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Aanleiding

In het kader van het Interdepartementaal Project Ondergronds Transport en buisleidingen (IPOT) is aan 
de werkgroep Financiering gevraagd een advies uit te brengen over de mogelijkheden voor Publiek-
Private Samenwerking (PPS) bij het realiseren van ondergronds transport. In deze nota heeft de 
werkgroep haar advies neergelegd.

Opbouw

Deze notitie is opgebouwd rond de beantwoording van de volgende vragen:
1. Waarom zou PPS in het algemeen kunnen bijdragen?
2. Kan PPS bijdragen aan totstandkomen van ondergronds transport?
3. Welke rollen spelen de partners?
4. Waar liggen kansen voor ondergronds transport?

PPS in het algemeen

In het kader van krapte aan overheidsmiddelen is enkele jaren geleden het begrip publiek-private
financiering in zwang gekomen. Hier en daar heeft dat o.a. geleid tot publiek-privaat gefinancierde 
infrastructuurprojecten. De Noordtunnel en de Wijkertunnel zijn bekende voorbeelden. De bezwaren van 
daarbij toegepaste financieringsconstructies zijn  inmiddels ook bekend geworden. De rijksoverheid was 
hierbij de vragende partij. En de private partners kregen de projecten vrijwel geheel in handen. Dat wordt 
aangeduid als de eerste golf in PPS.
In de tweede golf wordt beter gekeken naar waar iedere partij goed in is. Het project wordt opgeknipt in 
delen. De PPS-constructie voor de HSL-zuid is daarvan een voorbeeld. De overheid blijft echter wel de 
eigenaar van het product.
Nu is de derde golf in aantocht: op basis van een gezamenlijk visie van publieke en private partijen krijgt 
een project vorm dat gericht is op verandering en leren. Daarmee bereik je een zakelijker aanpak en 
verminder je onzekerheden.1 De overheid is niet automatisch eigenaar van met product.
Dat levert meer kans op betere projecten hetzij meer of hogere doelen met hetzelfde geld, hetzij dezelfde 
doelen met minder geld.

PPS bij het totstandkomen van ondergronds transport op strategisch niveau

Ondergronds transport van stukgoederen zien we als de 5e modaliteit én als schakel in transportketens. 
IPOT mikt volgens de 2e Voortgangsrapportage op het totstandkomen van één of meer pilots. 
Het bedrijfsleven vraagt daar ook om. Die vraag moet je zien om te zetten in een kans. 
Bij de uitwerking van de pilots moet het bedrijfsleven zo snel mogelijk worden ingeschakeld. Dat is in 
feite geen nieuws. In het project Schiphol-Aalsmeer-Hoofddorp is het bedrijfsleven de initiatiefnemer. 
Het landtransportprobleem rond Schiphol en Aalsmeer bleek groot genoeg te zijn.
Bij stedelijke systemen ligt dat tot nu toe anders. Velen in de transportwereld, verladers en overheid zien 
het probleem. Haalbaarheidsstudies laten potentie voor OLS-en zien. Nu komt het aan op concretisering 
van plannen.

Ondertussen heeft het bedrijfsleven een ontwikkeling naar nieuwe logistieke processen ingezet die grote 
kansen geeft voor geautomatiseerd transport van constante ladingstromen. Een ontwikkeling overigens 
die de toch al verwachte verdubbeling van het goederenvervoer voorziet van een meer dan verdubbelen 
van het aantal vrachtautobewegingen als we goederenvervoer niet anders aanpakken. Zie de studie van 
Vermunt die in opdracht van IPOT is uitgevoerd.
Hier zien we dat bedrijfsleven en overheden belangen hebben die in elkaar gevlochten kunnen worden.

1 Deze driegolventheorie is ontwikkeld door PriceWaterhouseCoopers. IPOT organiseert op 30 november een 
presentatie door PWC hiervan. Eén van de sheets uit die presentatie is als bijlage 1 aan deze notitie toegevoegd.
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De conclusie dringt zich op, dat je ondergronds transport nooit anders dan in publiek-private
samenwerking vorm kunt geven. Dat betekent overigens ook, dat je alleen in publiek-private
samenwerking zou mogen afzien van ondergronds transport.

De rollen van de partners

De rol van de overheid verandert. Van probleemhebber naar regisseur over vervoersnetwerken. Van 
reagerend naar anticiperend gedrag. Dat is de denklijn die DGG in zijn Beleidsvisie goederenvervoer neerzet.
Dat is het gedachtengoed wat op allerlei plaatsen in de literatuur vorm krijgt.
"De nieuwe rol van de overheid wordt louter het voor de lange termijn voeren van de regie over het 
vervoers-netwerk".
"De nieuwe rol van het bedrijfsleven wordt die van 'waardegever" aan dat netwerk.
"Een van de belangrijkste voorwaarden voor de ontwikkeling van hoogwaardige infrastructuur is dat de 
burgers actief participeren bij de ontwikkeling. Zij zijn het die wat willen of eisen. Zij willen waar voor 
hun geld en bepalen dus als 'waardevragers' de voortgang of opbrengsten van een project."
De rollen van de betrokken partners bij (ondergronds) transport in de vorm van drie citaten. Uit een 
artikel van De Ridder in Cobouw. Het hele artikel is als bijlage 2 toegevoegd.

De werkgroep voegt daar de volgende kanttekeningen aan toe. Voor de burger ziet de werkgroep vooral 
een rol in de zin van De Ridder bij stedelijke ondergrondstransportprojecten. Daarbij moet bedacht 
worden dat het wellicht niet zozeer gaat om het ondergronds transport op zichzelf, maar veel meer om de 
effecten die er zullen zijn op bovengronds transport en op effecten van nieuwe logistiek. 
Kunst zal zijn van planvorming op dit gebied een goed open-planproces te maken.

Waar liggen kansen voor ondergronds transport?

De 2e Voortgangsrapportage laat zien dat er één of meer pilots moeten komen. Het project Aalsmeer-
Schiphol-Hoofddorp loopt al jaren met een eigen dynamiek. Dat projekt heeft door zijn aansluiting op 
internationaal spoorvervoer ook onmiddellijk een internationale component. Een OLS met zijn hoog 
ontwikkeld overslagsysteem op andere vervoersmodaliteiten, i.c. de trein, zal immers snel aan waarde 
verliezen als aan het "eind van de reis" de goederen op conventionele wijze uit de trein gehaald moeten 
worden. Dat geeft voor de rijksoverheid kansen voor een internationale aanpak, waarbij we de nadelen 
daarvan niet uit het oog mogen verliezen.. Ook voor het bedrijfsleven geeft die internationale aanpak 
kansen: een voorsprong in het logistieke proces op concurrenten, en het systeem zelf als exportproduct.

Ook in steden liggen kansen. Veel Nederlands steden kennen immers een historische stadskern met 
nauwe straten en een winkelapparaat dat ingeboet heeft aan concurrentiekracht met winkelcentra in 
nieuwbouwwijken. De klanten voor die winkels moeten hun weg zoeken tussen de vrachtauto's die de 
winkels bevoorraden. Via venstertijden trachten de steden althans een deel van de dag winkelstraten vrij 
te houden van vrachtauto's. De veranderingen in de logistiek die we hierboven al noemden zorgt voor 
opvoeren van de druk van de transporteurs op de venstertijden. De drukte in de stadsstraten, de 
constructie van die straten, gedachten over veiligheid en  milieu-eisen zorgen er ieder afzonderlijk of in 
combinatie voor dat gemeentes zwaar vrachtverkeer verbieden of in ieder geval zo aan banden leggen dat 
de bevoorrading in gevaar dreigt te komen.

De werkgroep vindt het van groot belang dat een ondergrondstransportsysteem niet als een zelfstandig 
systeem wordt aangepakt, laat staan als een transportsysteem als zodanig. Dat heeft zijn weerslag op de 
rollen en belangen van de diverse partijen.

En wat kan nu het rijksbelang daarin zijn?

Een opsomming zonder pretentie van volledigheid:
 Revitaliseren van steden;
 Betere ontwikkeling van economische centra
 Ruimte geven aan autonome logistieke vernieuwing die landelijke gevolgen heeft;
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 Het Nederlandse bedrijfsleven kansen geven om een heel nieuwe transportvorm te ontwikkelen met 
een hoog IT-gehalte;

 Een duurzaam transportsysteem ontwikkelen, met minder energiegebruik, minder emissie  van 
schadelijke stoffen, meer veiligheid en minder geluidhinder;

 Kennis opdoen via experimenteren met een geheel nieuwe vorm van totstandkomen van 
infrastruktuur, inclusief de financiering daarvan;

Kortom, vanuit een hele serie belangen kan de rijksoverheid zijn rol spelen bij ondergronds transport. 
Belangen die op het beleidsgebied van een aantal ministeries liggen.

PPS als bijdrage aan totstandkomen van ondergronds transport op taktisch niveau

Uitgangspunt voor de rijksoverheid moet zijn en blijven dat goederenvervoer in beginsel voor rekening 
blijft van degene die de goederen laat vervoeren. De trend bij PPS is dat de rijksoverheid steeds meer alleen 
die risico’s voor haar rekening neemt die private partijen niet kunnen dragen. Daarnaast geldt dat private 
partijen de meeste projectrisico’s beter kunnen beheersen. Dit geldt met name voor OTB projecten, omdat 
vooral het bedrijfsleven probleemhebber is.

De rijksoverheid kan wel haar direkte belang in de ontwikkeling van ondergronds transport in geld 
vertalen. Welke belangen dat kunnen zijn is hierboven opgesomd. Dat geldt overigens niet voor alle 
vormen van ondergronds transport. De volgende tabel geeft richting aan de discussie waar wel en waar 
niet.

Gassen en vloeistoffen stukgoed
Traditioneel

dedicated
2

Common Carrier
3

Multicore
4 OLS bedrijventerrein OLS stedelijk OLS landelijk net

aanleg financieel geen rol nationaal
economisch
belang

nationaal
economisch belang

experiment met 
systeem

nationaal
economisch
belang
(mainports)

opportunitycosts
5

 experiment
met systeem


 opportunit
ycosts

 nationaal
economisch belang

 bevorderen
nieuwe logistiek 
concepten

 bevorderen
intermodaliteit


 opportunitycos
ts

exploitatie
financieel

geen rol geen rol geen rol geen rol geen rol geen rol

Tabel: Mogelijke redenen voor de rijksoverheid voor bijdragen aan vormen van ondergronds transport

In de tabel staan mogelijke redenen voor bijdragen aangegeven. Ze kunnen ieder afzonderlijk en in 
combinatie optreden. Wellicht ten overvloede: we hebben het over een bijdrage, en dat is wat anders dan 
de totale kosten van aanleg.
Daarnaast kan de rijksoverheid aan (onderdelen van ) ondergrondstransportsystemen wellicht een bijdrage 
leveren op grond van bestaande regelingen, bijvoorbeeld die niet specifiek voor ondergronds transport 
ontworpen zijn, zoals regelingen voor Onderzoek en Ontwikkeling, en voor CO2-reductie. De relevante 
regelingen zijn in bijlage 3 weergegeven.

Zoals gezegd geven we hier alleen richting aan de mogelijkheden voor de rijksoverheid. Andere 
overheden kunnen natuurlijk vanuit hun moverende redenen bijdragen. Bevoorrading van binnensteden 
bijvoorbeeld kan bij ongewijzigd beleid, gezien de grote groei van het wegtransport tot inmiddels zeer 
kostbare aanpassing van het stedelijk wegennet leiden.

PPS als bijdrage aan totstandkomen van ondergronds transport op operationeel niveau

2 Pijpleiding voor één gebruiker
3 pijpleiding voor meer dan één gebruiker
4 meer dan één pijpleiding door een buis, leidingenstraat e.d.
5 Opportunitycosts = vermeden kosten (bijv.: wegenaanleg, verkeersgeleidingssystemen, maatschappelijke kosten)
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De werkgroep heeft geconstateerd dat er geen eenduidig recept beschikbaar is voor PPS bij ondergronds 
transport.. Er zal daarom per project dat zich voordoet een vorm van PPS ontworpen moeten worden. 
Daarbij moet in het oog gehouden worden dat de risico's van het project gelegd moeten worden bij die 
partij(en) die het risico het best kan (kunnen) dragen.

Voor het financiële deel kunnen we hier meer handreiking bieden. We doen dat aan de hand van de 
notitie Financiële structurering van pps-projecten, dat op 1 oktober 1999 aan de Stuurgroep PPS is gestuurd. Het 
is als bijlage 4 toegevoegd. Dat biedt een goed inzicht in het financiële instrumentarium dat beschikbaar 
is. Het laat ook goed zien waarom niet alle instrumenten geschikt zijn.
Zeer belangrijk element in de notitie vormt het onderscheid in rijksprojecten en combinatieprojecten. Bij 
rijksprojecten koopt de rijksoverheid een product of dienst in. Bij combinatieprojecten zijn de 
"kenmerkende verschijningsvormen (...) dat het rijk geen produkt of dienst inkoopt maar betrokkenheid 
overweegt bij projecten waarin private investeringen mede bijdragen aan het realiseren van 
rijksdoelstellingen, dan wel bij projecten waarin publieke investeringen mede bijdragen aan het succes van 
private investeringen".

De werkgroep is van mening dat het bij alle pijpleidingprojecten en bij OLS-en voor bedrijfsterreinen en 
steden gaat om combinatieprojecten. Bij een ondergronds landelijk net is de werkgroep van mening dat 
het om een rijksproject gaat.

Nadat de rijksoverheid op tactisch niveau eenmaal heeft bepaald welke belangen en redenen er zijn om bij 
te dragen aan diverse vormen van ondergronds transport, kunnen er op operationeel niveau volgens de 
genoemde notitie drie verschillende situaties worden onderscheiden. Welke financiële instrumenten per 
situatie het meest geëigend zijn is moeilijk aan te geven, maar desalniettemin kan gesteld worden dat als 
de rijksoverheid: 
 maatschappelijke randvoorwaarden aan de private initiatieven stelt, de rijksoverheid bijvoorbeeld 

door subsidieregelingen kan bewerkstelligen dat een OTB-project zo milieuvriendelijk mogelijk wordt 
vormgegeven.

 private initiatieven wenst uit te lokken voor het realiseren van rijksdoelstellingen eenmalige subsidies 
een mogelijkheid zijn. Denk aan de situatie dat de overheid meent dat OTB een oplossing vormt voor 
knelpunten in de distributie, maar dat het particuliere initiatief niet tot stand komt vanwege de hoge 
risico’s die inherent zijn aan innovatieve concepten. Als het een experiment betreft kan een eenmalige 
subsidie worden verstrekt die het project over de streep trekt. Indien deze risico’s door leereffecten 
wel verminderen maar nog steeds aanwezig zijn is een subsidie met clawback meer op z’n plaats. 

 publieke investeringen wenst te integreren met private investeringen kan mogelijkerwijs de 
opportunity costs voor anders zelf aan te leggen infrastructuur gelden. Aangezien ook uit de ICES 
gelden diverse lange termijn investerings-projecten moeten concurreren op (vervoers) rendementen 
zou de rijksoverheid achtergestelde leningen met project specifieke rente kunnen verstrekken. Op 
deze wijze zouden deze ICES-gelden een marktconforme besteding krijgen. Projecten met de meeste 
potentie worden dan het eerst gerealiseerd. Overigens zal omdat de overheid steeds meer regisseur 
i.p.v. beheerder wordt de neiging om ook bij lange termijn infrastructuur projecten permanent 
betrokken te zijn via aandelenkapitaal afnemen. Daarmee ontneemt de overheid zich wel kans om 
mee te delen in de mogelijke upward potentials die juist door de particuliere inbedding gerealiseerd 
kunnen worden. Daarentegen kan de overheid het feit dat zij minder behoeft bij te dragen aan de 
desbetreffende infrastructuur zien als winstpunt. 

E.e.a. neemt niet weg dat het bij PPS altijd om maatwerk gaat waarbij elementen als het risico en de 
potentie van het project, de incentive voor het particulier initiatief en de output van het project gewogen 
worden. Op basis daarvan moet dan het adequate financieringsinstrument bepaald worden. Voor concrete 
projectvoorstellen is het kenniscentrum PPS het aanspreekpunt. 

Van groot belang is dat er bij het totstandbrengen van een PPS-project veel aandacht besteed wordt aan 
het proces. Maatschappelijke en economische doelstellingen en randvoorwaarden voor een project moeten 
duidelijk geformuleerd worden, inclusief het financiële kader. Het rijk moet daarmee haar eigen 
ambitieniveau bepalen, vóór het proces met andere partijen echt gestart wordt.
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Conclusies

De werkgroep keert terug  naar de vier vragen aan het begin van deze notitie en concludeert aan de hand 
daarvan:
1. Waarom zou PPS in het algemeen kunnen bijdragen?
In de literatuur komt het beeld naar voren dat PPS tot grote verbetering van de aanpak kan leiden. Alleen 
in de situatie dat een PPS-projecten niet een bepaalde kritische omvang heeft zullen de transactiekosten 
prohibitief kunnen worden.

2. Kan PPS bijdragen aan totstandkomen van ondergronds transport?
Ondergronds transport als nieuwe modaliteit is zeer geschikt voor PPS als realisatiemethode. Het gaat 
immers om een nieuwe modaliteit in een nieuwe infrastructuur. Die zal zeker niet op de meer traditionele 
(overheids)manier aangepakt moeten worden. 

3. Welke rollen spelen de partners?
Bedrijfsleven, overheid en burgers moeten en kunnen in nieuwe rollen meewerken aan het totstandkomen 
van ondergronds transport. Daarbij moet ondergronds transport uitdrukkelijk in zijn brede context 
geplaatst worden. De rijksoverheid kan vanuit een hele serie belangen meewerken aan het tostandkomen 
van ondergronds transport.

4. Waar liggen kansen voor ondergronds transport?
Kansen liggen vooral bij ondergrondse logistieke systemen in steden en op een enkele bedrijfsterrein. In 
steden omdat daar zowel de groeiende verkeersdruk als de door logistieke veranderingsprocessen 
veranderende verkeersdruk het eerst merkbaar zal zijn. 
Op een bedrijfsterrein omdat er een beter ontsluiting op vervoermodaliteiten mee kan worden 
gerealiseerd (bijvoorbeeld op water- en/of spoorvervoer als het terrein daar niet direct op kan worden 
aangesloten).

Bijlagen:
1. De derde golf in PPS; sheet van PriceWaterhouseCoopers
2. Tien punten voor een betere aanpak van infrastructuur
3. Overzicht bestaande bijdrageregelingen (met deze versie niet meegestuurd, is al behandeld in 

coördinatiegroep IPOT)
4. Notitie Financiële structurering van pps-projecten
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