnaast is er sprake van verschuivende rollen van actoren. Zo 
detacheert een ingenieursbureau werknemers bij beheerders en overheden en gaan bouwende 
actoren beheersfuncties op zich nemen.  
 Ook kan het plaatsen van actoren op basis van invloed in het besluitvormingsproces rondom 
benuttingsmaatregelen kan niet zwart-wit gezien worden. Voor de relatief kleine projecten zijn 

                                                      
38 De actoren die invloed hebben (of kunnen hebben) op het besluitvormingsproces rondom benuttingsmaatregelen zijn 
opgenomen in de arrangement map. 
39  Infrabeheerder Prorail is in januari 2003 ontstaan uit de taakorganisaties Railned, Railinfrabeheer en Railverkeersleiding. 
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bijvoorbeeld gemeenten en kaderwetgebieden belangrijke actoren, terwijl zij in relatief grote projecten 
weer minder invloed hebben.  
 Getracht is om de actoren in de ‘arrangement map’ te clusteren en in te delen aan de hand van 
de hoofdactiviteiten van een actor. De mate van invloed van de actoren, die uit de ‘arrangement map’ 
te herleiden valt, moet met enige willekeur opgevat worden. 
 
Opgemerkt moet worden dat NS Stations binnen de systeemgrenzen van het onderzoek in de 
categorie ‘beherende actoren’ geplaatst is, aangezien stations onderdeel van de railinfrastructuur 
uitmaken. Dit bedrijfsonderdeel van de NS is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van de 
stations. Het juridische eigendom van de grond van statons is in handen van NS Vastgoed. NS 
Vastgoed ontwikkelt en exploiteert rondom stations gebouwen en gebieden. Deze organisatie is 
daarom geplaatst in de categorie ‘bouwende actoren’. Opgemerkt moet worden dat het juridisch 
eigendom van het transfergedeelte40 in handen is van Prorail.  
 Reizigers zijn buiten beschouwing gelaten, omdat verondersteld is dat een consument als 
individu geen invloed heeft op de besluitvorming. De maatschappelijke organisaties behartigen de 
belangen van de consumenten.  
  
Tussen de categorieën actoren kunnen een aantal coalities onderscheiden worden. De coalities in de 
spoorsector zullen in de volgende paragraaf beschreven worden. 
 
Coalities van actoren 
De in de vorige paragraaf genoemde categorieën actoren van het beleidsarrangement ‘de 
spoorsector’ opereren niet los van elkaar. Vaak is samenwerking noodzakelijk om bepaalde doelen te 
realiseren. Samenwerking kan voorkomen in allerlei vormen. Zo kan een samenwerking een 
incidenteel karakter hebben of een structureel karakter. Om te spreken van een coalitie moet sprake 
zijn van structurele samenwerking. (Arts et al, 2001: 14) Inzicht in aanwezige coalities is verkregen uit 
interviews en literatuurstudie.  
 
Coalities tussen sturende actoren 
Samenwerking tussen met (de)centrale overheden begint meer en meer op gang te komen. Een 
voorbeeld hiervan is het ‘Kennisplatvorm Verkeer en Vervoer (KPVV)’. Tot eind 2003 heette dit 
platvorm het ‘VERDI Kennisplatform’. Het is een samenwerkingsverband tussen het Rijk en de 
decentrale overheden met het doel te komen tot effectieve kennisuitwisseling. Om in te spelen op 
toekomstige kennisbehoefte wordt onder meer de ontwikkeling van de Nota Mobiliteit op de voet 
gevolgd.41 Een ander initiatief is het ‘Interprovinciaal overleg (IPO)’ wat de koepelorganisatie is van de 
twaalf provincies. Het IPO is actief op dezelfde terreinen als gemeenten, zoals milieu en mobiliteit. 
 
Coalities tussen beherende actoren 
Met de ‘Nota Mobiliteit’ in het vooruitzicht kan gesteld worden dat marktpartijen gezamenlijk 
gebiedsgewijs problemen moeten gaan onderzoeken. (Kernteam NVVP, 2003: 2) Er vindt een 
tendens plaats naar het denken in mobiliteitsstromen in plaats van denken aan verbeteringen op 
diverse aspecten van verschillende modaliteiten. Lightrail is hier een voorbeeld van en wordt 
omschreven als vervoer op stadsgewestelijk en regionaal niveau op trajecten tussen 10 en 40 
kilometer. (Prorail, 2003) Het is een tussenvorm tussen trein, metro en tram, waarbij onder andere 
stadsvervoerders, Prorail en Rijkswaterstaat nauw samenwerken. Een proefproject vindt bijvoorbeeld 
plaats op het bestaande traject van het hoofdrailnet ‘Rijn-Gouwelijn’ tussen Gouda en Alphen aan den 
Rijn waarop sinds 28 februari 2003 speciale lightrail voertuigen rijden. 
 
Coalities tussen maatschappelijke organisaties 
De invoer van de Wet Personenvervoer in 2000 heeft tot doel te komen tot een beter functionerend en 
betaalbaar personenvervoer. Een onderdeel van de wet is dat de consument formeel betrokken moet 
zijn bij besluitvorming rond het openbaar vervoer.42 De wet geeft de consument namelijk inspraakrecht 
bij de aanbesteding van het stads- en streekvervoer en regionale spoorlijnen. Het kernnet van het 
landelijke spoor vormt hier een uitzondering op. Hier is namelijk de inspraak geregeld via het 

                                                      
40 De transferruimte is gedefinieerd als alle voorzieningen die nodig zijn voor de afwikkeling van de treinreizigers. Het betreft 
o.a. stationshal, reizigerstunnel (of traverse), trappen, roltrappen en liften, perron, reizigersinformatie en dergelijke. 
41 Bron: http://www.kennisplatform-verdi.nl/KPVV.htm, geraadpleegd op 22-01-04. 
42 Bron: http://www.opc.nu, geraadpleegd op 22-01-04. 
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LOCOV43, waarin diverse consumentenorganisaties de consument vertegenwoordigen in overleg met 
de Nederlandse Spoorwegen en het Ministerie van V&W inzake het nationale spoorvervoer.  
 
Coalities tussen beherende en bouwende actoren én adviesbureaus en onderzoeksinstellingen 
Het fysieke onderhoud van het hoofdrailnet, zoals al vermeld is in paragraaf 4.2.2, is verdeeld onder 
drie aannemers, namelijk Strukton, Volker Wessel Stevin Rail & Traffic en BAM Rail. De aannemers 
voeren in opdracht van Prorail binnen de zogenaamde procescontracten onderhoudswerkzaamheden 
uit. Binnen de coalitie OPC+ werken de aannemers en Prorail samen in diverse werkgroepen om te 
komen tot een effectievere invulling van de procescontracten. De hoofddoelstelling van deze coalitie is 
om de kwaliteit van het spoor de komende jaren te verbeteren om de beschikbaarheid van het spoor 
te verhogen. Het proces heeft nog een lange weg te gaan, aangezien mensen anders tegen elkaar 
moeten gaan aankijken.44 Werkwijzen moeten worden aangepast en verantwoordelijkheden moeten 
uit handen worden gegeven. Met andere woorden: het kost enige tijd voordat de nieuwe rolverdeling 
geaccepteerd zal worden.  
 
Het ontwikkelen van kennis en kunde van het RAMS-instrumentarium45 voor nieuwbouwprojecten is 
een samenwerkingsverband tussen Arcadis, Holland Railconsult en Prorail.46 Aannemers richten zich 
de komende jaren voornamelijk op efficiency. Zo heeft BAM Rail een overeenkomst gesloten met 
Prorail waarin ze moet zorgen voor 40 procent minder storingen en 30 procent efficiëntere uitvoer in 
de komende drie jaar. Als dit lukt staat hier natuurlijk ook weer een tegenprestatie van Prorail 
tegenover in de vorm van nieuw werk (continuering van het procescontract). 
 
Coalities tussen beherende en sturende actoren 
RandstadRail is een lightrailverbinding47 tussen de steden Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer en is 
een samenwerkingsverband van gemeenten, RET en HTM.48 In 2006 vallen de Hofpleinlijn en de 
Zoetermeer Stadslijn buiten het hoofdrailnet49 en gaan er vervolgens trams van RET of HTM over 
rijden. Op dit moment is er een strijd tussen Den Haag en Rotterdam wie over de lijnen gaat rijden. 
Deze strijd remt het project ‘Randstadrail’.  
 
Concluderend 
Aan de hand van de samenwerkingsverbanden kan geconcludeerd worden dat er in toenemende 
mate samenwerkingsverbanden opgericht worden. Voornamelijk actoren binnen dezelfde categorie 
zoeken samenwerking met elkaar met het doel meer draagkracht te creëren bij het behalen van 
gemeenschappelijke doelen. Ook worden samenwerkingsverbanden aangegaan in voorbereiding op 
de Nota Mobiliteit, waar de nadruk zal liggen op mobiliteitsstromen in plaats van de modaliteiten als 
afgeschermde entiteiten te zien.  
 
4.3 Hulpbronnen en invloed 
Machtsverhoudingen zijn gebaseerd op over welke hulpbronnen de actoren beschikken en hoe ze 
deze hulpbronnen gebruiken. Voorbeelden van hulpbronnen zijn: geld, informatie, kennis en 
vertrouwen. In het besluitvormingsproces met betrekking tot benuttingsmaatregelen hebben de 
spelers in de eerste ring van de ‘arrangement map’ het meeste invloed. Dit zijn het Ministerie van 
Verkeer & Waterstaat en infrabeheerder Prorail, zij besteden immers het geld. De actoren in de 
tweede en derde schil hebben een beperktere invloed en trachten daarom in te spelen op de 
ontwikkelingen bij de meest invloedrijke actoren. Met behulp van de bij hun aanwezige kennis en in 
combinatie met eventuele samenwerkingsverbanden kunnen zij hun diensten aanbieden. 
 
Een belangrijk onderdeel van de relatie tussen het Ministerie van Verkeer & Waterstaat en Prorail zijn 
de financiële stromen tussen de twee actoren. Het Ministerie is namelijk veruit de grootste 
geldschieter in de spoorsector. De allocatie van de geldstromen binnen Prorail is divers. Zo worden de 
taakorganisaties Railverkeersleiding en Railned van Prorail geheel door het Rijk gefinancierd. Voor de 
                                                      
43 LOCOV staat voor Landelijk Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer. 
44 Interview met Roy Coonen, contractmanager bij BAM Rail. Uit het personeelsblad van BAM Rail, nr 2. mei/juni 2003. 
45 RAMS staat voor Reliability (bedrijfszekerheid), Availability (beschikbaarheid), Maintainability (onderhoudbaarheid) en Safety 
(veiligheid). RAMS management rangschikt voor iedere categorie de kritische systemen op prioriteit. De toegepaste modellen 
kunnen gebruikt worden om de kosteneffectiviteit van mogelijke verbetermaatregelen te bepalen. 
46 Bron: infobulletin Holland Railconsult van 8 maart 2004. 
47 Lightrail is een tussenvorm van tram, trein en metro en kan zowel op het treinspoor als op het metro- of tramnet rijden. (Bron: 
www.randstadrail.nl, geraadpleegd op 1-6-04. 
48 RET en HTM zijn gemeentelijke vervoersbedrijven in respectievelijk Rotterdam en Den Haag. 
49 De beheersrol zal van Prorail naar de beheersorganisatie ‘RandstadRail’ verschuiven. 
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financiering van deze taakorganisaties wordt jaarlijks een contract afgesloten. Daarnaast bestaat de 
financieringsstroom van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat naar de taakorganisatie 
Railinfrabeheer van Prorail globaal gezien uit twee delen. Het eerste deel is bestemd voor het beheer 
en de instandhouding van de bestaande infrastructuur. Het tweede deel wordt vastgesteld aan de 
hand van de het aantal infrastructuurprojecten waar Prorail deel van zal uitmaken (projecten uit het 
MIT-programma50). Per project krijgt taakorganisatie Railinfrabeheer een beschikking.51  
 Naast geldstromen vanuit de overheid krijgt Prorail, zoals al eerder genoemd in paragraaf 4.2.2, 
een gebruiksvergoeding van de vervoerders. De inkomsten uit deze heffing zijn verwerkt in het 
uiteindelijke budget dat naar Railinfrabeheer gaat voor het beheer en de instandhouding van de 
infrastructuur. (IBO Benuttingsmaatregelen Spoor, 2002) Met andere woorden: de 
gebruikersvergoeding dekt niet de benodigde financiering voor het beheer en de instandhouding van 
de railinfrastructuur. Dit is ook een reden dat benuttingsmaatregelen niet goed van de grond komen. 
De lusten en de lasten bij zinvolle en effectieve maatregelen zijn namelijk niet gelijk verdeeld. (IBO 
Benuttingsmaatregelen Spoor, 2002: 39) Als voorbeeld kunnen materieelaanpassingen genoemd 
worden. Investeringen in aanpassingen aan de treinbeveiliging zullen de vervoerscapaciteit vergroten. 
Echter staat tegenover de investering geen proportionele inkomstenstijging tegenover.  
 
Naast de financiële relaties heeft Prorail ook een aantal relaties die gebaseerd zijn op kennis. Zo is 
Prorail onder andere verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de infrastructuur van 
het hoofdrailnet, planning van aanpassingen aan en uitbreiding van de infrastructuur én nieuwbouw 
van infrastructuur en stations.52 Erkende spooraannemers en ingenieursbureaus voeren deze 
werkzaamheden in opdracht van Prorail uit. Prorail is dus afhankelijk van kennis van deze actoren.  
 Het probleem is echter dat bij vernieuwings- en nieuwbouwprojecten niet alle kennis aanwezig is 
en er geen goed afgewogen maatschappelijke kosten-baten analyses gemaakt kunnen worden. 
Verschillende databronnen moeten worden geraadpleegd en aan veel van deze bronnen ontbreekt de 
gewenste actualiteit van de data. Daarnaast komt uit de interviews naar voren dat het grootste 
gedeelte van de specificaties van het spoorsysteem nergens is vastgelegd. Het gevolg hiervan is dat 
er achterhaalde normen gehanteerd worden die mogelijk ontwikkelingen belemmeren. 
 
4.4 Spelregels 
De dimensie ‘spelregels’ wordt erg breed opgevat. Het omvat het geheel van geschreven en 
ongeschreven gedrags-, omgangs- en procedureregels in de spoorsector. Ook de (formele) wetgeving 
die direct en indirect invloed uitoefent op het arrangement maakt onderdeel uit van deze dimensie. De 
huidige spoorwegwereld wordt gekenmerkt door een aantal zakelijke relaties, die hun oorsprong 
vinden in de Spoorwegwet en de Concessiewet. Deze wetten hebben betrekking op het verhelderen 
van posities, taken en verantwoordelijkheden.  
 
Zakelijke relaties 
Het wetsvoorstel van de Spoorwegwet is in april 2003 door het parlement aangenomen en 
implementeert hiermee de Europese richtlijnen, die een scheiding van infrastructuur en vervoer 
beoogt. In de Spoorwegwet zijn de rollen vastgesteld van actoren in de spoorsector (overheid, 
infrabeheerder, vervoerders en toezichthouders). Een belangrijk aspect van deze wet is de eerlijke 
concurrentie voor goederenvervoerders en concurrentie om het spoor voor personenvervoerders. Het 
Ministerie van Verkeer & Waterstaat werkt in het kader van de ‘Spoorwegwet’ samen met de 
spoorsector aan de uitwerking van lagere regelgeving (bijvoorbeeld AmvB’s) en een beheerconcessie 
voor het infrastructuurbeheer.53 
 De overheid is eigenaar van de railinfrastructuur en heeft een beheerconcessie verleend aan 
Prorail.54 Prorail is sinds 1 januari 2003 verantwoordelijk voor het toelaten van treinen op het spoor, de 
aanleg en onderhoud van railinfrastructuur en stations en de railverkeersleiding. In de 
beheerconcessie worden rechten en plichten beschreven over hoe deze beheerfunctie uitgevoerd 
moet worden. De beschrijving gaat onder meer in op: 

                                                      
50 Het MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) is een inhoudelijk samenhangend en tot en met 2010 financieel 
gedekt programma voor de aanleg- en benuttingsprojecten op het gebied van infrastructuur (Bron: 
www.verkeerenwaterstaat.nl/mit/, geraadpleegd op 25-5-04). 
51 Gemiddeld wordt er jaarlijks 600 miljoen Euro voor beheer en instandhouding en 1,5 miljard euro voor nieuwe investeringen 
uitgegeven. (IBO Benuttingsmaatregelen Spoor, 2001: 34) 
52 Bron: http://www.prorail.nl/ProRail/Organisatie/Verantwoordelijkheden, geraadpleegd op 23-5-04. 
53 Bron: http://www.nmanet.nl/, geraadpleegd op 23-04-05. 
54 Prorail is verdeeld in drie taakorganisaties, namelijk Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding. De staat is voor 100% 
aandeelhouder van het vennootschap. 
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• financiering van kleine infrastructuurprogramma’s; 
• financiering van het programma voor beheer en onderhoud; 
• consistente wet- en regelgeving; 
• helder bekostigingsmodel en targets (betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheidsniveau van 

de infrastructuur). 
Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat ziet toe op de naleving van deze rechten en plichten en heeft 
hiervoor een aantal instrumenten tot haar beschikking, zoals bestuurlijke boetes, bestuursdwang en in 
extreme gevallen een geheel of gedeeltelijke intrekking van de concessie.  
 
Ook de ‘Concessiewet’ is in april 2003 door het parlement aangenomen. De Concessiewet regelt de 
exclusieve rechten (de concessies) voor het personenvervoer per trein.55 De voorwaarden voor 
personenvervoerders liggen vast in deze vervoerconcessie. Een onderdeel van de concessie is een 
prestatiecontract tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse Spoorwegen 
over de kwaliteit van de dienstverlening (bijvoorbeeld de punctualiteit) en de prijzen van treinkaartjes.  
 NS Reizigers is de dominante gebruiker van het hoofdrailnet op het gebied van personenvervoer 
en zal dat tot het jaar 2015 blijven. Overige vervoerders die gebruik maken van het hoofdrailnet zijn 
nationale en internationale goederen,- en personenvervoerders. Regionale personenvervoerders 
kunnen concessies verkrijgen om op beperkte delen van het hoofdrailnet het personenvervoer te 
verzorgen.  
 
Prorail is de enige leverancier van infrastructuurcapaciteit op het hoofdrailnet. Om deze reden zullen 
alle vervoerders met Prorail overeenkomsten moeten sluiten over het gebruik van de capaciteit van 
het hoofdrailnet. Zo moeten vervoerders in het bezit zijn van een netverklaring56 met als onderdeel 
een toegangsovereenkomst om überhaupt over het spoor te mogen rijden. Via de 
toegangsovereenkomst worden kosten aan de vervoerders toegerekend. Daarnaast tracht de 
toegangsovereenkomst optimalisatie tussen het vervoer en de railinfrastructuur integraal te regelen en 
legt deze afspraken vast tussen capaciteitsaanbieder en –vrager over onder meer: capaciteitsgebruik, 
en informatie (o.a. reisinfo, buitendienststellingen, stations). 
 Een belangrijk onderdeel van de verzakelijking tussen de beheerder en vervoerders is het 
programma ‘Performance regime’. Dit programma is primair bedoeld om instrumenten te ontwikkelen 
voor het vaststellen van prestatie-afspraken. (Railinfrabeheer, 2002: 12) Uiteindelijk zullen de 
prestatie-afspraken gerelateerd worden aan de gebruiksvergoeding die de vervoerders moeten 
betalen. 
 
De fysieke aanleg en het fysieke onderhoud van de railinfrastructuur besteedt Prorail uit aan door 
Prorail erkende57 bedrijven. Het erkenningsysteem onderscheid de volgende branches: 
• Ingenieursbureaus; 
• Kabelaannemers en boorbedrijven; 
• Spooraannemers; 
• Onderhoudsaannemers; 
• Werkplekbeveiligingsbedrijven. 
 
Het fysieke beheer en de instandhouding van de railinfrastructuur van het hoofdrailnet is tot januari 
2007 verdeeld onder drie PCA’s58, die procescontracten hebben afgesloten met Prorail. Leidend 
daarbij zijn de instandhoudingsspecificaties59. Een probleem hierbij is dat Prorail vaak niet weet wat de 
oorsprong van deze normen is. De specificaties zijn namelijk tientallen jaren geleden geformuleerd op 
basis van de toen aanwezige treinfrequentie en –belasting. Inmiddels is de treinenloop drastisch 
veranderd (en heeft het huidige materieel meer mogelijkheden), maar de normen niet. Dit terwijl op 
basis van de normen wel contracten worden afgesloten, waardoor de kwaliteit van het spoor op 
bepaalde onderdelen ver boven de daadwerkelijk nodige kwaliteit ligt. Sommige normen kunnen dan 

                                                      
55 Bron: http://www.ns.nl, geraadpleegd op 23-04-05. 
56 De netverklaring bevat alle informatie die een spoorwegonderneming nodig heeft voor toegang tot het Nederlandse 
spoorwegnet (Bron: www.prorail.nl, geraadpleegd op 22-5-04). 
57 Via een erkenning verkrijgt een bedrijf een kwalificatie en kan het deelnemen aan iedere aanbesteding waarop de erkenning 
van toepassing is (Bron: www.porail.nl, geraadpleegd op 21-5-04). 
58 PCA staat voor procesaannemer. Tot januari 2007 zijn dit Strukton, Volker Wessel Stevin Rail & Traffic en BAM Rail. Na 2007 
zullen de procescontacten openbaar aanbesteed worden. 
59 Instandhoudingsspecificaties zijn de normen waaraan de diverse onderdelen van het spoorsysteem moeten voldoen.  
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ook verruimd worden. Al met al wordt met de huidige normen het onderhoud onbetaalbaar, wat weer 
ten kosten gaat van investeringen in bijvoorbeeld benuttingsmaatregelen. 60  
 De relatie tussen Prorail en de PCA’s wordt beschreven in het onderdeel OPC+ (Output Process 
Contracten). Dit onderdeel is gestart om de taken binnen het gewenste samenwerkingsverband 
tussen Prorail en PCA’s te optimaliseren. (Werkgroep SKI, 2003: 1) Een implicatie van OPC+ is onder 
andere dat het klein onderhoud dat nu nog in handen is van Railinfrabeheer61 overgaat naar de 
aannemers. Het door Prorail gehanteerde credo “eyes on, hands off” maakt duidelijk dat Prorail zich 
uitsluitend wil gaan richten op haar beheersrol. Voor deze beheersrol zijn stuurinstrumenten62 in 
ontwikkeling, welke optimale kennisuitwisseling mogelijk zullen maken. De besluitvorming bij Prorail 
wordt vooralsnog als traag ervaren als gevolg van een gebrekkige kennisuitwisseling.  
 
Projecten die buiten het procescontact vallen, vallen onder de door Prorail gehanteerde 
aanbestedingsrichtlijnen, die zijn ondergebracht in een aanbestedingsreglement. Dit reglement bevat 
spelregels voor Europese en nationale aanbestedingen voor werken, diensten en leveringen.63 Dienst- 
en leveringsopdrachten boven de 200.000 Euro en bouwopdrachten boven de 5 miljoen Euro van 
Nederlandse overheidsinstellingen en nutsbedrijven, dienen aangemeld te worden bij de Europese 
Unie. Deze aanmeldingen worden gepubliceerd in de databank van de Europese Unie: de ‘Tender 
Electronic Daily’, zodat elk Europees bedrijf kennis kan nemen van de opdrachten.64 
 
Uit het bovenstaande valt af te leiden dat de drie centrale actoren (de actoren met de meeste invloed) 
in de spoorsector, de overheden (sturende actoren), infrabeheerder Prorail (beherende actor) en de 
vervoerders zijn. De driehoeksverhouding tussen deze drie actoren is zakelijk van aard. Overige 
zakelijke relaties bestaan tussen Prorail en door Prorail erkende bedrijven én tussen vervoerders en 
reizigers/verladers in de vorm van contracten.65 Figuur 4.1 geeft een overzicht van de zakelijke 
relaties. Uit de figuur is op te maken dat elke actor via één of meerdere overeenkomsten verbonden is 
met de andere(n).  
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Figuur 4.1: Zakelijke relaties in de spoorsector 

                                                      
60 Uit een gesprek met Aad van der Linden, onderhoudsengineer bij BAM Rail, op 2-6-04.  
61 Railinfrabeheer is een onderdeel van Prorail dat verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van de Nederlandse 
railinfrastructuur en stations. 
62 Een voorbeeld van een stuurinstrument is de KPI (Key Performance Indicator), welke gebruikt kan worden als trendmeter en 
daarmee vooral een signalerende rol heeft. 
63 Bron: http://www.prorail.nl/ProRail/Business_+to_Business/Aanbestedingen/Aanbestedingregelement, geraadpleegd op 21-5-
04. 
64 Bron: http://intranet.hr.nl/if/co/html/organisatie/index.html, geraadpleegd op 3-3-04. 
65 Een voorbeeld van een prestatiecontract tussen de reiziger en de vervoerder is een abonnement: de reiziger koopt een 
abonnement en verwacht hier diensten met een bepaalde kwaliteit voor terug. Als de diensten niet aan de gewenste kwaliteit 
voldoen (bijvoorbeeld een vertraging van meer dan een half uur) kan de reiziger een restitutieformulier invullen en een gedeelte 
van de abonnementsgelden terugvorderen. 
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Totstandkoming van Nota Mobiliteit 
Een nota die een belangrijke invloed zal hebben op het verkeers- en vervoerssysteem is de ‘Nota 
Mobiliteit’. Deze nota is de zakelijkere en kortere opvolger van het NVVP (zie paragraaf 3.2) en is op 
29 april 2004 besproken in de ministerraad.66 De nota is een resultaat van een samenwerking van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, provincies, kaderwetgebieden, gemeenten en waterschappen 
en zal gepresenteerd worden na de zomer van 2004. Verder wordt overleg gepleegd met andere 
departementen, zoals VROM, en maatschappelijke partners.67 Het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de nota.  
 Uit de interviews komt naar voren dat Prorail in beperkte mate bij de totstandkoming van de nota 
betrokken is geweest. Prorail heeft namelijk een ontwerp van de nota onder ogen gekregen waarop ze 
slechts een reactie heeft kunnen geven. Het beleid komt dus reactief tot stand in plaats van in 
samenwerking mét Prorail (pro-actief beleid). 
 
Kansen en bedreigingen van inhoudelijke regelgeving 
Naast het verhelderen van posities kunnen regels ook kansen bieden: een extra heffing op CO2-
uitstoot kan bijvoorbeeld een het vervoer per spoor een extra impuls geven. Maar regels kunnen ook 
knelpunten opwerpen zowel voor individuele actoren als een sector als geheel.  
 
Zo zijn na de scheiding van infrastructuur en exploitatie, de verzelfstandiging van de Nederlandse 
Spoorwegen en het goederenvervoer de verschillende partijen hun eigen weg gegaan. Dit heeft geleid 
tot suboptimalisatie, waarbij iedere partij zich op de eigen productieprocessen heeft gericht, zonder 
rekening te houden met de effecten voor het spoorsysteem als geheel. (Nederlandse Spoorwegen et 
al, 2003: 13) Daarbij komt uit de interviews naar voren dat aanscherping van de veiligheid in het RVW 
(Reglement Veilig Werken aan railinfra) eilandvorming in de hand werkt. Een strikte scheiding van de 
werkzaamheden aan het spoor en de reguliere treinenloop is tegenwoordig noodzakelijk om aan het 
spoor te mogen werken. De Arbeidsinspectie stelt namelijk dat aannemers onvoldoende invulling 
geven aan een veilige werkplek volgens de Arbowet. (Arbeidsinspectie, 2003: 3) Hierdoor wordt 
(eigenlijk onnodig) de TVP (Trein Vrije Periode) langer, met een extra spanning tussen de TVP en de 
treinenloop tot gevolg. Strengere controle op naleving van de Arbowet had deze extra spanning 
wellicht kunnen voorkomen. 
 
Naast de veiligheidsregels zijn ook de milieuregels aangescherpt. Hierdoor mogen storingsgevoelige 
wissels bijvoorbeeld niet gesmeerd en geslepen worden. Alternatieven zorgen voor meer storingen. 
Een ander probleem dat uit de interviews naar voren komt is de verschillende milieunormen per 
gemeente. Hierdoor moet een verlader per gemeente de goederen laten controleren. Met als gevolg 
dat de lading vanaf Rotterdam tot aan Venlo ongeveer twaalf keer gecontroleerd worden, terwijl dit in 
het buitenland van Duitsland naar bijvoorbeeld Italië slechts drie keer het geval is. 
 
4.5 Discours 
De dimensie ‘discours’ verwijst onder andere naar de probleemdefinities en oplossingsrichtingen die 
gehanteerd worden door de actoren in de spoorsector. Daarnaast verwijst deze dimensie naar de  
beleidsprogramma’s, met andere woorden: de specifieke inhoud van beleidsnota’s en maatregelen.  
 
In eerste instantie wordt de spoorsector gekenmerkt door activiteiten die gericht zijn op de korte 
termijn. De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de infrastructuur heeft de grootste prioriteit en 
innovaties die in eerste instantie niet direct ten goede komen aan deze beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid krijgen een veel lagere prioriteit. 
 
De geïnterviewde personen uit de verschillende maatschappelijke hoeken van het arrangement 
vinden het belangrijk dat benuttingsmaatregelen plaatsvinden. Benuttingsmaatregelen zullen namelijk 
de gehele spoorsector ten goede komen. Zolang een innovatie voordeel oplevert voor een actor, 
zullen zij bereid zijn om medewerking te verlenen. Mocht een actor met een innovatie iets verliezen of 
denken iets te verliezen, is dit een heel ander verhaal. De vakbonden worden bijvoorbeeld genoemd 
als remmende actor op innovaties die betrekking hebben op het vervoersproces, omdat banen 
(mogelijk) op het spel staan. Hierdoor worden efficiëntieslagen gemist. Zo stuiten technologieën die 

                                                      
66 Bron: http://www.verkeerskunde.nl/nieuws2003/nota.htm, geraadpleegd op 22-12-03. 
67 Bron: http://www.vananaarbeter.nl, geraadpleegd op 22-12-03.  
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een verdere automatisering in de sector tot gevolg hebben, zoals het vervangen van loketten door 
automaten, op weerstand.  
 
Verder wordt de spoorsector gekenmerkt door gebrek aan samenwerking. De zakelijke relaties die 
gebaseerd zijn op heldere afspraken tussen de actoren komen niet ten goede aan samenwerking in 
de sector. Hoewel samenwerking noodzakelijk is om gemeenschappelijke doelen te behalen, zoals 
een veilige bereidbaarheid en een hoge beschikbaarheid, vindt er nog onvoldoende samenwerking 
plaats. Eén van de oorzaken hiervan is dat het urgentiegevoel, dat men elkaar nodig heeft, niet 
aanwezig is.  
 
4.6 Conclusies 
Het doel van dit hoofdstuk is om door een analyse van het beleidsarrangement ‘de spoorsector’ een 
aantal knelpunten te identificeren.  
 
Als men naar machtsverhoudingen binnen het arrangement kijkt, kan opgemerkt worden dat het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Prorail de grootste invloed hebben binnen het arrangement. 
Deze actoren beschikken immers over de hulpbronnen (cq. geld).  
 Binnen de dimensie ‘hulpbronnen’ valt ook aanwezige kennis. Een probleem in de spoorsector is 
dat er geen goed afgewogen maatschappelijke kosten-baten analyses gemaakt kunnen worden. 
Verschillende databronnen moeten worden geraadpleegd en aan veel van deze bronnen ontbreekt de 
gewenste actualiteit van de data. Dit heeft lange besluitvormingsprocessen bij Prorail tot gevolg. Een 
gebrekkige onderbouwing van investeringen heeft weer tot gevolg dat in beperkte mate gelden bij de 
overheid gereserveerd kunnen worden. 
   
De zakelijke relaties in de sector vallen onder de dimensie ‘spelregels’. Regelgeving in de spoorsector 
wordt vooralsnog vooral als belemmerend ervaren. Daarnaast komt uit de interviews naar voren dat 
actoren in de spoorsector weinig betrokken worden bij de totstandkoming van nota’s. Zo is de Nota 
Mobiliteit op een re-actieve manier tot stand gekomen, terwijl een pro-actieve totstandkoming veel 
wenselijker is.  
 Verder heeft de regelgeving in de afgelopen jaren eilandvorming in de hand gewerkt, wat heeft 
geleid tot suboptimalisatie. Tot slot worden achterhaalde normen in de spoorsector gehanteerd. Het 
grootste gedeelte van de specificaties van het spoorsysteem is nergens vastgelegd. Ook de 
achterliggende eisen waarop bepaalde normen gebaseerd zijn, ontbreken. Dit terwijl deze normen wel 
als uitgangspunt voor bepaalde ontwikkelingen worden genomen. 
 
Binnen de dimensie ‘discours’ kan het ontbrekende urgentiegevoel voor verandering genoemd 
worden. De actoren in de spoorsector staan er niet bij stil dat juist door de gebrekkige samenwerking 
bepaalde posities in de toekomst zullen veranderen. Deze gebrekkige samenwerking vindt onder 
andere oorsprong in de ‘verzakelijking’ van de spoorsector. Daarnaast zijn de activiteiten van de 
actoren gericht op de korte termijn (één á twee jaar) en ontbreekt het aan een visie in de spoorsector, 
die richting kunnen geven aan de activiteiten.  
 
In het volgende hoofdstuk zullen de knelpunten geanalyseerd worden en worden uiteindelijk 
interventievoorstellen geformuleerd om de genoemde knelpunten te verlichten of weg te nemen. 
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5 Interventie-analyse 
 
5.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk zijn aan de hand van de beschrijving van de vier dimensies knelpunten per 
dimensie geïdentificeerd. In dit hoofdstuk zullen de knelpunten geanalyseerd worden door ze in eerste 
instantie te clusteren en te beschrijven in arrangementstermen. Vervolgens kunnen 
interventievoorstellen worden ontwikkeld gericht op het verminderen of wegnemen van de 
geconstateerde knelpunten voor benuttingsmaatregelen in de spoorsector. Tot slot worden deze 
interventievoorstellen getoetst op effectiviteit (lees: geschiktheid). De uiteindelijke interventieanalyse 
(dus van centrale knelpunten tot en met de toetsing op effectiviteit) bestaat uit de volgende vier 
stappen (Arts et al, 2001: 8):  
1. Karakterisering van knelpunten: in het vorige hoofdstuk zijn de knelpunten geïdentificeerd. De 

eerste stap is de bepaling van de knelpunten in arrangementstermen. Voor elk knelpunt wordt 
aangegeven op welke dimensie(s) van het beleidsarrangement ze in eerste instantie aangrijpen; 

2. Formuleren primaire kansen voor het oplossen of verminderen van de knelpunten: in dit deel 
worden de primaire kansen geformuleerd; 

3. Formuleren samenhangend pakket beleidsopties: deze stap bestaat uit het toetsen van de kansen 
aan het arrangement als geheel, dus hebben veranderingen in één dimensie consequenties op 
het status quo van het arrangement. Het samenhangend pakket beleidsopties krijgt vervolgens 
een naam (die gebaseerd is op de primaire kansen) om het geheel hanteerbaarder te maken. Het 
samenhangend pakket wordt ‘beleidsoptiepakket’ genoemd;  

4. Toetsen beleidsoptiepakketten68 aan lange termijn trends: de lange termijn trends zijn afgeleid uit 
de interviews en aanvullende literatuur. De bestaat uit een beschrijving van de verwachting van de 
uitwerking van de lange termijn trends op de beleidsoptiepakketten. Deze beschrijving is 
gevalideerd door een expert69 uit het veld. 

 
In paragraaf 5.2 worden de centrale knelpunten, die in het vorige hoofdstuk geïdentificeerd zijn 
beschreven in arrangementstermen. Vervolgens worden in paragraaf 5.3 de knelpunten voor de 
toepassing van benuttingsmaatregelen uitgewerkt in de richting van interventievoorstellen (stappen 2 
en 3). Daarna worden in paragraaf 5.4 eerst de lange termijn trends beschreven die afgeleid zijn uit de 
interviews en worden de interventievoorstellen getoetst op geschiktheid. Tenslotte zal in de conclusies 
(paragraaf 5.5) een strategie uiteengezet worden om benuttingsmaatregelen te stimuleren. 
 
5.2 Karakterisering van knelpunten 
 
5.2.1 Inleiding 
In 2002 heeft de IBO-werkgroep, in opdracht van de Ministerraad, haar eindrapport ‘Benutten beter 
benut’ gepresenteerd. (IBO Benuttingsmaatregelen Spoor, 2002) Het rapport richt zich op de vraag: 
“op welke manier kan benuttingsbeleid beter tot wasdom komen?”. Hierbij is in het bijzonder gekeken 
naar knelpunten op bestuurlijk, organisatorisch en financieel/allocatief gebied.  
 Parallel aan deze werkgroep heeft de werkgroep ‘Benutten en Bouwen’ een eerste aanzet 
gegeven om concrete maatregelen te definiëren die een betere benutting van het spoor tot gevolg 
hebben (de wat-vraag). De verdere uitwerking van het project heeft Prorail voor haar rekening 
genomen en valt onder de verantwoording van de afdeling Strategie & Innovatie. 
 Dit onderzoek kan gezien worden als een aanvulling op de resultaten van de IBO-werkgroep 
aangezien dit onderzoek ook richt op de hoe-vraag. De resultaten van de IBO-werkgroep zullen 
behandeld worden in paragraaf 5.2.2. Vervolgens wordt in paragraaf 5.2.3 ingegaan op de resultaten 
van de interviews. Tot slot zullen in paragraaf 5.2.4 conclusies getrokken worden, waarbij enerzijds de 
verschillen tussen de resultaten van de IBO-werkgroep en de interviews naar voren zullen komen en 
anderzijds de overeenkomsten.  
 

                                                      
68 De termen ‘beleidsoptiepakket’ en ‘interventievoorstel’ wordt door elkaar gebruikt. 
69 De expert die de resultaten heeft gevalideerd is Otto van Rooy, werkzaam bij Holland Railconsult als consultant en 
gedetacheerd bij het Ministerie van V&W, DG Personenvervoer, directie spoor. 
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5.2.2 Een eerste aanzet tot identificatie van knelpunten 
Eén van de vereisten voor een systeemsprong is het beter benutten van de infrastructuur. 
(Nederlandse Spoorwegen et al, 2003: 7) De IBO-werkgroep geeft antwoord op de vraag op welke 
wijze gekomen kan worden tot een betere benutting van de bestaande spoorinfrastructuur. In 
tegenstelling tot het project “Benutten en Bouwen” (Nederlandse Spoorwegen et al, 2003), welke 
vooral een technische invalshoek heeft, heeft de IBO-werkgroep zich vooral gericht op knelpunten van 
niet-technische aard.  
 
Om benuttingsmaatregelen en afwegingen daarbij op een doeltreffende manier te laten plaatsnemen, 
is een goede uitwerking van de definitie van ‘publiek belang’ noodzakelijk. Volgens de IBO-werkgroep 
ontbreekt er op dit moment nog een heldere en duidelijke afbakening van het publiek belang van de 
spoorsector. (IBO Benuttingsmaatregelen Spoor, 2002: 3) Vandaar dat de werkgroep een 
werkdefinitie van het publiek belang heeft geformuleerd (IBO Benuttingsmaatregelen Spoor, 2002: 3): 
“Het publiek belang van het spoor is gelegen in de beschikbaarheid voor een ieder van een middel 
van vervoer van personen en goederen ter voorziening in de mobiliteitsbehoefte in relatie tot 
bereikbaarheid. Het is van publiek belang dat de benodigde vervoerscapaciteit van het spoor zo 
doelmatig en effectief mogelijk beschikbaar is en wordt aangewend.” 
 
In de definitie van benuttingsmaatregelen wordt gesteld dat het in de regel gaat om relatief kleine 
aanpassingen van de infrastructuur en productieprocessen. Om deze aanpassingen te verwezenlijken 
zijn zowel ‘harde’ als ‘zachte’ innovaties noodzakelijk. Voor het inpassen van bestaande en nieuwe 
technieken zijn veranderingen nodig op het gebied van principes, regels en bijvoorbeeld 
organisatievormen. 
 
De knelpunten die geïdentificeerd zijn door de werkgroep, zijn verdeeld in drie categorieën, namelijk: 

Bestuurlijk: verdringende werking van grote projecten op kleine maatregelen, lange doorlooptijd 
van projecten, varianten worden niet volwaardig meegenomen, decentralisatie; 

• 

• 
• 

Organisatorisch: optimalisatie van deelbelangen door concessies; 
Financieel: geen optimale beprijzing van spoorvervoerdiensten, belemmering door schotten. 

 
Aangezien het niet de bedoeling van de werkgroep was om uitputtend de oorzaken van de recente 
spoorproblemen in kaart te brengen (IBO Benuttingsmaatregelen Spoor, 2002: 2), kan het onderzoek 
gezien worden als een eerste aanzet om te komen tot een systeemsprong. Aan de hand van de 
geïdentificeerde knelpunten zijn door de IBO-werkgroep namelijk een aantal beleidssuggesties 
geformuleerd. Dit onderzoek zal dieper ingaan op knelpunten en mogelijkheden tot interventie. De 
volgende paragraaf zal de knelpunten behandelen die geïdentificeerd zijn aan de hand van de 
afgenomen interviews. 
 
5.2.3 Knelpunten gebaseerd op interviews 
Deze paragraaf behandelt de identificatie van knelpunten en bepaalt op welke dimensies een knelpunt 
in eerste instantie aangrijpt. Opgemerkt moet worden dat de knelpunten niet geheel op zichzelf staan 
en een bepaalde mate van overlap vertonen. Uit de interviews zijn circa 40 geconstateerde 
knelpunten, herleid tot 6 centrale knelpunten: 
1. Het knelpunt ‘sterke overheidsregulering’ verwijst naar het feit dat het Ministerie van Verkeer & 

Waterstaat sterk hiërarchisch en top-down stuurt. Eén van de oorzaken van dit knelpunt is dat de 
spoorsector (nog) geen gezonde markt is. Het grootste gedeelte van de financiële stromen komt 
namelijk vanuit de overheid, waardoor de overheid bepaalde begrotingsregels hanteert. De 
overheid wil immers invloed hebben op de bestedingen van haar geld. Hierdoor verdwijnt de 
gewenste flexibiliteit bij de besteding van middelen door de overige actoren in de spoorsector. Als 
voorbeeld kunnen de aanbestedingsregels genoemd worden. Regels die de overheid stelt aan 
een project van een bepaalde grootte. De regels houden in dat een project boven een bepaald 
bedrag publiekelijk aanbesteed moet worden. Dit heeft een remmende werking op de innovativiteit 
van de spoorsector. Een bedrijf met een innovatief idee heeft namelijk niet de zekerheid dat het 
idee ook daadwerkelijk door het betreffende bedrijf uitgevoerd mag worden, mits het natuurlijk 
gefinancierd wordt met overheidsgelden vanuit Prorail.   

Verder kunnen de dwingende normen genoemd worden die verankerd zijn in wetten. Deze 
wetten hebben voornamelijk betrekking op veiligheid en milieu. De veiligheidsregels zorgen voor 
een groter spanningsveld tussen de trein vrije periode (TVP) en de treinenloop. Er mag namelijk 
niet meer aan het spoor gewerkt worden zonder buitendienststelling. Een knelpunt op het gebied 
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van milieu is dat er geen geharmoniseerd milieubeleid is bij de decentrale overheden. Zo worden 
verladers in elke gemeente apart gecontroleerd, wat zorgt voor zeer grote vertragingen. 

Het laatste aspect van dit knelpunt is de reactieve totstandkoming van beleidsnota’s. Uit de 
interviews kwam naar voren dat bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de Nota Mobiliteit Prorail 
weinig betrokken is geweest. Prorail heeft wel een ontwerp onder ogen gekregen waar ze een 
reactie op kon geven. 
 Het primaire aangrijpingspunt voor dit knelpunt ligt bij ‘spelregels’, omdat de overheid door haar 
afhankelijkheid het geld te veel wil controleren met bijvoorbeeld aanbestedingsregels. Kansen 
liggen bij het beïnvloeden van het prijsmechanisme en het aantrekken van geld van buiten de 
sector. Herziening van ‘spelregels’ op bepaalde gebieden kunnen ook technologische innovaties 
stimuleren. Kansen liggen in het vinden van een balans tussen veiligheid/milieu en werkbaarheid 
aan het spoor. Een ander aspect van dit knelpunt dat aangrijpt op de dimensie ‘spelregels’ is het 
feit dat het veld weinig betrokken wordt bij de totstandkoming van bijvoorbeeld de Nota Mobiliteit.  

 
2. Het knelpunt ‘lange besluitvormingsprocessen’ slaat op de periode die een benuttingsmaatregel 

moet doorlopen om uiteindelijk daadwerkelijk geïmplementeerd te worden. Het lange 
besluitvormingproces vindt enerzijds oorsprong in een toenemend aantal actoren die betrokken 
raakt in het proces. Meer betrokken actoren betekent automatisch een langer 
besluitvormingproces: het bereiken van consensus kost immers tijd. Dit knelpunt wordt versterkt 
door de grote hoeveelheid overdrachtsmomenten binnen de betrokken organisaties.  
  Met name de besluitvorming binnen Prorail wordt door het veld als traag ervaren. Over het 
algemeen ontstaat de innovatiebehoefte bij Prorail met name in ‘de regio’s’, dus de afdelingen die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer en de instandhouding van de bestaande railinfrastructuur. 
Voor deze ideeën moet ‘centraal’ budget vrijgemaakt worden, aangezien de regio’s slechts 
maatregelen kunnen nemen binnen hun onderhoudsbudget. Vanwege het gebrek aan geld binnen 
Prorail, moeten de ideeën geprioriteerd worden. Dit gaat gepaard met veel tijd, met name door het 
aantal overdrachtsmomenten in de organisatie. Verder wordt het besluitvormingsproces vertraagd 
doordat Prorail onvoldoende kan aangeven waar de problemen liggen, dit doordat 
kwaliteitsgegevens van de infrastructuur gebrekkig aanwezig zijn. Inzichten van Prorail worden 
namelijk verkregen uit verschillende databronnen van de PCA’s, die deze weer uit verschillende 
bronnen halen. Het overzicht gaat hierdoor verloren en de gebrekkige kwaliteitsinformatiestromen 
verschaffen onvoldoende inzichten om gelden te reserveren. Ook kunnen hierdoor geen gelden 
van de overheid vrijgemaakt worden. Dit werkt in het nadeel van benuttingsmaatregelen 
aangezien deze een lagere prioriteit hebben dan investeringen die ten goede komen aan de 
betrouwbaarheid, waar veruit het meeste geld naartoe gaat.  

Het knelpunt grijpt aan op de dimensies ‘hulpbronnen’ en ‘spelregels’. Het aanpassen van 
procedures binnen Prorail, waardoor kortere besluitvormingsprocessen ontstaan biedt kansen. 
Verder biedt het gebruikmaken van één database voor kwaliteitsinzichten kansen om de 
besluitvorming te bespoedigen, omdat beslissingen beter onderbouwd kunnen worden. 

 
3. Het knelpunt ‘eilandvorming’ slaat op de tegenstrijdige belangen van de verschillende actoren en 

op het feit dat iedere actor in ‘z’n eigen wereldje leeft’. Het gevolg is dat er minder communicatie is 
tussen de actoren dan dat er vroeger was. Daarnaast is er niet één partij die zorgdraagt voor het 
gehele spoorsysteem. Zo zijn na de scheiding van infrastructuur en exploitatie, de 
verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen en het goederenvervoer de verschillende 
partijen hun eigen weg gegaan. Dit heeft geleid tot suboptimalisatie, waarbij iedere partij zich op 
de eigen productieprocessen heeft gericht, zonder rekening te houden met de effecten voor het 
spoorsysteem als geheel. Opgemerkt moet worden dat de meeste benuttingsmaatregelen slechts 
in samenwerking gerealiseerd kunnen worden. Ook binnen de organisaties zelf is sprake van 
eilandvorming. Diverse afdelingen streven hun eigenbelang na en verliezen de strategische 
doelstelling van de organisatie als geheel uit het oog.  
  De primaire aangrijpingspunten voor dit knelpunt liggen in de dimensies ‘spelregels’. 
Procedures die organisaties hanteren zijn in onvoldoende mate op samenwerking gebaseerd. Ook 
binnen organisaties is sprake van ‘schotten’ tussen de afdelingen. Gebrek aan samenwerking zal 
op de langere termijn posities aantasten, bijvoorbeeld doordat bedrijven uit het buitenland actiever 
worden in de sector.    

 
4. ‘Beperkte budgettaire mogelijkheden’ is een knelpunt dat betrekking heeft op de in onvoldoende 

mate aanwezige financiële middelen van diverse betrokkenen. Door het beperkte inzicht in de 
kwaliteit van de infrastructuur kunnen al moeilijk gelden vanuit de overheid vrijgemaakt worden 
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voor het beheer en de instandhouding, laat staan voor een betere benutting van de 
railinfrastructuur. Het mag duidelijk zijn dat dit knelpunt primair aangrijpt op de dimensie 
‘hulpbronnen’ (gebrek aan kwalitatieve kennis).  
  Kansen liggen in de ontwikkeling van een onderhoudsmodel op basis waarvan budgetten 
onderbouwd besteed kunnen worden. Verder liggen er kansen in de creatie van financiële 
arrangementen in de vorm van publiek-private samenwerking (PPS). Dus het betrekken van 
private investeerders en industrie bij projecten die gerelateerd zijn of kunnen worden aan de 
spoorsector (het aantrekken van geld van buiten het arrangement). 

 
5. Het knelpunt ‘conservatieve houding’ heeft in eerste instantie betrekking op de conservatieve 

houding van actoren in de spoorsector. De stelling: “we doen het al 100 jaar op dezelfde manier, 
dus waarom verandering” maakt direct duidelijk wat het knelpunt inhoudt. Uit deze houding 
vloeien conservatieve normen die door Prorail worden gehanteerd voort. Deze normen hebben 
een remmende werking op benuttingsmaatregelen. Zolang de treinen blijven rijden blijft men 
onvoldoende bewust van het feit dat sommige normen achterhaald zijn. In sommige gevallen weet 
men niet eens wat er ten grondslag aan deze normen lag. Voorbeelden die genoemd kunnen 
worden zijn de instandhoudingsspecificaties en het proces van productvrijgave. 
Instandhoudingsspecificaties zullen wellicht herzien moeten worden in de nieuwe manieren van 
onderhoud, mede door een capaciteitstoename van het spoor. De productvrijgave van nieuwe 
producten in het spoor is erg langdradig. Veel mensen moeten zich erover buigen. De omslachtige 
regels staat ontwikkeling in de weg. Een snelle productvrijgave is erg belangrijk voor 
onderhoudsmanagement. Op deze manier kan namelijk sneller ingespeeld worden op bestaande 
problemen, waarvoor oplossingen al lang aanwezig zijn. 
  Dit knelpunt grijpt aan op de dimensies ‘discours’ en ‘spelregels’. De zojuist genoemde stelling 
is een opvatting en valt dus binnen de dimensie ‘discours’. Daarnaast is men onvoldoende bekend 
met het ontstaan van bepaalde normen (spelregels). Het probleem is dat sommige van deze 
normen wel richtinggevend zijn voor beleid actoren in de spoorsector.  
  

6. Het laatste knelpunt is het ‘gebrek aan visie’ van de gehele sector. De spoorsector wordt 
gekenmerkt door gebrek aan visie en voert activiteiten uit die slechts op korte termijn gericht zijn.  
Op deze manier zullen de structurele problemen, waarmee de spoorsector kampt, nooit opgelost 
worden. Een korte termijn beschouwing kan namelijk slechts leiden tot adhoc oplossingen en 
hooguit tot incrementele verbeteringen die in beperkte mate gerelateerd zijn aan elkaar. Ook 
fundamentele keuzes, die het spoorsysteem drastisch zullen veranderen, kunnen op deze manier 
nooit weloverwogen gemaakt worden. Door een gebrek aan visie blijven benuttingsmaatregelen 
achterwege en werken zodoende belemmerend. 

    Het primaire aangrijpingspunten van dit knelpunt ligt in de dimensie ‘discours’. Een belangrijke 
vraag in de spoorsector is: “hoe kan de kwaliteit en capaciteit vergroot worden zonder 
grootschalige uitbreiding van de infrastructuur?”. Over een antwoord op deze vraag lopen de 
meningen uiteen. Actoren hebben namelijk verschillende  probleempercepties én verschillende 
achterliggende doelen en motieven. Kansen liggen bij het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijke visie, waar een breed draagvlak voor is. 

 
5.2.4 Conclusies 
Een vergelijking van de resultaten van de interviews met de resultaten van de IBO-werkgroep maakt 
duidelijk dat de invalshoeken als complementair beschouwd kunnen worden. Echter waar de IBO-
werkgroep zich met name heeft gericht op belemmeringen die de huidige exploitatiewijze met zich 
meebrengt, met inbegrip van de afweging tussen nieuwbouw en benuttingsmaatregelen 
(mesoniveau), richt dit onderzoek zich op de knelpunten bij benuttingsmaatregelen die door het veld 
ondervonden worden (microniveau).  
 Slechts voor de in dit onderzoek geïdentificeerde knelpunten zullen interventievoorstellen 
ontwikkeld worden. Wel zullen de resultaten van de IBO-werkgroep gebruikt worden om de centrale 
knelpunten uit dit onderzoek aan te scherpen. Uit het onderstaande zal blijken dat centrale knelpunten 
aangrijpen op dimensies die niet waren voorzien. 
 Zo kan in vergelijking met de resultaten van de IBO-werkgroep gesteld worden dat het knelpunt 
‘eilandvorming’ naast de dimensie ‘spelregels’ aangrijpt op de dimensie ‘hulpbronnen’. De huidige 
toepassingswijze van financiering (scheiding van financiering en exploitatie) werkt eilandvorming in de 
hand. Dit doordat de lusten en de lasten bij zinvolle en effectieve maatregelen niet gelijk verdeeld zijn 
en hierdoor ook niet van de grond komen. Als voorbeeld kunnen materieelaanpassingen genoemd 
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worden. Investeringen in aanpassingen aan de treinbeveiliging zullen de vervoerscapaciteit vergroten. 
Echter staat hier geen proportionele inkomensstijging voor de vervoerder(s) tegenover. 
 Het knelpunt ‘beperkte budgettaire mogelijkheden’ grijpt naast de dimensie ‘hulpbronnen’ aan op 
de dimensie ‘spelregels’. Zo biedt de huidige exploitatiewijze weinig mogelijkheden voor een betere 
benutting van de railinfrastructuur, doordat er geen sprake is van een optimale beprijzing.70 De 
jaarlijkse kosten voor het beheer en de instandhouding van de railinfrastructuur wordt namelijk niet 
gedekt door de gebruikers. Het budget dat Prorail voor beheer en instandhouding ter beschikking 
heeft wordt verkregen middels een subsidieaanvraag aan het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. 
Een optimale beprijzing zou de kostentransparantie vergroten van de te maken afwegingen over 
infrastructuur en exploitatie.  
 
Tabel 5.1 geeft een overzicht van de in paragraaf 5.2.3 genoemde centrale knelpunten en geeft aan 
op welke dimensies van het beleidsarrangement de knelpunten aangrijpen. 
 

 Centraal knelpunt Grijpt aan op 
1 Sterke overheidsregulering Spelregels 
2 Lange besluitvormingsprocessen Hulpbronnen, Spelregels 
3 Eilandvorming  Hulpbronnen, Spelregels 
4 Beperkte budgettaire mogelijkheden Hulpbronnen, Spelregels 
5 Conservatieve houding Spelregels, Discours 
6 Gebrek aan visie Discours 

 
Tabel 5.1: Centrale knelpunten 

 
5.3 Van knelpunten tot strategische beleidsopties 
De vastgestelde knelpunten worden in deze paragraaf uitgewerkt in de richting van beleidsopties. 
Vanuit de primaire aangrijpingspunten (de afzonderlijke dimensie van het beleidsarrangement) kunnen 
pakketten van beleidsopties worden gegenereerd die erop gericht zijn alle dimensies van het 
arrangement in samenhang te bekijken. Om het overzicht te bewaren vangt elke beleidsoptie aan met 
een korte samenvatting van het knelpunt. 
 
5.3.1 Sterke overheidsregulering 
 
Bepaling knelpunt 
Het knelpunt ‘sterke overheidsregulering’ vindt haar oorsprong in het feit dat de spoorsector in een 
grote mate afhankelijk is van gelden van de overheid. Omdat de overheid nog enigszins controle wil 
uitoefenen op de bestedingen van deze gelden, stelt ze (in de ogen van de overige actoren) te strikte 
randvoorwaarden voor deze bestedingen. Daarnaast heeft dit knelpunt betrekking op de dwingende 
normen die verankerd zijn in wetten op het gebied van veiligheid en milieu. Deze wetten hebben een 
beperkende werking op de verdere ontwikkeling van de spoorsector. 
 
Stap 1: Karakterisering van het knelpunt in arrangementtermen 
Dit knelpunt grijpt aan op de dimensie: 
• Spelregels: de overheid legt te strikte randvoorwaarden op bij besteding van overheidsgelden, 

waardoor weinig initiatieven genomen kunnen worden. Verder zijn de procedures op het gebied 
van milieu van verschillende lagere overheden niet op elkaar afgestemd en zijn de milieunormen 
die de (de)centrale overheid hanteert de laatste jaren zeer streng geworden. Hetzelfde geldt voor 
de veiligheidsregels. 

 
Stap 2: Formulering van primaire kansen ter oplossing van het knelpunt 
De primaire kansen om het knelpunt te doorbreken liggen in de volgende dimensie: 
• Spelregels: er moet een goede balans gezocht worden tussen te strikte randvoorwaarden en te 

open randvoorwaarden vanuit de overheid bij besteding van overheidsgelden. Ook moet er een 
balans gevonden worden tussen veiligheid/milieu en het technologische innovatiegehalte van de 
sector. Voorkomen moet worden dat de veiligheids- en milieunormen te ver doorslaan. 

 

                                                      
70 Optimale beprijzing houdt in dat de kosten van mobiliteit zo direct mogelijk en naar werkelijk gebruik in rekening gebracht 
worden bij de gebruiker en op termijn dat de externe kosten van mobiliteit worden geïnternaliseerd. (IBO Benuttingsmaatregelen 
Spoor, 2002: 8) 
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Stap 3: Formuleren van een samenhangend pakket strategische beleidsopties 
Uitwerking van de primaire kansen leidt tot het beleidsoptiepakket ‘evaluatie van regulering’. Dit 
beleidsoptiepakket omvat naast de evaluatie van de huidige regulering de eventuele aanpassing 
ervan. De beleidsopties in de verschillende dimensies zijn als volgt:  
• Spelregels: aanpassen van het prijssignaal, ofwel het gebruik van de infrastructuur in de 

toegangsovereenkomst voor vervoerders en verladers opnemen. Daarnaast zal bestaande 
regelgeving geïnventariseerd moeten worden om zicht te krijgen op normen die in wetten zijn 
vastgelegd en die hun doel wellicht voorbijschieten. Deze wetten kunnen namelijk onnodig de 
ontwikkelingen in de spoorsector belemmeren. Verder zal de overheid moeten streven naar een 
meer proactieve totstandkoming van nota’s. 

•  Actoren & coalities: coalitievorming van publieke met private organisaties gericht op de 
aanpassing van regulering. In eerste instantie zullen de verschillende probleempercepties 
geformuleerd moeten worden om vervolgens de regulering aan te kunnen passen. 

•  Hulpbronnen: internaliseren van externe kosten, waardoor het veld gestimuleerd wordt om te 
investeren in bijvoorbeeld benuttingsmaatregelen. 

• Discours: stimuleren discussie over internaliseren van externe kosten. 
 
5.3.2 Lange besluitvormingsprocessen 
 
Bepaling knelpunt 
Het knelpunt ‘lange besluitvormingsprocessen’ betreft het besluitvormingsproces dat een 
benuttingsmaatregel moet doorlopen om uiteindelijk daadwerkelijk geïmplementeerd te worden. Naast 
het toenemend aantal actoren dat betrokken raakt in het proces, werkt het aantal 
overdrachtsmomenten binnen Prorail vertragend. Deze vertraging wordt nog eens versterkt doordat 
besluiten onvoldoende onderbouwd kunnen worden; de aanwezige informatiestromen geven namelijk 
onvoldoende inzicht om gelden te reserveren. 
 
Stap 1: Karakterisering van het knelpunt in arrangementtermen 
Dit knelpunt grijpt aan op de dimensies: 
• Hulpbronnen: onvoldoende inzicht in de kwaliteit van de infrastructuur, waardoor besluiten moeilijk 

onderbouwd kunnen worden. 
• Spelregels: binnen Prorail zijn te veel mensen betrokken bij besluitvorming. 
 
Stap 2: Formulering van primaire kansen ter oplossing van het knelpunt 
De primaire kansen om het knelpunt te doorbreken liggen in de volgende dimensies: 
• Hulpbronnen: ontwikkelen van een database die voldoende inzicht verschaft in de kwaliteit van de 

infrastructuur. 
• Spelregels: het vereenvoudigen van het besluitvormingsproces binnen Prorail. 
 
Stap 3: Formuleren van een samenhangend pakket strategische beleidsopties 
Uitwerking van de primaire kansen leidt tot het beleidsoptiepakket ‘ontwikkeling onderhoudsmodel’. De 
ontwikkeling van een model waarin de infrastructuur van het hoofdrailnet en het bijbehorende 
onderhoud is opgenomen. Op basis van een onderhoudsmodel kunnen maatschappelijke kosten-
batenanalyses gemaakt worden. Die enerzijds de besluitvorming zullen versnellen (makkelijke 
prioritering) en anderzijds de conservatieve normen onder de loep zullen nemen. De beleidsopties in 
de verschillende dimensies zijn als volgt:  
• Hulpbronnen: ontwikkelen van een geborgd kwaliteitssysteem dat als input zal dienen voor 

besluitvormingsprocessen.  
• Spelregels: aanpassen van het huidige besluitvormingsproces zodanig dat het aantal 

overdrachtsmomenten kleiner wordt en het totale proces sneller. Daarnaast zullen achterhaalde 
regels (bijvoorbeeld de instandhoudingsspecificaties) herzien moeten worden.    

• Actoren & coalities: optimaliseren van samenwerking binnen het arrangement (zie paragraaf 
5.3.3), cq. krachten bundelen om een gemeenschappelijke database te creëren, die voldoende 
inzicht verschaft in de kwaliteit van de infrastructuur en die op een professionele manier beheerd 
wordt.  

• Discours: stimuleren van concepten en gedachten die gebaseerd zijn op een kwaliteitssysteem. 
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5.3.3 Eilandvorming 
 
Bepaling knelpunt 
Knelpunt ‘eilandvorming’ slaat op de gebrekkige samenwerking tussen actoren in de spoorsector om 
gemeenschappelijke doelen te behalen. Ook binnen de organisaties is sprake van eilandvorming. 
Verschillende afdelingen hebben verschillende budgetten die niet gemuteerd kunnen worden. 
 
Stap 1: Karakterisering van het knelpunt in arrangementtermen 
Het knelpunt ‘eilandvorming’ grijpt aan op de volgende dimensies van het arrangement: 
• Hulpbronnen: de lusten en de lasten bij zinvolle en effectieve maatregelen zijn niet gelijk verdeeld 

en komen hierdoor ook niet van de grond. 
• Spelregels: de gehanteerde procedures zijn onvoldoende gericht op samenwerking.  
 
Stap 2: Formulering van primaire kansen ter oplossing van het knelpunt 
De primaire kansen om het knelpunt te doorbreken liggen in de volgende dimensies: 
• Hulpbronnen: ontwikkelen van een mechanisme die een betere verdeling van hulpbronnen 

mogelijk maakt. 
• Spelregels: aanpassen van beleid waarbij meer afstemming is tussen organisaties. Daarnaast 

moeten oplossingen gevonden worden op interne ‘schotten’. 
 
Stap 3: Formuleren van een samenhangend pakket strategische beleidsopties 
Uitwerking van de primaire kansen leidt tot het beleidsoptiepakketten ‘inrichten 
vernieuwingsnetwerk’.71 Het vernieuwingsnetwerk zal zich gaan richten op een aantal thema’s. De 
ontwikkeling van het in paragraaf 5.3.2 genoemde onderhoudsmodel is één van die thema’s. Op basis 
van dit onderhoudsmodel kunnen de meest effectieve maatregelen voor de sector als geheel 
genomen worden. Verder geeft het onderhoudsmodel inzicht in wie bijdraagt aan de financiering van 
maatregelen (balans tussen de lusten en lasten van een maatregel). Een ander thema waar het 
vernieuwingsnetwerk zich op zal richten is de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie (zie 
paragraaf 5.3.6). 
De beleidsopties in de verschillende dimensies zijn als volgt:  
• Hulpbronnen:  een ontwikkelde kennisinfrastructuur is essentieel. Een transparante registratie en 

documentatie is van groot belang. Deze kennisinfrastructuur en een verdere ontwikkeling het 
vernieuwingsnetwerk zal slechts kunnen plaatsvinden als de basisfinanciering goed geregeld is.  

• Spelregels: het vernieuwingsnetwerk zal langdurig de juiste omstandigheden moeten blijven 
creëren om thema’s tot ontwikkeling te brengen. Belangrijk is dat men het vernieuwingsnetwerk 
niet tracht te institutionaliseren, dus met andere woorden: geef het vernieuwingsnetwerk geen 
officiële status. Het institutionaliseren zal onrust in het netwerk veroorzaken, doordat dit vroeg of 
laat gepaard gaat met het opstellen van regels die meer kwaad dan goed zullen doen. 

• Actoren & coalities: het vernieuwingsnetwerk zal (afhankelijk van een bepaalde thema) moeten 
bestaan uit een evenredige vertegenwoordiging van actoren uit de maatschappelijke vijfhoek. 
Deze actoren komen zowel uit het bestaande arrangement ‘de spoorsector’ als daarbuiten. 
Belangrijk is dat de samenstelling van het netwerk evolueert en dat het netwerk open is. De 
actoren die onderdeel uitmaken van het netwerk dienen wel een plaats te verdienen en moeten 
ook inspanningen leveren om hun plaats te behouden.  

• Discours: het vernieuwingsnetwerk zal zich moeten committeren aan het vernieuwingsproces, 
waarbij afspraken worden gemaakt over de te leveren inspanningen. Een ander belangrijk punt is 
dat er gewerkt moet worden aan vertrouwen binnen het netwerk, omdat in veel gevallen 
onvoldoende vertrouwen aanwezig is over een goede afloop van een dergelijke samenwerking. 
Indien er voldoende vertrouwen aanwezig is, kan er gewerkt worden aan verkrijgen van breed 
draagvlak buiten het netwerk. Politiek draagvlak is noodzakelijk om beoogde veranderingen ook 
daadwerkelijk van de grond te krijgen. 

 
5.3.4 Beperkte budgettaire mogelijkheden 
 
Bepaling knelpunt 
Het knelpunt ‘beperkte budgettaire mogelijkheden’ duidt op het beperkte inzicht in de kwaliteit van de 
infrastructuur, waardoor moeilijk gelden vanuit de overheid vrijgemaakt kunnen worden. Daarnaast is 
                                                      
71 De eerste stap in het stappenplan van Rotmans (2003: 53). 
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er sprake van een niet optimale beprijzing: er is geen goede balans tussen de lusten en de lasten van 
het gebruik van de railinfrastructuur. Het geld dat ter beschikking gesteld wordt door het Ministerie van 
Verkeer & Waterstaat wordt in eerste instantie aangewend voor het verhogen van de betrouwbaarheid 
van de bestaande infrastructuur. De actoren die naast Prorail in de spoorsector acteren hebben 
gewoonweg het geld en de drive niet om te investeren in de railinfrastructuur. 
 
Stap 1: Karakterisering van het knelpunt in arrangementtermen 
Het knelpunt grijpt aan op de dimensie ‘hulpbronnen’ van het arrangement: het gebrek aan inzicht in 
de kwaliteit van de railinfrastructuur. Het geld dat ter beschikking wordt gesteld door de overheid is 
maar net voldoende om het achterstallige onderhoud weg te werken. Om bijvoorbeeld de congestie- 
en milieuproblematiek op te lossen zijn forse investeringen noodzakelijk. Daarnaast biedt de huidige 
exploitatiewijze weinig mogelijkheden voor een betere benutting van de railinfrastructuur (spelregels). 
 
Stap 2: Formulering van primaire kansen ter oplossing van het knelpunt 
De primaire kansen om het knelpunt te doorbreken liggen in de dimensie ‘hulpbronnen’. Er zal 
samenwerking moeten plaatsvinden tussen actoren uit het arrangement ‘de spoorsector’ om een 
kwaliteitssysteem te ontwikkelen op basis waarvan aangegeven kan worden waar het geld in 
geïnvesteerd moet worden.  
 Om voor meer financiële draagkracht in de spoorsector te zorgen kunnen actoren van buiten het 
arrangement, die wel beschikken over financiële draagkracht, betrokken worden in het arrangement 
van de spoorsector. Technologische harmonisatie zal het interessanter voor industrie maken om 
producten te ontwikkelen. Harmonisatie van regelgeving zal een impuls aan het goederenvervoer 
geven, en dus ook investeerders aantrekken, omdat het vervoer per spoor op deze manier kan 
concurreren met vervoer over weg.  
 Een andere mogelijkheid is het ontwikkelen van innovatieve financiële arrangementen in de vorm 
van PPS-constructies. Zo kunnen bijvoorbeeld waardestijgingen van gronden langs raillijnen 
aangewend worden voor de ontwikkeling van de infrastructuur of kan er door goede contractvormen 
meer geïnvesteerd worden in kwaliteit ten gunste van de exploitatie. (Goudappel Coffeng BV, 2000) 
 In de dimensie ‘spelregels’ dienen de huidige spelregels voor exploitatie geëvalueerd en 
eventueel herzien worden te worden om zodoende de lusten en lasten van investeringen op een 
goede manier te verdelen. 
 
Stap 3: Formuleren van een samenhangend pakket strategische beleidsopties 
Naast de ontwikkeling van het onderhoudsmodel (zie paragraaf 5.3.2) leidt de uitwerking van de 
primaire kansen tot de volgende pakketten beleidsoptiepakketten: 
 
1. Evaluatie van huidige exploitatiewijze 
Dit beleidsoptiepakket omvat naast de evaluatie van de huidige exploitatiewijze de eventuele 
aanpassing ervan. Het uiteindelijke doel is dat de kosten van mobiliteit zo direct mogelijk en naar 
werkelijk gebruik in rekening gebracht worden bij de gebruikers en uiteindelijk de externe kosten 
geïnternaliseerd worden. Een optimale beprijzing zou namelijk de kostentransparantie vergroten van 
de te maken afwegingen over infrastructuur en exploitatie. 

Spelregels: wetgeving en financieel beleid van de overheid vernaderen. Een voorbeeld is het 
vastleggen van een bonus-malusregeling in een concessie voor het exploiteren van openbaar 
vervoer. 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Hulpmiddelen: aanpassen van het prijssignaal, ofwel het gelijkwaardig verdisconteren van de 
externe effecten in de gebruikersvergoeding van vervoerders aan Prorail.  
Discours: bewustwording van externe effecten bij partijen. 
Actoren en coalities: tot stand brengen van coalities die zich willen gaan richten op de evaluatie en 
eventuele aanpassing van de huidige exploitatiewijze. Gedacht kan worden aan een structurele 
samenwerkingsverbanden tussen de overheden, de infrabeheerder, de vervoerders en 
aannemers. 

 
2. Creëren van een aantrekkelijke markt voor industrie 

Spelregels: harmonisering van regelgeving van diverse gemeenten op het gebied van milieu. 
Verder het aanpassen van het proces van productvrijgave en verouderde regels ‘updaten’.  
Hulpmiddelen: complexiteit van subsidiesysteem verminderen, waardoor men eerder 
ontwikkelingen zal initiëren en subsidiepotjes zal aanboren. 
Discours: imago creëren bij industrie dat de spoorsector een steeds aantrekkelijkere markt wordt. 

Het spoor naar een duurzame samenleving  50 van 75 



   5 Interventie-analyse   

Actoren en coalities: coalitievorming tussen actoren in de spoorsector en industrie stimuleren. • 

• 

• 

• 

• 

 
3. Ontwikkeling van innovatieve PPS-constructies 

Actoren en coalities: opzetten van netwerken, zodat binnen deze netwerken gezocht kan worden 
naar competenties om PPS-constructies te verwezenlijken. 
Hulpmiddelen: ontwikkelen van kennis op het gebied van PPS-constructies voor het arrangement 
‘de spoorsector’. Op basis van deze kennis wordt het voor actoren inzichtelijk onder welke 
condities een samenwerking in de vorm van PPS ingegaan kan worden. 
Discours: introduceren van modellen om PPS-constructies aan te gaan (dus nieuwe 
oplossingsrichtingen introduceren). Partijen kunnen namelijk op meerdere manieren met elkaar 
samenwerken en hun inbreng in een constructie leveren. Een voorbeeld van een dergelijke 
constructie is de Hogesnelheidslijn.  
Spelregels: gunstige condities creëren (aanpassing van wetgeving) om PPS-constructies aan te 
gaan.  

 
5.3.5 Conservatieve houding 
 
Bepaling knelpunt 
Het knelpunt ‘conservatieve houding’ betreft de gedachte van actoren dat de problemen in de 
spoorsector zich met de huidige gang van zaken op den duur wel oplossen. Daarnaast zijn 
achterhaalde normen nooit aangepast. Normen die het technologische innovatievermogen wel 
belemmeren.  
 
Stap 1: Karakterisering van het knelpunt in arrangementtermen 
Het knelpunt ‘conservatieve houding’ grijpt aan op de volgende dimensie: 
• Spelregels: de gehanteerde normen zijn achterhaald en in sommige gevallen is de herkomst van 

deze normen zelfs onbekend.  
• Discours: veel actoren in de spoorsector hebben te maken met bedrijfsculturen die van voor de 

privatisering van de Nederlandse Spoorwegen zijn. De omslag van een techniekgerichte naar een 
klantgerichte cultuur is nog niet geheel doorlopen. 

 
Stap 2: Formulering van primaire kansen ter oplossing van het knelpunt 
De primaire kansen om het knelpunt te doorbreken liggen in de volgende dimensies: 
• Spelregels: de normen zullen geëvalueerd moeten worden en waar nodig aangepast. 
• Discours: omslag van een techniekgerichte naar een klantgerichte cultuur versnellen. 
 
Stap 3: Formuleren van een samenhangend pakket strategische beleidsopties 
Uitwerking van de primaire kansen leidt tot de volgende pakketten beleidsopties: 
 
1. Beïnvloeden van conservatieve cultuur  
De organisaties die onderdeel uitmaken van de spoorsector zijn sinds de verzelfstandelijking van de 
NS bezig met de omslag van een inputgerichte naar een outputgerichte bedrijfsvoering. Dit proces kan 
versneld worden door de volgende beleidsopties (Weggeman et al, 2003): 
• Spelregels: beoordeling en beloning van individuen zal mede gebaseerd moeten worden op een te 

ontwikkelen gedragscode.  
• Discours: organisaties zullen op een andere manier dan voorheen personeel moeten werven, 

selecteren en aannemen om op termijn een anders doend en denkend personeelsbestand te 
creëren. 

• Actoren & coalities: actoren in het arrangement betrekken, die een vernieuwende kijk op de sector 
hebben, zodat men niet in de bestaande kaders blijft denken. Gedacht kan worden aan 
samenwerkingsverbanden met universiteiten en overige kennisinstellingen. 

• Hulpbronnen: her reserveren van geld ter ondersteuning van het voorgaande met interne 
publiciteitsstunts, happenings, een actienaam voor de cultuurverandering en een aan de actie 
gekoppelde nieuwsbrief. 

 
2. Ontwikkeling onderhoudsmodel  
Idem als in paragraaf 5.3.2. Een onderdeel van de ontwikkeling van een onderhoudsmodel is het in 
kaart brengen en evalueren van de gehanteerde normen. 
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5.3.6 Gebrek aan visie 
 
Bepaling knelpunt 
Het knelpunt ‘gebrek aan visie’ verwijst naar de korte planningshorizon die gehanteerd wordt in de 
sector. Aan de hand van een visie kunnen lange termijn doelen gesteld worden, op basis waarvan de 
actoren in de spoorsector hun beleid uitstippelen. 
 
Stap 1: Karakterisering van het knelpunt in arrangementtermen 
Het knelpunt ‘gebrek aan visie’ grijpt aan op de volgende dimensies: 
• Discours: een langere termijn afwegingskader is niet het uitgangspunt voor het korte termijn 

beleid. Hierdoor kan het beleid van partijen niet op elkaar afgestemd worden en zullen 
gemeenschappelijke doelen niet gehaald worden. 

 
Stap 2: Formulering van primaire kansen ter oplossing van het knelpunt 
Om de korte planningshorizon te kunnen doorbreken is een visie als uitgangspunt noodzakelijk. Een 
visie die gedeeld wordt door alle betrokken actoren. De primaire kansen om het knelpunt te 
doorbreken ligt in de volgende dimensie: 
• Discours: er zal een visie ontwikkeld moeten worden waarvoor draagkracht is in de totale 

mobiliteitssysteem.  
 
Stap 3: Formuleren van een samenhangend pakket strategische beleidsopties 
De theorie van transitiemanagement bestaat voor een belangrijk deel uit het ontwikkelen van een 
lange termijn visie. Om een lange termijn visie te kunnen creëren is de oprichting van een 
vernieuwingsnetwerk noodzakelijk. De volgende twee beleidsoptiepakketten zijn conform ‘het 
stappenplan’ van Rotmans (2003: 53) samengesteld. De nadruk zal in eerste instantie liggen op de 
creatie van het vernieuwingsnetwerk. Als het multi-actor proces enigszins op gang is gekomen 
(beleidsoptiepakket 1) kan men beginnen aan de ontwikkeling van een lange termijn visie 
(beleidsoptiepakket 2). De lange termijn visie kunnen de actoren als afwegingskader gebruiken voor 
het korte termijn beleid. Op deze manier zijn ‘de neuzen’ dezelfde kant op gezet. Uitwerking van de 
primaire kansen leidt tot onderstaande pakketten van beleidsopties: 
 
1. Inrichten vernieuwingsnetwerk 
Idem als in paragraaf 5.3.3. Eén van de thema’s waar het vernieuwingsnetwerk zich op zal moeten 
richten is een lange termijn visie. 
 
2. ‘Ontwikkeling van een lange termijn visie’ en ‘Verkenning van transitie-eindbeelden en 

transitiepaden’ 
Als het vernieuwingsnetwerk eenmaal ingericht is zal ze zich richten op visie-ontwikkeling. Aansluitend 
op de visie-ontwikkeling zullen de actoren in samenwerking verschillende eindbeelden en paden 
moeten ontwikkelen. Deze eindbeelden moeten exploratief en innovatief zijn. Omdat beide 
beleidsoptiepakketten continue processen zijn die elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen, zijn ze 
onder dezelfde noemer geplaatst. De beleidsopties in de verschillende dimensies zijn als volgt:  

Hulpbronnen: kennis van actoren zal gebundeld moeten worden om een eerste instantie een visie 
te creëren en vervolgens innovatieve, haalbare eindbeelden te ontwikkelen. Daarnaast moeten 
indicatoren ontwikkeld worden om het begrip ‘duurzaamheid’ te operationaliseren, dus het 
ontwikkelen van meetbare doelen.     

• 

• 

• 

• 

Spelregels: enerzijds is het belangrijk dat er juist zo min mogelijk ‘spelregels’ gehanteerd worden. 
Anderzijds is het zaak dat inhoudelijke regelgeving die het transitieproces belemmerd of andere 
(institutionele) barrières aangepakt worden en dat er ruimte geboden wordt voor innovatieve 
experimenten. 
Actoren & coalities: belangrijk is dat kennislacunes binnen het arrangement, om uiteindelijke te 
komen tot een visie, onderkend worden en dat gezocht wordt zowel binnen als buiten het 
arrangement naar mogelijkheden om deze lacunes te beslechten. 
Discours: vanuit verschillende perspectieven van de betrokken actoren dient de lange termijn visie 
ontwikkeld te worden. Gebleken is dat duurzaamheid een normatief begrip is. Vandaar dat 
communicatie tussen de actoren over percepties, normen, waarden, motieven van waaruit men 
naar een probleem kijkt een voorwaarde om tot een gezamenlijk oplossingsrichting te komen. 
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5.4 Interventievoorstellen en lange termijn trends 
In paragraaf 5.3 is per geclusterd knelpunt een samenhangend pakket strategische beleidsopties 
geformuleerd. In deze paragraaf zullen de beleidsopties getoetst worden aan relevante lange termijn 
trends om te bepalen of ze op de lange termijn effectief zijn. De meest kansrijke interventiestrategieën 
onder verschillende combinaties van trends worden geselecteerd. 
 
In paragraaf 5.4.1 zullen daarom aan aantal ontwikkelingen beschreven worden, die belangrijk zijn 
voor het beleid in de spoorsector. Mogelijke interventiemaatregelen zullen moeten inspelen op de 
genoemde ontwikkelingen. De genoemde trends zijn afgeleid uit de afgenomen interviews. Omdat 
enkele beleidsopties elkaar zullen overlappen, worden in paragraaf 5.4.2 enkele opties geclusterd. Tot 
slot zullen de geclusterde opties getoetst worden aan de lange termijn trends in paragraaf 5.4.3.  
 
5.4.1 Lange termijn trends 
De trends kunnen verdeeld worden in politieke en maatschappelijke trends. De eerste drie trends, 
internationalisering, ontstatelijking en decentralisatie, zijn politieke trends en vinden hun oorsprong in 
nieuwe sturingsopvattingen en in de wijzigende verhouding tussen staat en markt. Naast deze trends 
zijn er een aantal maatschappelijke trends die van invloed kunnen zijn op de interventievoorstellen, 
namelijk een toenemende mobiliteitsbehoefte, een technologische vooruitgang en een opkomst van 
post-materiële waarden. 
 
De eerste politieke trend is internationalisering en verwijst naar de verticale uitbreiding van een 
beleidsveld door de inbreng en invloed van buitenlandse actoren in nationale arrangementen. (Arts et 
al, 2001: 7) Europeanisering is een vorm van internationalisering en duidt op de Europese integratie.  
Zo stellen Wesselink en Van Wijk (2003: 8) dat het Europese beleid steeds belangrijker wordt voor 
bijvoorbeeld het nationale milieu- en natuurbeleid. Meer dan 80% van de Nederlandse 
milieuwetgeving wordt direct of indirect bepaald door de Europese regelgeving.  
 Binnen het beleidsarrangement van de Nederlandse spoorsector heeft de Europese Unie grote 
invloed, met name om de totstandkoming van een Europees railnetwerk te bevorderen. Een eerste 
maatregelenpakket voor liberalisering van de spoorweginfrastructuur is in maart 2003 van kracht 
geworden. Door deze maatregelen is 70 à 80% van het goederenvervoer over de belangrijkste lijnen 
opengesteld voor concurrentie.72  
 Het beoogde gevolg van de internationalisering is een toenemende concurrentie in de 
spoorsector. Opgemerkt moet worden dat de concessie voor personenvervoer over het hoofdrailnet tot 
2015 nog in handen van NS Reizigers is. Het uiteindelijke doel van de internationalisering is om een 
aantrekkelijk alternatief voor vervoer per auto en vervoer per vliegtuig aan te kunnen bieden. 
 
De tweede politieke trend heeft betrekking op overheid die zich tot op zekere hoogte terugtrekt uit het 
politieke domein van de spoorsector. Deze trend wordt ontstatelijking genoemd (Arts, 2001: 7) en 
wordt gekenmerkt door het openstellen van markten voor andere of meer partijen dan de gevestigde 
(overheids)bedrijven. Er is dus sprake van meer toetreders en meer differentiatie. Een gevolg van 
ontstatelijking is dat de actoren in de sector op een steeds zakelijkere manier met elkaar omgaan, ook 
soms met een negatief karakter. Het onstatelijkingsproces wordt bemoeilijkt doordat er in de 
spoorsector nog niet sprake is van een gezonde marktwerking en nog vele overheidsbijdragen 
noodzakelijk zijn.  
 
De derde politieke trend is decentralisatie. Bij decentralisatie worden bevoegdheden overgedragen 
aan lagere overheden. Een verschil met internationalisering is dat decentralisatie zich meer richt op de 
uitvoering en handhaving van beleid, terwijl internationalisering zich richt op de afstemming van beleid. 
 Een voorbeeld van decentralisatie is de toenemende tendens naar het afsluiten van 
regiocontracten voor infrastructuur met de decentrale overheden. (IBO Benuttingsmaatregelen Spoor, 
2002: 26) Zo worden de concessies voor onrendabele lijnen, de zogenaamde contractsector, al 
verleend door decentrale overheden. Hoewel de Nederlandse Spoorwegen de komende 15 jaar nog 
monopolist is op het hoofdrailnet73, is de NS wel verplicht om overleg te voeren met decentrale 
overheden over de te verlenen vervoersvergunningen. Met ander woorden: de invloed van de 
nationale overheid neemt af, terwijl de invloed van regionale en lokale overheden toeneemt. 

                                                      
72 Bron: http://www.europa.eu.int/pol/trans/overview_nl.htm, geraadpleegd op 3-3-04. 
73 Bron: http://www.ipo.nl/site/dossier.1070.1204.2948.html#7460, geraadpleegd op 25-02-04. 
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In 1996 is het VERDI-convenant74 tot stand gekomen. Dit acroniem staat voor Verkeer en Vervoer, 
Regionaal, Decentraal en Integraal. In het kader van een, door het VERDI-convenant opgeleverde 
planwet, is het jaar 2000 het NVVP gepresenteerd. Hoewel het NVVP door het kabinet is afgewezen, 
wordt decentralisatie in de opvolger van het NVVP, de Nota Mobiliteit, nog volop ondersteund.75 De 
gedacht van decentralisatie is om verkeers- en vervoersproblemen, middelen en bevoegdheden onder 
de bestuurlijke en uitvoerende verantwoordelijkheid te brengen van partijen die het dichtst bij de 
problemen staan.  
 
De vierde trend is de toenemende mobiliteitsbehoefte van de maatschappij. Deze groei hangt samen 
met de groeiende bevolking, vergrijzing, toenemende vrije tijd, etc. en zal een extra druk leggen op de 
ontwikkeling van een mobiliteitssysteem dat in de toenemende behoefte kan voorzien. Het 
spoorsysteem vormt een belangrijk onderdeel van het mobiliteitssysteem en zal daarom in staat 
moeten zijn om deze toenemende behoefte op te vangen. Dit naast het feit dat het spoorsysteem 
betrouwbaarder moet worden. 
 
Een vijfde trend is de technologische vooruitgang van de maatschappij. Telematica is een voorbeeld 
van een technologie die een steeds grotere rol in de spoorsector zal gaan spelen. Met name om de 
capaciteit van het hoofdrailnet te vergroten en om het informatieniveau van reizigers, vervoerders en 
spoormedewerkers te verhogen. Het gevolg van een technologische vooruitgang is dat het aantal 
keuzemogelijkheden om invulling te geven aan de functie ‘verplaatsen’ zal toenemen.  
 
De laatste maatschappelijk trend is de opkomst van post-materiële waarden. Als gevolg van de 
welvaart in het westen verandert het algemene waardepatroon van allerlei materiele behoeften naar 
een post-materialistisch patroon. Waarden zoals welzijn, democratie en milieu gaan een steeds 
belangrijkere rol spelen. (Arts, 2001: 7) Consumenten gaan bijvoorbeeld een steeds grotere waarde 
hechten aan de kwaliteit van het spoorvervoer. Punctualiteit en bereikbaarheid zijn daarom belangrijke 
aandachtsgebieden van Prorail. 
 
5.4.2 Overzicht van beleidsoptiepakketten 
In paragraaf 5.3 zijn een aantal beleidsoptiepakketten gegenereerd met als uitgangspunt de 
geïdentificeerde knelpunten. De beleidsoptiepakketten bestaan uit één of meerdere wijzigingen in een 
aantal dimensies, die uiteindelijk de knelpunten moeten verlichten of wegwerken.       
 
 Beleidsoptiepakket Bijbehorend knelpunt 
1 Evaluatie van regulering Sterke overheidsregulering 
2 Ontwikkeling onderhoudsmodel Lange besluitvormingsprocessen/ 

Beperkte budgettaire mogelijkheden/ 
Conservatieve houding 

3 Inrichting vernieuwingsnetwerk Eilandvorming/Gebrek aan visie 
4 Ontwikkeling van een lange termijn visie Eilandvorming/Gebrek aan visie 
5 Verkenning van transitie-eindbeelden en - paden Eilandvorming/Gebrek aan visie 
6 Evaluatie van huidige exploitatiewijze Beperkte budgettaire mogelijkheden 
7 Creëren van een aantrekkelijke markt voor industrie Beperkte budgettaire mogelijkheden 
8 Ontwikkeling van innovatieve PPS-constructies Beperkte budgettaire mogelijkheden 
9 Beïnvloeden van conservatieve cultuur Conservatieve houding 

 
Tabel 5.2: Overzicht beleidsoptiepakketten en bijbehorende knelpunten 

 
Toetsing van de beleidsoptiepakketten aan de lange termijn trends 
Uit een vergelijking van de beleidsoptiepakketten uit paragraaf 5.3 met de lange termijn trends kan 
afgeleid worden welke optiepakketten ook daadwerkelijk effectief zijn. Echter voordat de effectiviteit 
van de optiepakketten bepaald zal gaan worden, zijn de pakketten gegroepeerd. Dit omdat enkele 
pakketten sterk samenhangen, waardoor de lange termijn trends een nagenoeg een zelfde uitwerking 
hebben op de effectiviteit van de optiepakketten.  
 De beleidsoptiepakketten zijn verdeeld in de categorieën: ‘optiepakketten gericht op lange 
termijn’ en ‘optiepakketten gericht op korte termijn’. De pakketten uit de eerste categorie zullen een 
continu proces doorlopen, met andere woorden: ze zullen meerdere transitieronden doorlopen 

                                                      
74 Bron: http://www.kennisplatform-verdi.nl/, geraadpleegd op 25-02-04. 
75 Bron: http://www.vananaarbeter.nl, geraadpleegd op 25-02-04. 
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(gedurende de gehele transitie naar een duurzame mobiliteit). De pakketten ‘Inrichting 
vernieuwingsnetwerk’, ‘Ontwikkeling van een lange termijn visie’ en ‘Verkenning van transitie-
eindbeelden en – paden’ vormen namelijk de basis om de transitie gestalte te geen. Deze pakketten 
kunnen geheel of gedeeltelijk parallel lopen en hebben het uiteindelijke doel om beelden te schetsen 
van het subsysteem ‘spoorsector’ die wenselijk zijn. Daarnaast valt de ontwikkeling van de ‘route(s)’ 
die afgelegd moeten worden binnen deze groep. 
 De overige pakketten vallen binnen de categorie ‘optiepakketten gericht op korte termijn’. Deze 
optiepakketten zijn gericht op het wegnemen van de knelpunten die een verdere ontwikkeling van de 
spoorsector op korte termijn belemmeren en zullen per transitieronde verschillen. De centrale 
knelpunten zullen immers elke ronde verschillend zijn.   
 
Toetsing van de lange termijn trends aan optiepakketten gericht op lange termijn 
De trends die onderscheiden kunnen worden zijn politieke en maatschappelijke trends (paragraaf 
5.4.1). De inschatting is dat de politieke trends een ongunstige uitwerking hebben op de 
optiepakketten gericht op lange termijn. De politieke trends hebben namelijk tot gevolg dat het 
arrangement van de spoorsector erg dynamisch zal worden. Actoren, met uiteenlopende 
probleempercepties, zullen toetreden in het arrangement, terwijl andere actoren weer afvallen. Dit zal 
de totstandkoming van een gemeenschappelijke visie en het uitwerken van deze visie bemoeilijken. 
Het kost immers tijd om actoren een bepaalde richting in te sturen. 
 De verwachting is dat de maatschappelijke trends juist een gunstige uitwerking hebben op de 
effectiviteit van de optiepakketten die gericht zijn op lange termijn. Als gevolg van de toenemende 
mobiliteitsbehoefte zal steeds meer duidelijker worden dat een visie noodzakelijk is. Uit huidige 
inspanningen van de actoren uit de spoorsector wordt duidelijk dat het bewustwordingsproces al 
enigszins op gang begint te komen. Genoemd kan worden het project ‘benutten en bouwen’, waar 
men tot een gemeenschappelijke visie probeert te komen.  
 Daarnaast zal een technologische vooruitgang een steeds grotere impact hebben op bijvoorbeeld 
visieprojecten. Door succesvolle ontwikkelingen in andere sectoren zal men steeds creatiever gaan 
denken en zal men eerder bereid zijn investeringen te doen om bepaalde futuristische gedachten 
gestalte te geven. 
 Tot slot: over de invloed van de opkomst van postmateriële waarden op de optiepakketten kan 
weinig gezegd worden. Enerzijds zal deze trend zal ervoor zorgen dat maatschappelijke organisaties 
zich meer in de visievorming gaan mengen, waardoor het proces vertraagt. Anderzijds zorgt de 
betrokkenheid van de maatschappelijke organisaties juist voor een breder draagvlak van een visie, 
waardoor het vervolgproces sneller zal verlopen. Daarom is gekozen om deze trend een neutrale 
uitwerking te geven op de effectiviteit van de optiepakketten.  
 
Toetsing van de lange termijn trends aan optiepakketten gericht op korte termijn 
De uitwerking van de trends op de beleidsoptiepakketten gericht op korte termijn zijn uiteenlopend. De 
politieke trends impliceren machtsverschuivingen en machtsverschuivingen zullen een ongunstige 
uitwerking hebben op de beleidsoptiepakketten ‘Evaluatie van huidige exploitatiewijze’, ‘Ontwikkeling 
van onderhoudsmodel’ en ‘evaluatie van regulering’. Dit doordat regelgeving complexer zal worden en 
eilandvorming als gevolg van bijvoorbeeld decentralisatie toe zal nemen.  
 De invloed van de trend ‘internationalisering’ op de effectiviteit van de overige 
beleidsoptiepakketten is gunstig. Een gevolg van internationalisering is dat de concurrentie (mogelijk) 
toeneemt. Dit zal de druk op actoren om te presteren vergroten. Actoren die onderdeel uitmaken van 
de huidige spoorsector zullen efficiënter en klantgerichter moeten gaan werken om hun bestaansrecht 
te behouden. Hierdoor zullen meer inspanningen gericht zijn op het versnellen van een cultuuromslag. 
Verder zal men in toenemende mate bewust worden van het feit dat men met samenwerking de 
concurrentiepositie versterkt; dit zal een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van innovatieve 
PPS-constructies. 
 Een belangrijke achterliggende gedachte van de internationalisering is de creatie van een 
Europees railnetwerk76, waardoor het aantrekkelijker voor de industrie wordt om te investeren in de 
sector. De ontwikkeling van een product dat afgezet kan worden op een Europese markt is immers 
interessanter dan een product dat slecht in één land afgezet kan worden. Vanzelfsprekend heeft deze 
trend een gunstige invloed op de effectiviteit van het optiepakket ‘Creëren van een aantrekkelijke 
markt voor industrie’, aangezien dit beleidsoptiepakket parallel loopt met de internationalisering.   

                                                      
76 Eén Europees netwerk betekent onder andere dat een railvoertuig zonder bestuurlijke en technische belemmeringen door 
heel Europa kan rijden. Dus één spoorwijdte, dezelfde regels in verschillende landen, één spanningsniveau, etc (technische 
harmonisatie).  
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Ook de invloed van de trend ‘ontstatelijking’ op de effectiviteit van beleidsoptiepakketten ‘Ontwikkeling 
van innovatieve PPS-constructies‘ en ‘Beïnvloeden van conservatieve cultuur’ is gunstig. Deze trend 
houdt onder andere in dat er sprake is van meer toetreders en meer differentiatie. Partijen zullen 
elkaar dus in toenemende mate nodig hebben om hun doelen te behalen. Daarnaast vindt er 
bewustwordingsproces bij de overheid plaats dat een sterke top-down sturing niet altijd de oplossing 
is; er wordt steeds meer gezocht naar samenwerking met private partijen. Verder zal als gevolg van 
de trend ‘internationalisering’ de concurrentie toenemen, waardoor efficiënter en klantgerichter 
gewerkt moet worden. Ook hier geldt dat men gebaat is bij een versnelling van een cultuuromslag. 
Tenslotte het effect op het beleidsoptiepakket ‘Creëren van een aantrekkelijke markt voor industrie’ is 
onduidelijk. Aan dit pakket is dan ook een neutraal effect toegekend.   
 De invloed van de trend ‘decentralisatie’ heeft slechts een gunstig effect op de effectiviteit van 
het beleidsoptiepakket ‘Ontwikkeling van innovatieve PPS-constructies‘. Omdat PPS-constructies over 
het algemeen een regionaal of lokaal karakter hebben, is het logischer dat de trekker een provincie of 
gemeente is. Deze publieke partijen zullen eerder initiatief nemen om PPS-constructies te initiëren. Zij 
zijn immers de probleemeigenaar van bijvoorbeeld de lokale congestieproblematiek. Het effect op de 
beleidsoptiepakketten ‘Creëren van een aantrekkelijke markt voor industrie’ en ‘Beïnvloeden van 
conservatieve cultuur’ is onduidelijk. Ook aan deze pakketten zijn neutrale effecten toegekend.   
 
De maatschappelijke trends hebben nagenoeg allen een gunstige uitwerking op de effectiviteit van de 
beleidsoptiepakketten gericht op korte termijn. Een toenemende mobiliteitsbehoefte zal de negatieve 
externe effecten vergoten (meer congestie, onveiliger, etc.). Aantrekken van extra financiële middelen 
(pakketten ‘Ontwikkeling van innovatieve PPS-constructies’ en ‘Creëren van een aantrekkelijke markt 
voor industrie’) is noodzakelijk om deze problemen tegemoet te komen. Daarnaast is een optimale 
beprijzing noodzakelijk om de financiële middelen ook zo doelmatig mogelijk aan te wenden. Dit zal 
een positief effect hebben op de overige beleidsoptiepakketten. 
 Over de invloed van de trend ‘technologische vooruitgang’ op de beleidsoptiepakketten kan niet 
zoveel gezegd worden. Deze trend heeft namelijk betrekking op ‘harde’ innovaties, dus technieken en 
apparaten, dit terwijl de beleidsoptiepakketten gericht zijn op ‘zachte’ innovaties. Vandaar dat de 
beleidsoptiepakketten neutraal gescoord hebben op deze trend. Het is natuurlijk wel zo dat successen 
van bepaalde technologieën een positieve invloed kunnen hebben op de conservatieve cultuur of een 
extra impuls kunnen geven aan de creatie van een aantrekkelijke markt voor industrie, doordat het 
huidige arrangement bijvoorbeeld belemmerend werkt. Hier is echter geen rekening mee gehouden.  
 Tot slot zal de trend ‘Opkomst van postmateriële waarden’ een gunstige invloed hebben op de 
beleidsoptiepakketten gericht op korte termijn. Deze trend zal een versterkende werking hebben op de 
trend ‘toenemende mobiliteitsbehoefte’. Naast het feit dat de problemen steeds groter worden, vindt er 
ook in toenemende mate een bewustwording plaats dat deze problemen aangepakt moeten worden. 
Beleidsoptiepakketten die een oplossing bieden op de huidige problemen zullen dus een gunstige 
invloed ondervinden van deze trend.  
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5.5 Conclusies 
Uit interviews en aanvullende literatuur zijn zes centrale knelpunten gedestilleerd. Om de knelpunten 
te verlichten of weg te nemen zijn negen beleidsoptiepakketten geformuleerd. De uitwerking van 
maatschappelijke trends op de effectiviteit van de beleidsoptiepakketten is opgenomen in tabel 5.3. 
De uitwerking is in de tabel gescoord op een schaal van - (ongunstige uitwerking van de trend op de 
effectiviteit van het beleidsoptiepakket) tot + (gunstige uitwerking van de trend op de effectiviteit). Een 
0 (nul) betekent dat er geen noemenswaardige uitwerking verwacht wordt.  
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Optiepakketten gericht op lange termijn 
Inrichting vernieuwingsnetwerk - - - + + 0 
Ontwikkelen van een lange termijn visie - - - + + 0 
Verkenning van transitie-eindbeelden en - paden - - - + + 0 
Optiepakketten gericht op korte termijn 
Evaluatie van huidige exploitatiewijze - - - + 0 + 
Creëren van een aantrekkelijke markt voor industrie + 0 0 + 0 + 
Ontwikkeling van innovatieve PPS-constructies + + + + 0 + 
Ontwikkeling onderhoudsmodel - - - + 0 + 
Evaluatie van regulering - - - + 0 + B
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Beïnvloeden van conservatieve cultuur + + 0 + 0 + 
 

Tabel 5.3: Invloed van lange termijn trends op effectiviteit van de beleidsoptiepakketten 
 
De gedachte is dat de lange termijn trends een gunstige, neutrale of ongunstige uitwerking hebben op 
de gedefinieerde beleidsoptiepakketten. Op basis van toetsing kunnen vervolgens de meest geschikte 
(of effectieve) beleidsoptiepakketten gekozen worden voor verdere uitwerking. De betrouwbaarheid 
van  de resultaten van de toetsing laat echter te wensen over om een aantal redenen: 
• De toetsing bestaat slechts uit een beschrijving op basis van verkregen inzichten, die gevalideerd 

is door één expert; 
• De trends zijn verzamelingen van afzonderlijke ontwikkelingen. Een toenemende 

mobiliteitsbehoefte is bijvoorbeeld een verzameling van afzonderlijke ontwikkelingen als 
vergrijzing, individualisering, bevolkingsgroei. Er is geen aandacht besteed aan de 
operationalisering van de trends, dus inschattingen van de effectiviteit van toekomstige beleid 
moet met enige voorzichtigheid genomen worden;  

• Geen rekening is gehouden met niet-trendmatige gebeurtenissen, zoals incidenten op 
macroniveau, die van grote invloed kunnen zijn op de beleidsoptiepakketten. 

Al met al moeten de inschattingen van de effectiviteit van de beleidsoptiepakketten gerelativeerd 
worden en zal aanvullend onderzoek naar de invloed van de lange termijn trends noodzakelijk zijn om 
een plausibel waarde-oordeel te kunnen geven. 
 
Als aanvulling zijn de centrale knelpunten genormeerd aan de hand van een enquête onder de 
geïnterviewde experts. De resultaten van de enquête zijn opgenomen in bijlage 4. De knelpunten zijn 
als volgt genormeerd (beginnend bij het knelpunt dat benuttingsmaatregelen het meest belemmert):  
1. Eilandvorming;  
2. Lange besluitvormingsprocessen;  
3. Conservatieve houding;  
4. Gebrek aan visie;  
5. Beperkte budgettaire mogelijkheden;  
6. Sterke overheidsregulering.  
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6 Conclusies  
In dit onderzoek is gezocht naar mogelijkheden in de spoorsector om bij te dragen aan de transitie 
naar een duurzame mobiliteit. Omdat de transitie naar een duurzame mobiliteit zo complex is en 
zoveel onzekerheden bevat, is het niet praktisch om het totale mobiliteitssysteem als systeem te 
hanteren: een benadering op subsysteemniveau is onontbeerlijk. Transities ontstaan als innovaties op 
subsysteemniveau, oftewel systeeminnovaties, op elkaar inwerken en elkaar versterken.  
 
Het beter benutten van de systeemcapaciteit van het spoor wordt als één van de systeeminnovaties 
gezien die bijdraagt aan een transitie naar een duurzame mobiliteit. De systeeminnovatie ‘beter 
benutten’ komt weer voort uit project-, produkt-, en procesinnovaties: de benuttingsmaatregelen. Dit 
onderzoek heeft zich gericht op de knelpunten die benuttingsmaatregelen belemmeren en de 
interventiemogelijkheden ter verlichting of ter oplossing van deze knelpunten. Voor dit doel is gebruik 
gemaakt van de beleidsarrangementenbenadering. Enerzijds omdat de achterliggende gedachte van 
de theorie overeenkomt met de achterliggende gedachte van transitiemanagement, namelijk de 
gedachte dat sturing van het systeem slechts tot zekere hoogte mogelijk is. Anderzijds omdat de 
theorie naast een analysemodel over een interventiemodel beschikt in tegenstelling tot andere 
netwerktheorieën. 
 
In dit hoofdstuk zullen inzichten uit dit onderzoek gekoppeld worden aan de hoofdvraag van dit 
onderzoek. De hoofdvraag is tweeledig, namelijk: 
• Welke knelpunten in de spoorsector belemmeren een transitie naar een duurzame mobiliteit? 
• Welke interventiemaatregelen zijn geschikt ter verlichting of ter oplossing van de knelpunten? 
In de volgende twee paragrafen zal antwoord gegeven worden op de twee onderdelen van de 
hoofdvraag. 
 
6.1 Knelpunten 
Aan de hand van interviews zijn zes centrale knelpunten geformuleerd. De knelpunten worden 
behandeld op volgorde van de mate waarin zij door het veld als daadwerkelijk belemmerend ervaren 
worden (zie bijlage 4).  
 
Het knelpunt dat het meest belemmerend werkt op benuttingsmaatregelen is de eilandvorming in de 
spoorsector. Na de scheiding van infrastructuur en exploitatie, de verzelfstandiging van de 
Nederlandse Spoorwegen en het goederenvervoer zijn de verschillende partijen hun eigen weg 
gegaan. Dit heeft geleid tot suboptimalisatie, waarbij iedere partij zich op de eigen productieprocessen 
heeft gericht, zonder rekening te houden met de effecten voor het spoorsysteem als geheel. 
Opgemerkt moet worden dat de meeste benuttingsmaatregelen slechts in samenwerking gerealiseerd 
kunnen worden. 
 
Verder worden de lange besluitvormingsprocessen met name bij Prorail als knelpunt ervaren. 
Investeringen moeten geprioriteerd worden. Dit gaat gepaard met veel tijd, met name door het aantal 
overdrachtsmomenten in de organisatie. Verder wordt het besluitvormingsproces vertraagd doordat 
Prorail onvoldoende kan aangeven waar de problemen liggen, dit doordat kwaliteitsgegevens van de 
infrastructuur gebrekkig aanwezig zijn. Daarbij hebben benuttingsmaatregelen een lagere prioriteit dan 
investeringen die ten goede komen aan de betrouwbaarheid, waar veruit het meeste geld naartoe 
gaat.  
 
Een ander knelpunt is de conservatieve houding die actoren in de spoorsector hebben. De 
spoorsector maakt na de privatisering van de NS een verandering door van een techniekgerichte naar 
een klantgerichte bedrijfsvoering. De spoorsector is op dit moment nog te sterk techniekgericht. De 
stelling: “we doen het al 100 jaar op dezelfde manier, dus waarom verandering” maakt direct duidelijk 
wat het knelpunt inhoudt. Uit deze houding vloeien conservatieve normen die door Prorail worden 
gehanteerd voort. Deze normen hebben een remmende werking op benuttingsmaatregelen. Zolang de 
treinen blijven rijden blijft men onvoldoende bewust van het feit dat sommige normen achterhaald zijn. 
In sommige gevallen weet men niet eens wat er ten grondslag aan deze normen lag.  
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Het vierde knelpunt is het gebrek aan visie. Door het gebrek aan visie blijven benuttingsmaatregelen 
achterwege. Een investering in een benuttingsmaatregel gaat gepaard met een hoog risico: men heeft 
onvoldoende zekerheid dat de investering ooit terugverdiend wordt.  
 
Het vijfde knelpunt dat geïdentificeerd is, zijn de beperkte budgettaire mogelijkheden. Dit knelpunt 
heeft betrekking op de in onvoldoende mate aanwezige financiële middelen van diverse betrokkenen. 
Door het beperkte inzicht in de kwaliteit van de infrastructuur kunnen al moeilijk gelden vanuit de 
overheid vrijgemaakt worden voor het beheer en de instandhouding, laat staan voor een betere 
benutting van de railinfrastructuur. 
 
Het knelpunt dat als het minst belemmerend ervaren wordt is ‘sterke overheidsregulering’ en vindt 
haar oorsprong in het feit dat de spoorsector in een grote mate afhankelijk is van gelden van de 
overheid. Omdat de overheid nog enigszins controle wil uitoefenen op de bestedingen van deze 
gelden, stelt ze (in de ogen van de overige actoren) te strikte randvoorwaarden voor deze 
bestedingen. Daarnaast heeft dit knelpunt betrekking op de dwingende normen die verankerd zijn in 
wetten op het gebied van veiligheid en milieu. Deze wetten hebben een beperkende werking op de 
verdere ontwikkeling van de spoorsector. Verder komt uit de interviews naar voren dat actoren in de 
spoorsector weinig betrokken worden bij de totstandkoming van nota’s. Zo is de Nota Mobiliteit op een 
re-actieve manier tot stand gekomen, terwijl een pro-actieve totstandkoming veel wenselijker is.  
 
De actoren in het beleidsarrangement ‘de spoorsector’ moeten gemobiliseerd worden om de 
bovenstaande knelpunten aan te pakken, teneinde een bijdrage te leveren aan de transitie naar een 
duurzame mobiliteit. In de volgende paragraaf zal toegelicht worden welke interventievoorstellen voor 
dit doel geschikt zijn.  
 
6.2 Interventievoorstellen 
In deze paragraaf worden de interventievoorstellen (ook wel beleidsoptiepakketten genoemd) 
beschreven ter oplossing of ter verlichting van de centrale knelpunten. Bij elk interventievoorstel horen 
een aantal concrete maatregelen, die per dimensie van het beleidsarrangement beschreven zijn: 
coalitievorming, verdeling van hulpbronnen, verandering van spelregels en een aanpassing van het 
discours. De beschrijving zal echter beperkt blijven tot een globale beschrijving van het 
interventievoorstel. Wel zal aangegeven worden welk centrale knelpunt verlicht of weggenomen wordt.  
Een waarde-oordeel over de effectiviteit van de beleidsoptiepakketten zal achterwege blijven in 
verband met de betrouwbaarheid van de toetsing. 
 
De zes centrale knelpunten zijn uitgewerkt tot de volgende beleidsoptiepakketten: 
 
 Beleidsoptiepakket Bijbehorend knelpunt 
1 Evaluatie van regulering Sterke overheidsregulering 
2 Ontwikkeling onderhoudsmodel Lange besluitvormingsprocessen/ 

Beperkte budgettaire mogelijkheden/ 
Conservatieve houding 

3 Evaluatie van huidige exploitatiewijze Beperkte budgettaire mogelijkheden 
4 Creëren van een aantrekkelijke markt voor industrie Beperkte budgettaire mogelijkheden 
5 Ontwikkeling van innovatieve PPS-constructies Beperkte budgettaire mogelijkheden 
6 Beïnvloeden van conservatieve cultuur Conservatieve houding 
7 Inrichting vernieuwingsnetwerk Eilandvorming/Gebrek aan visie 
8 Ontwikkeling van een lange termijn visie Eilandvorming/Gebrek aan visie 
9 Verkenning van transitie-eindbeelden en - paden Eilandvorming/Gebrek aan visie 

 
In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen beleidsoptiepakketten gericht op korte termijn en 
beleidsoptiepakketten gericht op lange termijn. De eerste categorie optiepakketten (pakket 1 t/m 6) is 
gericht op het wegnemen van de knelpunten die een verdere ontwikkeling van de spoorsector op korte 
termijn belemmeren en zullen per transitieronde verschillen. De centrale knelpunten zullen immers 
elke ronde verschillend zijn. De tweede categorie optiepakketten (pakket 7 t/m 9) zal meerdere 
transitieronden doorlopen. Slechts de inhoud van de optiepakketten zal bijgesteld worden aan de 
hand van leereffecten.  
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Zoals uit de tabel af te leiden valt zijn er drie interventievoorstellen die het knelpunt ‘eilandvorming’ 
aanpakken. De eerste is het inrichten van een vernieuwingsnetwerk. Het betreft hier een netwerk met 
een vernieuwende kijk op een probleem of een thema. Over elk probleem of thema zal zich een aparte 
arena (binnen het netwerk) buigen. Een streven is om de arena op te bouwen uit een evenredige 
vertegenwoordiging van inhoudsdeskundigen, netwerkers en verkopers uit de maatschappelijke 
vijfhoek: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en intermediairs. Dit 
is natuurlijk afhankelijk van het probleem of thema. Naast de inrichting van het netwerk en van de 
onderliggende arena’s zal ook de communicatie tussen het netwerk en de thuisbases van de 
betrokken actoren zorgvuldig opgezet moeten worden. 
 Geheel of gedeeltelijk parallel aan het inrichten van het vernieuwingsnetwerk lopen de 
interventievoorstellen: ‘ontwikkeling van de lange termijn visie’ en ‘verkenning van transitie-
eindbeelden en –paden’. Eén van de thema’s waarop het vernieuwingsnetwerk zich zal richten is op 
visie-ontwikkeling. Aansluitend op de visie-ontwikkeling zullen de actoren in samenwerking 
verschillende eindbeelden en paden moeten ontwikkelen. Deze eindbeelden moeten exploratief en 
innovatief zijn.  
 De gedachte is dat de genoemde interventievoorstellen de actoren van zowel binnen de 
spoorsector als daarbuiten (bijvoorbeeld universiteiten en maatschappelijke organisaties) dichter bij 
elkaar gebracht worden door deze gezamenlijke visie-ontwikkeling. Hierdoor zal het draagvlak van de 
visie groot zijn en kunnen organisaties hun beleid afstemmen op de visie, bijvoorbeeld door een 
technologie- of productportfolio te ontwikkelen. 
 
Naast ‘eilandvorming’ worden de lange besluitvormingsprocessen als knelpunt ervaren. Een ander 
thema waar het vernieuwingsnetwerk zich dan ook op zal moeten richten is de ontwikkeling van een 
onderhoudsmodel op basis waarvan de besluitvorming omtrent onderhoud sneller zal verlopen. Naast 
een snellere besluitvorming bij Prorail kunnen ook makkelijker gelden bij de overheid gereserveerd 
worden op basis van een kwaliteitssysteem. Essentieel is een ontwikkelde kennisinfrastructuur, 
waarbij transparante registratie en documentatie van groot belang is. 
 Prorail is in samenwerking met de aannemers van de procescontract in ieder geval goed op weg 
om het kwaliteitssysteem op te zetten. Op het moment van schrijven zijn een aantal 
kwaliteitsindicatoren (KPI’s) ontwikkeld, die nog verder uitgewerkt en beheersbaar gemaakt moeten 
worden. Een kwaliteitssysteem maakt het mogelijk om onderhoud beter te plannen. De impact van de 
strenge veiligheidsregels kan op deze manier beperkt blijven, doordat het spanningsveld tussen de 
trein vrije periode en de treinloop op deze manier verminderd kan worden. 
 
Verder kan de ontwikkeling van het onderhoudsmodel het knelpunt ‘conservatieve houding’ verlichten. 
Belangrijk bij de ontwikkeling van een onderhoudsmodel is namelijk dat men kritisch kijkt naar de 
normen die door Prorail gehanteerd worden. Belangrijk hierbij is dat men zich afvraagt welke 
gedachtegangen en eisen ten grondslag liggen aan de normen.  
 De conservatieve cultuur kan beïnvloed worden. Het beleidsoptiepakket ‘Beïnvloeden 
conservatieve houding’ bestaat uit een aantal maatregelen die de overgang naar een klantgerichte 
cultuur kan versnellen.  
 
Het knelpunt ‘beperkte budgettaire mogelijkheden’ heeft geresulteerd in een drietal 
beleidsoptiepakketten. Het eerste pakket is ‘evaluatie van de huidige exploitatiewijze’ en heeft het 
uiteindelijke doel om de kosten van mobiliteit zo direct mogelijk en naar werkelijk gebruik in rekening 
te brengen bij de gebruikers en uiteindelijk de externe kosten te internaliseren. Een optimale beprijzing 
zou namelijk de kostentransparantie vergroten van de te maken afwegingen over infrastructuur en 
exploitatie.  
 ‘Creëren van een aantrekkelijke markt voor industrie’ is het tweede pakket en heeft betrekking op 
het stimuleren van investeringen in de spoorsector door de industrie. Technologische harmonisatie zal 
het interessanter voor de industrie maken om producten te ontwikkelen. Harmonisatie van regelgeving 
zal een impuls aan het goederenvervoer geven, en dus ook investeerders aantrekken, omdat het 
vervoer per spoor op deze manier kan concurreren met vervoer over weg.  
 Verder heeft het pakket ‘ontwikkeling van innovatieve PPS-constructies’ betrekking op het 
aantrekken van investeerders van buiten de spoorsector. Zo kunnen bijvoorbeeld waardestijgingen 
van gronden langs raillijnen aangewend worden voor de ontwikkeling van de infrastructuur of kan er 
door goede contractvormen meer geïnvesteerd worden in kwaliteit ten gunste van de exploitatie.  
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Tot slot heeft het beleidsoptiepakket ‘evaluatie van regulering’ betrekking de evaluatie en eventuele 
aanpassing van dwingende normen die verankerd zijn in wetten op het gebied van veiligheid en 
milieu. Voorkomen moet worden dat wetten hun doel voorbijschieten en op deze manier onnodig 
ontwikkelingen in de spoorsector belemmeren. Verder heeft dit pakket tot doel om te komen tot een 
meer proactievere totstandkoming van nota’s.    
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7 Aanbevelingen 
 
7.1 Inleiding 
Het doel van dit onderzoek is om strategieën te formuleren voor toekomstig beleid in de spoorsector 
welke kunnen bijdragen aan een transitie naar een duurzame mobiliteit. Paragraaf 7.2 zal 
aanbevelingen geven voor overheidsbeleid. Vervolgens zullen in paragraaf 7.3 aanbevelingen voor 
Holland Railconsult gedaan worden. In deze paragraaf staat de volgende vraag centraal: welke 
inspanningen moet Holland Railconsult verrichten naar aanleiding van de resultaten van dit 
onderzoek? Tot slot zullen in paragraaf 7.4 enkele aanbevelingen voor TRANSUMO gedaan worden.  
 
7.2 Aanbevelingen voor overheidsbeleid 
Zoals in dit onderzoek al naar voren is gekomen heeft ook de IBO-werkgroep (IBO 
Benuttingsmaatregelen Spoor, 2001) zich gericht op de vraag waarom benuttingsmaatregelen niet tot 
wasdom komen. De werkgroep sluit haar rapport af met een aantal beleidssuggesties om de door hun 
gevonden knelpunten weg te nemen of te verlichten. Dit onderzoek bekijkt het probleem met de 
beleidsarrangementenbenadering, waardoor andere inzichten zijn verkregen. Met name door de 
dimensie ‘discours’ waarin het gaat om normen, waarden en probleempercepties van de betrokkenen; 
een hele andere invalshoek dus. Deze invalshoek heeft de knelpunten ‘conservatieve houding’ en 
‘gebrek aan visie’ opgeleverd. Interventievoorstellen ter verlichting van het laatste knelpunt hebben 
betrekking op deelname aan een vernieuwingsnetwerk. De overheid zou het vernieuwingsnetwerk 
TRANSUMO meer moeten promoten en laten zien dat ze erachter staat. 
 
7.3 Aanbevelingen voor Holland Railconsult 
Uit de inleiding (hoofdstuk 1) kwam naar voren dat HR zich gespecialiseerd heeft in advisering en 
technische oplossingen op het gebied van vervoerssystemen en de daarbij behorende infrastructuur, 
zowel in Nederland als in het buitenland. De afdelingen ‘Research and Development’ en ‘Business 
Development’ richten zich specifiek op de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten voor 
bestaande klanten, de ontwikkeling van bestaande diensten en producten aan nieuwe klanten of een 
combinatie van beide. In dit kader zou HR deel uit moeten maken van het 
kennisinvesteringsprogramma TRANSUMO om de volgende redenen: 
• TRANSUMO richt zich de komende zes jaar op de ontwikkeling van het mobiliteitssysteem van de 

toekomst. Op basis van de te ontwikkelen scenario’s en transitiepaden (roadmaps) kunnen de 
afdelingen R&D en Business Development zich richten op de ontwikkeling van een technologie- 
en kennisportfolio;  

• De belangrijkste actoren binnen het nationale mobiliteitssysteem behoren tot de partners (ca. 120 
inclusief het Ministerie van Verkeer & Waterstaat die een subsidie aan TRANSUMO heeft 
toegekend van 30 miljoen Euro). Hierdoor is bekend wat de ontwikkelingen bij de partners zijn, 
maar ook wat de wensen van de partners zijn (ook van Prorail). Als daarbij opgemerkt wordt dat 
ongeveer 65% van de omzet van Holland Railconsult afkomstig is van Prorail (inclusief 
Betuweroute), 20% van HSL-Zuid en het overige gedeelte van gemeentelijke vervoersbedrijven, 
aannemers en leveranciers77 kan de conclusie getrokken worden dat deelname de aangewezen 
mogelijkheid is om de klantenkring te vergroten. 

• Naast de belangrijkste spelers in de mobiliteitsmarkt, maken diverse universiteiten deel uit van het 
consortium. Hierdoor beschikt TRANSUMO niet alleen over de kennis die aanwezig is binnen de 
nationale universiteiten, maar ook over een internationaal kennisnetwerk van universiteiten. De  
partners kunnen gebruik maken van het netwerk door vragen in te dienen en samen te werken in 
projecten en proeftuinen; 

• De partners hebben toegang tot een professionele kennisdatabank. Op deze manier beschikken 
de partners over de mogelijkheid om up-to-date geïnformeerd te blijven. 

 
 
 
 

                                                      
77 Bron: Robert Coster, afdeling Commercie van Holland Railconsult. 
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Tot slot kan uit de commerciële speerpunten van HR opgemaakt worden dat de beoogde activiteiten 
nauw aansluiten op de ontwikkelingen van het consortium. Per punt zal aangegeven worden op welk 
speerpunt de ontwikkeling van TRANSUMO aansluit: 
• TRANSUMO levert in 2009 input voor de Nota Mobiliteit die in dat jaar uitkomt (speerpunt 

‘Marktoverleg Ministeries/Politiek’); 
• De gedachte van ‘Benutten en Bouwen’ zal in een aantal proeftuinen worden opgepakt (speerpunt 

‘Benutten & Bouwen’); 
• Het cluster ‘infrastructuur’ van TRANSUMO besteed met name aandacht aan de ontwikkeling van 

innovatieve financiële arrangementen en marktmechanismen (speerpunt ‘PPS’); 
• De proeftuinen van TRANSUMO hebben een lokale probleemeigenaar die met 

mobiliteitsproblemen te maken heeft (speerpunt ‘Mobiliteit Stedelijke Regio’s’). 
 
Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in hoeverre het geanalyseerde beleidsarrangement de verdere 
ontwikkeling van de sector stimuleert dan wel blokkeert. Naast de overheid kunnen ook de overige 
actoren aansturen op de dimensies van het beleidsarrangement, hetzij om dat arrangement te 
beïnvloeden, hetzij om in te spelen op maatschappelijke trends. De volgende aanbevelingen voor HR 
zijn afgeleid uit de interventievoorstellen:   
• Elke partij in de spoorsector is gebaat bij een goed functionerende markt waarin regelgeving niet 

belemmerend werkt. Holland Railconsult kan een inventarisatie maken van regelgeving en 
normen en deze onderzoeken op actualiteit. Dit kan in het voordeel van HR werken, aangezien 
ontwikkelingen minder belemmeringen ondervinden vanaf initiatie tot en met de uiteindelijke 
implementatie; 

• Meewerken aan de ontwikkeling van een onderhoudsmodel is essentieel. Het onderhoud van de 
infrastructuur wordt steeds belangrijker. Het is daarom zaak om een positie in de 
onderhoudswereld te verwerven. Dit kan door mee te werken (te investeren) aan de ontwikkeling. 
Assetmanagement is één van de commerciële speerpunten bij HR die ingaat op het vinden van 
een optimale manier om met bedrijfsmiddelen om te gaan. De ontwikkeling van het 
onderhoudsmodel sluit hier naadloos op aan. Met name zal aansluiting gezocht moeten worden bij 
de procescontractaannemers die in het samenwerkingsverband OPC+ al een groot gedeelte van 
dit onderhoudsmodel in ontwikkeling hebben; 

• Beïnvloeden van de conservatieve cultuur: wordt al gedaan door bijvoorbeeld een beloning voor 
een bepaalde gedragscode in te voeren (denk aan SMART). Verder zullen er meer coalities 
aangegaan moeten worden met partijen die een vernieuwende kijk op de sector hebben, zoals 
universiteiten; 

• De interventievoorstellen ‘evaluatie van de huidige exploitatiewijze’, ‘creëren van een 
aantrekkelijke markt voor industrie’ en ‘ontwikkeling van innovatieve PPS-constructies’ zorgen 
ervoor dat extra geld beschikbaar komt voor onder andere benuttingsmaatregelen. Extra geld 
betekent kansen voor HR. Daarnaast biedt zicht op mogelijke PPS-constructies kansen om zelf 
onderdeel uit te maken van een dergelijke constructie.  

 
7.4 Aanbevelingen voor TRANSUMO 
Dit onderzoek beschrijft een instrument om een traject van een systeeminnovatie te ondersteunen en 
te begeleiden. De beleidsarrangentenbenadering is namelijk toegepast als transitie-instrument om 
enerzijds knelpunten te identificeren binnen een bepaald systeem en anderzijds interventievoorstellen 
te formuleren om het knelpunt te verlichten of weg te nemen. Uit het onderzoek is gebleken dat de 
benadering voor dit doel geschikt is. Een arrangement kan enerzijds met de vier onderscheiden 
dimensies op een gestructureerde manier geanalyseerd worden om uiteindelijke de globale 
knelpunten inzichtelijk te krijgen. Anderzijds biedt het stappenplan voor het formuleren van de 
interventievoorstellen de mogelijkheid om de centrale knelpunten te doorgronden en doeltreffende 
voorstellen te formuleren. Over het bepalen van de effectiviteit van de beleidsoptiepakketten kan 
gezegd worden dat een breed opgezet onderzoek noodzakelijk is om enigszins uitspraken te kunnen 
doen over deze effectiviteit. De beleidsarrangementenbenadering zal (volgens de transitietheorie) in 
een beginfase van elke transitieronde toegepast kunnen worden. 
 
Verder geeft dit onderzoek inzicht in knelpunten in de spoorsector die benuttingsmaatregelen (en 
innovaties in z’n algemeenheid) belemmeren. Deze knelpunten zullen aangepakt moeten worden. De 
geformuleerde interventiemogelijkheden geven een aanzet ter verlichting of oplossing van de 
knelpunten. TRANSUMO zal inspanningen moeten verrichten om de interventiemogelijkheden verder 
uit te werken en in de praktijk te brengen. Dit met de reden dat het in praktijk brengen van de 

Het spoor naar een duurzame samenleving  63 van 75 



   7 Aanbevelingen   

voorstellen zal bijdrage aan de transitie naar een duurzame mobiliteit, mede omdat de spoorsector 
een erg belangrijk onderdeel is van het totale mobiliteitssysteem. 
 
Tot slot zijn in de spoorsector diverse projecten geïnitieerd die veel transitiekennis kunnen opleveren, 
zoals de activiteiten bij de afdeling Strategie & Innovatie van Prorail. Dus kennis en ervaringen uit 
systeeminnovaties die vertaald kunnen worden naar generieke en fundamentele kennis. In dit kader 
kan het project ‘ICT Breedspoor’ genoemd worden, waar verschillende partijen (zoals aannemers, 
leveranciers, kennisinstellingen, ingenieursbureaus) met elkaar samenwerken om een 
gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. 
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Afkortingen 
 
AmvB  Algemene maatregel van bestuur 
BBP   Bruto Binnenlands Product 
BD   Business Development 
CCFE  Community of European Railways 
CO2   Koostofdioxide 
EBP   Energiebesparingsplan 
ECN   Energieonderzoek Centrum Nederland 
EU   Europese Unie 
GWW  Grond-, Weg- en Waterbouw 
HR   Holland Railconsult 
HSL   Hogesnelheidslijn 
HTM   Haagse Tram Maatschappij 
IBO   Interdepartementaal Beleidsonderzoek 
ICT   Informatie en Communicatie Technologie 
IPO   Interprovinciaal Overleg 
KJ    KiloJoule 
KPI   Key Performance Indicator 
KPVV  Kennisplatform Verkeer en Vervoer 
KSI   Kennisnetwerk systeeminnovatie 
LOCOV  Landelijk Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer 
MIT   Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 
MJA   Meerjarenafspraak 
NIDO  Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling 
NMP4  Vierde Nationale Milieu Beleidsplan 
NOx   Stikstofoxiden 
NS   Nederlandse Spoorwegen 
NVVP  Nationale Verkeers- en Vervoersplan 
OPC   Open Process Contract 
PCA   Procescontract aannemer 
PPS   Publiek Private Samenwerking  
R&D   Research and Development 
RAMS  Reliability, Availability, Maintainability, Safety 
RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
TDL   Transitie duurzame landbouw 
TRANSUMO Transition towards Sustainable Mobility 
UIC   International Union of Railways 
UITP  International Union of Public Transport 
UNIFE  Union of European Railway Supply Industries 
V&W  Verkeer en Waterstaat 
VERDI  Verkeer en vervoer, Regionaal, Decentraal, Integraal 
VOS   Vluchtige Organische Stoffen 
VROM  Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
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Bijlage 1: Fast Arrangement Mapping (FAM) 
Om snel een goed beeld te krijgen van de spelers is de FAM-methode gebruikt. (Arts, 2003: 53) Deze 
methode heeft de volgende kenmerken: 

Doel: het snel in kaart brengen van spelers en hun invloed in het onderzochte arrangement • 
• 
• 
• 
• 

Toepassing: in de beginfase van een arrangement analyse 
Benodigdheden: minimaal 2 deskundigen ‘uit het veld’, een schoolbord, ‘yellow notes’ 
Uitvoering: workshop van ongeveer 2 uur 
Validatie: door spelers in het arrangement 

 
Allereerst wordt de deskundigen gevraagd alle hen bekende spelers in het arrangement op de 
zogeheten ‘yellow notes’ te zetten. Het arrangement is getekend op het schoolbord en bestaat uit drie 
cirkels. Vervolgens wordt de deskundigen gevraagd de spelers op de ‘yellow notes’ in het 
arrangement te plaatsen. In de eerste cirkel, het dichtst bij het centrum, worden de spelers geplaatst 
met de grootste invloed op besluitvorming. De tweede schil bevat spelers die iets minder belangrijk 
zijn en de derde schil bevat de perifere spelers. Spelers die een aantal kenmerken gemeenschappelijk 
hebben worden in een cluster ondergebracht. Het aantal clusters kan verschillen per arrangement. 
 
De deelnemers van de workshop waren Fré Warner (adviseur elektrificatie bij Holland Railconsult), 
Martin Wolve (teamleider Tractie-energiesystemen (TES) bij Holland Railconsult) en Randy Fischer 
(afstudeerder bij Holland Railconsult) en is uitgevoerd op 30-12-03. Op de volgende pagina zijn de 
resultaten van de FAM workshop waar te nemen. 
 
Doordat de workshop met twee deskundigen is uitgevoerd is de mate van subjectiviteit relatief hoog. 
Om de mate van subjectiviteit te verlagen is de uitgewerkte ‘kaart met spelers’ ook voorgelegd aan 
spelers in het veld. Naar aanleiding van hun commentaar kan de ‘kaart’ aangepast worden. De ‘kaart’ 
is gevalideerd door de respondenten van de interviews (zie bijlage 2). 
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Arrangement map van de spoorsector 
 Adviesbureaus en onderzoeksinstellingen 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Tweede Kamer 
NMa 

Imtraffic 

Kaderwetgebieden 

 
Adviesbureaus: 

UIC 
CENELEC
Etc. 

IVW (verkeersinspectie)

Eurorailscout 

Min. van Sociale Zaken 

Overige adviesbureaus 
(zoals Ecorys) 

Milieudefensie 

Rijkswaterstaat 

NS directie 

Vakbonden: 
• FNV 

FSV (spoor) 
CNV Tribase 

SAS 

Europese Commissie 

NS Stations 
(transferruimte) 

NS Vastgoed /  
NS Stations 

TRANSUMO-
consortium 

TRAIL (TU Delft)

CSO 

ANWB 

Locov 

Consumentenbond 
ROVER 

TNO 
KEMA

Universiteiten 

Energieleveranciers

Railforum 

NOVEM 

Railion 
Shortlines 
ACTS 

GVB 
RET 
HTM 
Connexxion 

 Holland Railconsult 
 Arcadis 
 AEA Technologies 
 Nedtrain 

 

BAM Rail 
Volker Wessel 
Stevin 
Strukton Siemens 

Railpro 
Alstom 
Etc. 

NS Reizigers
Noordned 
Syntus 
HSA 

Gemeenten 
Provincies 

Ministerie van V&W 
Ministerie van VROM Prorail :  

• S&I  
Railned 
B&I Regio’s 
B&I Centraal 
Projectencentrum 
Railverkeersleiding

Belangen- 
behartiging 

Vervoerders 

Bouwende 
actoren  

Sturende 
actoren 

Beherende 
actoren 
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Bijlage 2: Respondenten en interview guide 
 
Respondenten 
 

Naam Organisatie Functie Contactgegevens 
Blaaij, Ad de BAM Rail Adjunct directeur Business Development email.: a.blaaij@bamrail.nl 
Bolck, Joost Holland Railconsult Account Manager regio Randstad Noord en 

directeur van VOF Icesolution 
tel.: 0294-492447 
email.:jbolck@hr.nl 

Coster, Robert Holland Railconsult Marktonderzoeker tel.: 030-265.4173  
email.: frmcoster@hr.nl 

Geel, Laurens van Holland Railconsult Adviseur planontwikkeling, AGV (onderdeel van 
Holland Railconsult 

tel.: 030-265.3432  
email.: lvangeel@hr.nl 

Holtzer, Jos NS Reizigers Hoofd Infrabeleid tel.: 030.235.4128  
email: 
jjhm.holtzer@reizigers.ns.nl 

Houben, Toine Prorail Programmamanager Strategisch Technologie 
Beleid 

tel.: 030-235.9736 email.: 
toine.houdebn@prorail.nl 

Leur, Mari van Holland Railconsult Hoofd Business Development tel.: 030-265.4193  
email.: mvanleur@hr.nl 

Robbeson, Cees Railion Algemeen directeur Railion Nederland tel. 030-235.8423 
Rooy, Otto van Holland Railconsult Gedetacheerd bij Min. van V&W, DG 

Personenvervoer, directie spoor 
tel.: 030-265.3953  
email.: ocvanrooy@hr.nl 

 
Interview guide 
 
Introductie 
1. Wat is uw functie binnen deze organisatie? 
2. Welke rol vervult deze organisatie in de spoorsector? 
 
Actoren en coalities 
3. Zijn er actoren die u mist of die misplaatst zijn in het overzicht (zij arrangement map)? 
4. Met welke actoren werkt u samen op het gebied van benuttingsmaatregelen? 
5. Is er sprake van coalitievorming en/of incidentele samenwerking tussen sommigen van de actoren 

in de spoorsector? (Zo ja, welke groepen zijn er?) 
6. Welke bereidheid is er om coalities/samenwerkingsverbanden aan te gaan? 
7. Welke coalitievormingen/samenwerkingsverbanden zullen benuttingsmaatregelen stimuleren (ook 

met actoren die niet in de arrangement map genoemd worden?) 
8. Bestaan er conflicten tussen actoren?  
9. Zijn er recent nieuwe organisaties actief geworden in de spoorsector? 
 
Bronnen en invloed 
10. Welke actoren bevorderen benuttingsmaatregelen het meest, kijkend naar het totale 

innovatieproces (van ontwikkeling tot implementatie)? 
11. Op welke manier bevorderen zij benuttingsmaatregelen? 
12. Welke actoren remmen benuttingsmaatregelen het meest? 
13. Op welke manier remmen zij benuttingsmaatregelen? 
14. Over welke macht/hulpbronnen beschikken spelers in de tweede schil van de arrangement map 

om benuttingsmaatregelen te bevorderen? 
15. Welke actoren zijn de laatste tijd sterk in opkomst in de spoorsector? (waarom?) 
16. Van welke actoren neemt de invloed af in de spoorsector? (waarom?) 
17. Hoe kunnen machtsverschillen tussen actoren in de spoorsector worden gereduceerd?  
18. Welke actoren zouden meer macht moeten hebben en welke minder om het innovatievermogen 

van de spoorsector te bevorderen?  
 
Regels (formeel en procedureel) 
19. Waar en op welke niveaus vinden belangrijke besluiten plaats inzake de spoorsector (dus in welke 

arena’s wordt over inhoudelijke thema’s overlegd)? 
20. Welke procedures worden gehanteerd in de besluitvormingsprocessen?  
21. Op grond waarvan kan een organisatie deelnemen aan het besluitvormingsproces in de 

spoorsector 
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22. Worden sommige actoren stelselmatig buiten het besluitvormingsproces gehouden? 
23. Op grond waarvan worden deze actoren buiten het proces gehouden? 
24. Welke regelgeving werkt belemmerend/biedt kansen voor benuttingsmaatregelen? 
25. Welke geschreven en ongeschreven regels werken belemmerend/bieden kansen voor 

benuttingsmaatregelen? 
26. Welke instrumenten kunnen gebruikt worden benuttingsmaatregelen te stimuleren? 
 
Discours 
27. Vindt u het belangrijk dat benuttingsmaatregelen plaatsvinden (waarom wel/niet en in welke 

mate)? 
28. Welke knelpunten zijn er volgens u met betrekking tot het totale innovatietraject van 

benuttingsmaatregelen? 
29. Wat zijn de oorzaken van deze knelpunten? 
30. Wat zijn de oplossingen voor deze knelpunten op korte, middellange en lange termijn? 
31. Welke beleidsnota’s en –programma’s zijn ‘leading’ in de spoorsector en wat vindt u van deze 

nota’s en programma’s? 
32. Op welke manier worden problemen, die uw organisatie ondervindt, opgelost (problemen waarbij 

bijv. Prorail een grote rol speelt)? 
33. Onder welke voorwaarden is uw organisatie bereid te investeren (kennis, tijd, geld) in 

benuttingsmaatregelen? 
 
Ontwikkelingen  
34. Welke lange termijn ontwikkelingen (zowel maatschappelijk als politiek) zullen een remmende dan 

wel stimulerende invloed hebben op benuttingsmaatregelen (een voorbeeld van een politieke 
trend is ‘internationalisering’)? 

 
Afsluiting 
35. Heeft u, in het kader van dit onderzoek, nog relevante informatie? 
36. Welke personen kunnen in het kader van dit onderzoek nog benaderd worden?   
37. Heeft u zelf nog vragen of opmerkingen? 
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Bijlage 3: Clustering knelpunten tot centrale knelpunten 
 
Respondenten 
 

Naam Organisatie Functie 
Blaaij, Ad de BAM Rail Adjunct directeur, afdeling services 
Bolck, Joost Holland Railconsult Account Manager regio Randstad Noord en directeur van VOF Icesolution 
Coster, Robert Holland Railconsult Marktonderzoeker 
Geel, Laurens van Holland Railconsult Adviseur planontwikkeling, AGV (onderdeel van Holland Railconsult 
Holtzer, Jos NS Reizigers Afdelingshoofd Materieel & Infrabeleid 
Houben, Toine Prorail Programmamanager Strategisch Technologie Beleid 
Leur, Mari van Holland Railconsult Hoofd Business Development 
Robbeson, Cees Railion Algemeen directeur Railion Nederland 
Rooy, Otto van Holland Railconsult Gedetacheerd bij Min. van V&W, DG Personenvervoer, directie spoor 

 
Centrale knelpunten  
De knelpunten uit de interviews zijn letterlijk overgenomen en geclusterd aan de hand van een aantal 
gemeenschappelijke kenmerken. De resultaten zijn hieronder weergegeven: 
 
1 Sterke overheidsregulering 

Onvoldoende politieke bereidheid; • 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

Tegenwerking aanbestedingsregels; 
Wetgeving (rond veiligheid, milieu en ruimtelijke ordening); 
De wens van de overheid om zoveel mogelijk zelf te controleren; 
Politiek heeft weinig verstand van de techniek, maar bemoeien zich wel met de besluitvorming, 
waardoor verkeerde keuzes gemaakt worden;  
Vele regels voor goederenvervoerder in Nederland: elke gemeente hanteert eigen 
milieuvergunningen, die het vervoersproces erg vertragen; 
Beleidsnota’s en –programma’s hebben veel inwerktijd en leggen te veel vast, daarnaast is de 
inwerktijd erg lang;  
In Den Haag wordt te veel besloten. Hier worden te strikte randvoorwaarden gesteld, zodat de 
spoorsector eigenlijk geen mogelijkheden heeft om initiatieven te nemen; 
Te veel macht bij het ministerie, te sterke politieke sturing, overheid bemoeit zich teveel met de 
markt; 
Prorail wordt te weinig betrokken bij de totstandkoming van bijvoorbeeld de Nota Mobiliteit 
(reactief i.p.v. proactief); 
Woud van regelgeving;  
Onduidelijkheid over subsidies; 
Complex subsidiesysteem; 
V&W is een onbetrouwbare partner, doordat de prioriteit niet ligt bij het vervoersproces maar bij de 
verantwoording naar de Kamer;  
Sector is speelbal van de politiek, de prioriteit van projecten wordt namelijk bepaald door 
afspraken met de achterban. 

 
2 Lange besluitvormingsprocessen 

Complexiteit besluitvorming Prorail; 
Interne organisaties van bedrijven die tegenwerkt; 
Het proces om problemen op te lossen verloopt zeer moeizaam; 
Procedures van Prorail, uitgebreid en veel, innovatiebehoefte komt vanuit regio’s terwijl ideeën op 
centraal in de grote molen komen, projecten worden snel afgeblazen; 
Tegenwerking van actoren doordat ze over een bepaald probleem meepraten (zoals ROVER); 
Het niet kunnen maken van afwegingen, doordat er geen inzicht is in wat er met investeringen 
gebeurt. 
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3 Eilandvorming   
Niet optimale samenwerking (grote hoeveelheid actoren met verschillende belangen en rollen 
hebben een remmende werking) en samenwerking tussen de verschillende actoren werkt 
vertragend; 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

Minder communicatie dan vroeger; 
Tegenstrijdige belangen; 
Aannemers worden te laat ingeschakeld bij projecten; 
Actoren kunnen niet tot standpunten komen; 
Elke actor zit op zijn eigen eilandje, waar die niet van af wil komen; 
Geen systeemintegrator die zorg draagt voor de spoorsector als één geheel; 
Eigenbelang van de verschillende actoren staat voorop; 
Geen van de actoren wil verantwoordelijkheid nemen; 
Eilandjes; 
Bij actoren is het eigenbelang groter dan het algemene belang; 
Actoren worden het vaak niet eens over prioritering van projecten; 
Integrale projecten worden niet goed gemanaged; 
Tegenwerking van actoren die denken iets te verliezen door een innovatie; 
Partijen hebben hun belang om in de huidige situatie te blijven zitten; 
Verkokering van bedrijfskolom; 
Belangentegenstrijdigheid, die in het systeem zit ingebakken (relatie Prorail, aannemer, 
vervoerder); 
De heldere rolverdeling is niet goed voor innovaties; 
Vakbonden remmen procesinnovatie; 
Tempoverschillende tussen actoren in ontwikkelingen; 
Problemen worden onvoldoende bij het vervoersproces aangepakt en te veel bij de infrastructuur, 
de vraag daarbij is ook waar het probleem aangrijpt: bij de klant, de infrastructuur of het logistieke 
proces; 

 
4 Beperkte budgettaire mogelijkheden  

Onvoldoende concrete budgetten; 
Min V&W stelt geen geld ter beschikking; 
Geldgebrek; 
Private investeerders zullen niet snel investeren door de grote risico’s; 
Te weinig geld bij huidige actoren in de spoorsector; 
Weinig geld; 
Ontbreken van private investeerders; 

 
5 Conservatieve houding  

Conservatisme; 
Regelgeving legt conservatisme vast; 
Te statische technische voorschriften; 
Vrijgaveregels; 
Nationale regels, die uit traditie zijn ontstaan; 
Cultuur bij NS dat een ontwikkeling al snel een ‘kindje’ genoemd wordt, waar niet snel afstand van 
gedaan kan worden; 
Intellectueel Eigendom werkt belemmerend; er is onduidelijkheid over het intellectuele eigensdom; 
Het ontbreken van een overzicht van de belangrijkste specificaties van het spoorsysteem. 
Hierdoor is het onduidelijk dat hoe men tot bepaalde normen is gekomen; 
Geen urgentiegevoel dat het anders moet bij personen die ooit in de spoorsector werkzaam 
werden. Ook door de belangrijkste actoren wordt dit nog niet ingezien; 
Gebrek aan creativiteit, durf en ondernemerschap in de spoorsector. 

 
6 Gebrek aan visie 

Gebrek aan visie; 
Korte planningshorizon van 1 a 2 jaar; 
Alles is op de korte termijn gericht en er is gebrek aan visie. 

 

Het spoor naar een duurzame samenleving  74 van 75 



      

 

Bijlage 4: Resultaten enquête 
 
Doel 
Het normeren van de centrale knelpunten.  
 
Werkwijze 
De geclusterde knelpunten zijn verwerkt in een enquête en verstuurd naar de geïnterviewden. De 
respondenten hebben per centraal knelpunt aangegeven in welke mate het knelpunt 
benuttingsmaatregelen belemmert. De schaal liep van 1 (weinig invloed) tot 5 (veel invloed). Het 
gemiddelde van de antwoorden is per centraal knelpunt weergegeven in de kolom “Gemiddelde”. 
 
Respondenten 

Naam Organisatie Functie 
Blaaij, Ad de BAM Rail Adjunct directeur, afdeling services 
Holtzer, Jos NS Reizigers Afdelingshoofd Materieel & Infrabeleid 
Rooy, Otto van Holland Railconsult Gedetacheerd bij Min. van V&W, DG Personenvervoer, directie spoor 

 
Resultaten 

Centrale knelpunt Antwoorden respondenten Gemiddelde 
Sterke overheidsregulering 3 1 4 2,7 
Lange besluitvormingsprocessen 5 2 5 4 
Eilandvorming  4 5 5 4,7 
Beperkte budgettaire mogelijkheden 3 3 3 3 
Conservatieve houding 5 5 2 4 
Gebrek aan visie 4 5 2 3,7 

 

Het spoor naar een duurzame samenleving  75 van 75 
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