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1. INLEIDING

Ten behoeve van IPOT tweede fase zullen de komende periode subsidie-aanvragen voor pilot-
projecten en studies op het terrein van ondergronds goederentransport en buisleidingtransport (verder 
aangeduid met OTB) worden ingediend. Deze projectvoorstellen moeten voldoen aan bepaalde
criteria. Om de projectvoorstellen te kunnen beoordelen en onderling af te wegen is in dit
werkdocument een voorstel voor beoordelingscriteria ten aanzien van pilotprojecten-OTB uitgewerkt.

De uitwerking van beoordelingscriteria heeft plaatsgevonden aan de hand van de resultaten van de 
bespreking op 13 juli 1998 met de projectleiding van de Interdepartementale projectgroep
Ondergronds Transport. In deze bijeenkomst is aan de hand van een startnotitie een aanzet gemaakt 
tot het formuleren van de beoordelingscriteria. Deze aanzet is nu nader uitgewerkt. Bij het opzetten 
van de criteria is ingegaan op de gewenste aandachtspunten, wensen en eisen vanuit het IPOT-
programma als op beoordelingsgrondslagen ten aanzien van de voorgedragen pilots. Uitgangspunt is 
dat in principe de beoordelingscriteria gelden voor projectvoorstellen met betrekking tot niet-traditio-
neel ondergronds transport en traditioneel buisleidingtransport.
Dit werkdocument vormt de basis waarmee IPOT de uiteindelijke lijst met beoordelingscriteria zal
opstellen.

Het onderzoek is uitgevoerd door drs. J. Katgerman van RUPS en ir. J.G.S.N. Visser van TRAIL
Onderzoekschool.

De opzet van de notitie is als volgt:
Het hoofduitgangspunt bij de afweging van de pilotprojecten is dat de pilotprojecten een duidelijke
meerwaarde moeten hebben voor het IPOT-programma. De potentiële meerwaarde van een project 
en of het aansluit bij de visie op OTB van het IPOT worden in hoofdstuk Twee uitgewerkt. Verder
wordt gekeken naar de opzet van het project. In hoofdstuk Drie wordt ingegaan op het aantal
projecten en de noodzakelijke onderdelen die in de projectopzet moeten worden uitgewerkt. In
hoofdstuk Vier wordt ingegaan op de rijksbijdrage aan studies en investeringen. In hoofdstuk Vijf
worden de onderdelen in het afwegingsproces benoemd en uitgewerkt.
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2. CRITERIA

2.1 Inleiding

Naar aanleiding van de presentatie van het voortgangsverslag “Transport onder ons” (1998) van de
Interdepartementale Projectgroep Ondergronds Transport (IPOT) reageerden en reageren (lokale)
bestuurders en marktpartijen door initiatieven te ontplooien in de richting van pilotprojecten en -
studies ten aanzien van ondergronds transport. De IPOT-werkgroep heeft tot taak de initiatieven te
beoordelen en keuzes te maken waaraan de schaarse stimuleringsmiddelen besteed zullen worden.
Om alle initiatieven te kunnen beoordelen en aan de toekomstige indieners, zoals bestuurders en
marktpartijen tijdig kenbaar te maken aan welke criteria de initiatieven moeten voldoen, dienen de
criteria vooraf te worden opgesteld.
Voor het beoordelen van een haalbaarheidsstudie zullen andere criteria worden gehanteerd dan voor 
het beoordelen van uiteindelijke investeringsbeslissingen.
Deze criteria dienen voor alle initiatiefnemers beschikbaar te zijn en gecommuniceerd te worden. De 
criteria zullen mogelijk verschillen met de stadia waarin de initiatieven zich bevinden.

Het uitgangspunt in de criteria is dat de pilotprojecten en -studies antwoorden moeten kunnen geven 
op de vragen die uit de probleemstelling van IPOT naar voren komen. De antwoorden moeten
worden samengebracht en verwerkt als resultaat van de pilotproject of -studie. Een project dient
daarom een duidelijke bijdrage of meerwaarde te bieden aan het IPOT-programma. De bijdrage of
meerwaarde van een project bestaat uit: 
 Zichtbaar maken dat het toepassen van ondergronds transport c.q. buisleidingtransport in het

project bijdraagt tot de maatschappelijke doelstellingen, zoals staan aangegeven in de notitie
”Transport onder Ons” en kan worden uitgevoerd binnen huidige of toekomstige beleidskaders. 

 Bijdragen tot kennisontwikkeling omtrent realisatie en toepassing van ondergronds transport c.q. 
buisleidingtransport. De beleidsvragen (kennislacunes) en de daaruit gedestilleerde onderzoeks-
vragen moeten zo goed mogelijk gedekt worden met de projecten.

 Een voorbereiding zijn op concrete toepassing van ondergronds transport c.q. buisleiding-
transport.

Bij de beoordeling van het initiatief wordt ook gekeken of de OTB-aansluiting past binnen de visie
omtrent OTB, zoals door IPOT wordt ontwikkeld, naar de opzet van het project en de omvang van de 
gevraagde financiële bijdrage.

Het voorgaande wordt nu per onderdeel nader uitgewerkt.

2.2 Te behandelen beleidsaspecten

OTB moet bijdragen tot het behalen van bepaalde maatschappelijke beleidsdoelstellingen, onder
andere op het gebied van economie en milieu. Daarnaast gelden bepaalde beleidskaders, zoals
marktwerking en deregulering. Beiden worden nu aangeduid met ‘beleidsaspecten’. De te behandelen 
beleidsaspecten in de prefeasibility studies, voortkomend uit de beleidsdoelstellingen van de overheid 
vormen de algemene voorwaarden voor deze projectvoorstellen.
Er moet een zekere vorm van publiek belang aanwezig zijn in de vorm van:
 Invulling van sociaal-economische beleidsdoelstellingen

 potentie tot versterking van economische structuur
 potentie tot versterking van concurrentiepositie NL bedrijfsleven
 ontwikkeling van regio’s/industriële centra
 uitstraling naar andere economische activiteiten

 bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid
 geluid
 stank en emissies
 energie
 barrièrewerking
 fysieke hinder
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 verbetering belevingskwaliteit van het betreffende gebied
 ontlasting ‘historisch waardevol’ of multifunctioneel gebied

 Aansluiting bij het ruimtelijk beleid
 ten behoeve van de ruimtelijke ordening van economische activiteiten

 Invulling van verkeer- en vervoerdoelstellingen
 bijdrage aan verbetering van bereikbaarheid van productie en consumptiecentra
 bijdrage aan verbetering van de verkeersveiligheid
 potentie om in combinatie met bestaande modaliteiten om t.z.t. intermodale netwerken te 

realiseren

Overige randvoorwaarden en uitgangspunten zijn:
 economische rentabiliteit
 kosteneffectiviteit van de overheidsbijdrage
 evenwichtigheid privaat/publieke financiering
 technologische vernieuwing (qua concepten, aanleg, transporttechniek, etc.)
 gemeenschappelijk gebruik van de infrastructuur
 ondersteunend zijn aan samenwerking
 internationale afstemming

Het project moet een voldoende omvang en breedte hebben om maatschappelijke bijdragen te
kunnen leveren, dat wil zeggen dat het systeem een breed deel van de gebruikers bedient en/of een 
significant deel van de goederenstroom faciliteert.

2.3 Bijdrage tot kennisontwikkeling

De meerwaarde op het gebied van kennisontwikkeling kan zeer divers zijn. De volgende bijdragen ten 
aanzien van de kennisobjecten in relatie tot OTB kunnen worden genoemd: 
 organisatie van het transport en distributie: logistiek;
 kennis van omvang en verschijningsvorm van goederenstromen;
 systeemkennis van de  transporttechniek, inclusief besturings- en automatiseringsontwikkeling

(incl. overslagtechniek);
 systeemkennis van de exploitatievormen en uitvoeringsorganisatie (transportuitvoering);
 ontwikkeling van kennis van de aanleg van (ondergrondse) infrastructuur;
 kennisbijdrage aan de standaardisatie van diverse aspecten voor totaal en subsysteem (lading-

drager, laadeenheid, scheduling, informatieoverdracht, voertuigtechniek);
 draagvlakontwikkeling, de deelname van verschillende soorten partijen; 
 communicatie met partijen;
 kennis ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het transportbeleid;
 wet- en regelgeving;
 ontwikkeling van publiek-private infrastructuren.
De resultaten moeten generaliseerbaar zijn. Ontwerpen van deelsystemen of het totaalsystemen
moeten generiek zijn en compatibel met bestaande of reeds in ontwerp zijnde systemen.

2.4 Voorbereiding op concrete toepassing van OTB

In het kader van IPOT zijn verschillende toepassingsmogelijkheden van OTB uitgewerkt. In relatie tot 
ondergronds transport zijn de volgende toepassingsmogelijkheden genoemd:
 toepassing in een stedelijke omgeving ten behoeve van stedelijke distributie
 verbinding tussen een of meer typen terminals en of bedrijventerreinen  tbv intermodaal vervoer
 binnen een bedrijventerrein tussen toeleverende bedrijvigheid
 industriële transporttoepassing
Ten aanzien van traditioneel buisleidingtransport moet ook een overzicht van toepassingen worden
gereproduceerd. In relatie tot traditioneel buisleidingtransport zijn de volgende toepassingsmogelijk-
heden genoemd:
 Industriële multicoretoepassingen voor kleinere leidingen ten behoeve van de chemische industrie
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 stedelijke multicore toepassingen voor buisleidingen en leidingnetwerken
 nieuwe transporttoepassingen voor modal shift naar pijpleidingtransport door combinatie van

pijpleiding en nieuwe ondergronds transport

2.5 Functionele eisen

Vanuit de OTB-visie komen de volgende functionele eisen voor ondergronds transport voort: 
 Onderdeel vormen van de ontwikkeling naar een landelijk OT-netwerk (geen ‘Efteling’-attractie)
 Multimodaal transportconcept, d.w.z. aansluiting op andere modaliteiten (weg, rail, binnenvaart).

Het ontkoppelpunt moet direct aansluiten op het wegennet en op het hoofdspoorwegennet
(‘Kernnet’).

 Het ontkoppelpunt moet passen binnen ruimtelijk/economische knooppunten en corridor-concept,
bijvoorbeeld GOVERA voor de Randstad.

 Het ontkoppelpunt moet multifunctioneel zijn en optimaal gefaciliteerd zijn.
 Aansluiting bieden op relevante bestemmingsgebieden, zoals kenwinkelgebieden en andere

lokaties, zoals kantoorlokaties, ziekenhuizen en hotels.
 Aansluiting van 1 of 2 grootschalige overslagcentra of industrieën. 
 Voldoende ontsluiting en aansluitpunten (‘terminals’)
 Bijdrage aan Europees netwerk
 Inpassing in landelijk netwerken in combinaties met telecommunicatie, elektriciteit, gas, water en 

grondstofproducten
 Mogelijkheid van combinatie van traditioneel en stukgoedtoepassingen
Deze eisen zijn niet bindend. 

2.6 Overige projectuitvoeringscriteria

De lengte van een project is gelimiteerd. De exacte tijdslimieten worden bepaald door de voortgang 
van het IPOT-programma.
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3. AANTAL PROJECTEN EN PROJECTOPZET

Ten behoeve van de afweging van projecten is het verder van belang het aantal projecten dat wordt 
ondersteund te bepalen en welke aspecten aan de orde moeten komen in de projectopzet. Dit wordt 
in dit hoofdstuk nader uitgewerkt.

3.1 Aantal projecten

Het aantal te initiëren en te ondersteunen projecten moet worden gebaseerd op de volgende
overweging.
In de huidige situatie van het doen van verkenningen en het beoordelen van de mogelijkheden is een 
vergelijk van verschillende projecten noodzakelijk. Naar verwachting zullen projecten zich
ontwikkelen in een aantal stadia:
 pre-feasibility studie
 definitie-/haalbaarheidsstudie
 voorontwerp/businessplan
 definitief ontwerp
 uitvoering
Om uiteindelijk een of twee projecten in de uitvoeringsfase te ondersteunen is het van belang om
verschillende projecten in de fase daarvoor met elkaar te vergelijken. Daartoe is het van belang om 
de drempels voor ondersteuning van verschillende projecten in de haalbaarheidsfase niet te hoog te 
maken en zo mogelijk te stimuleren wat betreft facetten of delen van het totale transportsysteem die 
niet uit de markt zelf worden aangedragen. Bijvoorbeeld kan aan het volgende aantal te
ondersteunen projecten worden gedacht:

Tabel 3.1-1 Aantal projecten

Type project Aantal projecten
pre-feasibility studie 10
definitie-/haalbaarheidsstudie 5
voorontwerp/businessplan 3
definitief ontwerp 1
uitvoering 1

De resultaten van de diverse studies in de haalbaarheidsfase en definitiestudiefase kunnen worden
gebruikt om de ontwikkeling van een totale structuur vorm te geven. Dat zal ertoe leiden dat voor een 
aantal van de niet-geselecteerde projecten voor de vervolgfasen verdere ondersteuning wordt op-
geschort totdat voldoende inzicht is verkregen in de haalbaarheid van de totale structuur. 
De uiteindelijke keuze voor een pilot zal die pilot moeten zijn met de beste voorbeeldwerking, en
onder de meest gunstige condities voor een segment van het totale systeem, waardoor op die plaats 
alle potentieel betrokkenen kunnen meeleren van de gekozen pilot.

3.2 Opzet van het project

In de opzet van een prefeasibility studie of een definitie-/haalbaarheidsstudie moeten in ieder geval 
de volgende werkzaamheden worden opgenomen of moeten reeds beschikbaar staan: 
 analyse van de huidige vervoersproblematiek in het betrokken gebied, de verwachte ontwik-

kelingen daarvan tot 2020 bij ongewijzigd beleid,  de daarbij optredende knelpunten en mogelijke 
alternatieve oplossingsrichtingen;

 beschrijving van de OTB-oplossing voor het betrokken gebied, de ruimtelijke neerslag van de
oplossing en de aansluiting op andere modaliteiten;

 een inschatting van de investerings- en exploitatiekosten;
 beschrijving van het probleemoplossend vermogen van de OTB-oplossing in dat gebied, zowel 

lokaal/regionaal als op eventueel hoger schaalniveau:
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 de verbetering van de bereikbaarheid
 versterking van de economische structuur
 optimale benutting van de schaarse ruimte
 effecten op milieu, energieverbruik, veiligheid en hinder

 een inschatting van de eventueel vermeden maatschappelijke kosten bij ongewijzigd beleid of bij 
alternatieve oplossingen;

 het draagvlak bij betrokken partijen (nader uitgewerkt in de bijlagen);
 een globaal businessplan met een taakverdeling tussen de betrokken partijen ten aanzien van

financiering, beheer en exploitatie;
 beschrijving op welke wijze OTB onderdeel kan worden van lokaal, regionaal of nationaal beleid 

op het gebied van verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, economie en milieu, en welke
instrumentarium nodig kan zijn;

 beschrijving van eventuele knelpunten op het terrein van wet- en regelgeving en de mogelijke
oplossingen daarvoor;

 de wijze waarop de resultaten opgenomen kunnen worden in beleidsnotities, zoals de
Perspectievennota, NVVP, Nota Leefomgeving, Nota Ruimtelijk en Sociaal-economisch beleid;

 een inschatting van de te verwachten realisatietermijn en een beschrijving van het implemen-
tatietraject.

Deze lijst is afgeleid van de criteria die in Hoofdstuk Twee staan genoemd.

Belangrijk wordt ook geacht het uitdragen van de resultaten aan derden, met name ter verbreding
van het draagvlak. In de opzet van de studie moet naar voren komen dat er aandacht is voor: 
 bijdrage aan publieke verspreiding van resultaten en ervaringen op hoofdlijnen (verdragen van

generieke kennis aan grote delen van de samenleving)
 overdragen van specifieke kennis aan onderwijs (studenten en scholieren), kenniscentra, en

marktpartijen die participeren in het transportproces.

Ten aanzien van de overige typen projecten kunnen aanvullende onderdelen worden uitgewerkt.
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4. OMVANG VAN DE GEVRAAGDE FINANCIËLE BIJDRAGE

De rijksbijdrage beperkt zich tot een maximaal deel in de totale kosten en is afhankelijk van het type 
project. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage in het project verwacht (aangeven door IPOT!).
De bijdrage van private marktpartijen kan bestaan uit: het vrij maken van tijd (passieve rol),
aandragen van informatie (afgeven commitment), bewerking en uitwerking van uitvoering van
werkzaamheden (actieve inspanning te verrichten), bereidheid tot geld of goederen ten behoeve van 
onderzoek bij te dragen. De mate van betrokkenheid hangt af van de fase waarin het project verkeert 
en de rol van de betreffende partij bij het realiseren en toepassing van de OTB-oplossing.
Voor de bepaling van de hoogte van de bijdrage van de rijksoverheid wordt onderscheid gemaakt
tussen bijdragen voor onderzoek en investeringsbijdragen.

4.1 Bijdragen aan studies

De bijdrage aan studies is gebudgetteerd. Het budget is voorts afhankelijk van de bijdrage aan de
kennisontwikkeling.

Tabel 4.1-1 Beschikbaar budget per studie

studies beschikbaar
budget

voorgenomen
aantal studies

beschikbare budget 
per studie

Pre-feasilibility studie in
Definitie-/haalbaarheidstudie te
Voorontwerp/businessplan vullen
Definitief ontwerp door
Uitvoering (bestek, bouwplan, MER, 
tracénota)

IPOT

4.2 Bijdragen aan investeringen

Bijdragen aan investeringen worden bepaald door het publieke karakter van het systeem en de
maatschappelijke baten van het systeem. Voor private systemen staan in principe geen bijdrages ter 
beschikking, tenzij duidelijke maatschappelijke baten aanwezig zijn. Bij publiek-private systemen gaat 
het voornamelijk om de bijdragen in het kader van de publieke taak. 
Subsidiering op basis van de maatschappelijke baten kan worden gebaseerd op de monetarisering
van deze baten. 
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5. HET BEOORDELINGSPROCES

Aannemende dat er meer projecten zullen worden aangemeld dan er middelen zijn ter ondersteuning 
en aannemende dat er ‘missing projects’ aan te wijzen zullen zijn, is de volgende algemene
afwegingsprocedure uitgewerkt. Afhankelijk van het aantal en typen projecten die worden aangemeld 
kunnen onderdelen komen te vervallen.

Het afwegingsproces bestaat uit de volgende onderdelen:
 filteren
 groeperen
 rangschikken
 selecteren
 prioriteren
Voor elk onderdeel moeten passende criteria worden gezocht. Samen vormen zij het afwegingskader.

Filteren
Filteren betekent het afwijzen van projecten die niet aan de criteria voldoen. De criteria staan in deze 
notitie uitgewerkt.

Groeperen
Afweging betekent automatisch vergelijking. Het is dan wel van belang dat de projecten onderling
vergelijkbaar zijn. Projecten dienen daarom te worden gegroepeerd. In dit kader wordt onderscheid
gemaakt tussen ondergronds goederentransport en traditioneel buisleidingtransport,  alsmede de fase 
waarin een project verkeert.

Rangschikken
De inhoudelijke criteria moeten leiden tot een rangschikking van projecten. Deze moeten worden
afgeleid uit de meerwaarde voor het IPOT-programma (zie hoofdstuk 2).

Selectie
Bij de definitieve selectie van projecten moet de dekking van de beleids/-onderzoeksvragen/toepas-
singsgebied een rol spelen. In de beleidsvoorbereidende fase is de onderzoeksprogrammering van
essentieel belang. Met de projecten moeten de onderzoeksvragen voldoende afgedekt zijn. De
kennismeerwaarde moet dus bij de selectie een rol spelen.

Priotering
Na selectie dienen de projecten in tijd geprogrammeerd te worden. Bij de priotering speelt
tijdspad/ontwikkelingstraject een belangrijke rol. Het tijdpad in de voorbereiding van het NVVP en de 
Vijfde Nota RO zal mogelijk van invloed zijn op de programmering. 
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Bijlage I Deelnemende partijen
Participatie van deelnemers in de projecten is noodzakelijk.
De potentiële deelnemers zijn te onderscheiden in:
 regionale en lokale overheden
 rijkswaterstaat, provinciale directies
 belangenvertegenwoordigers, zoals politieke partijen, kamers van koophandel, bewonersorganisa-

ties en milieubewegingen, werkgeversorganisaties, vakbonden, vervoerders- en verladers-
organisaties, VNG, IPO.

 verladend, vervoerend of ontvangend bedrijfsleven, zoals producerende bedrijven, retailbedrijven, 
distributie- en transportorganisaties,  horeca, algemene dienstverlenende instellingen (projectont-
wikkelaars, ziekenhuizen, etc.).

 systeem ontwikkelende bedrijven, zoals ontwerpbureaus, consultants, GWW-sector, transport-
techniekindustrie, en dergelijke. 

 potentiële financiers, zoals banken, ontwikkelingsmaatschappijen
 mede subsidianten, zoals de Europese overheid.
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BIJLAGE II Projecten
Van de thans bekende pilots en initiatieven zijn een aantal criteria aan te dragen dien in ieder van die 
pilots uitgebreid aan de orde wordt gesteld. Deze zijn:

Project Aspect:
OLS Schiphol - transporttechniek

- tracé-uitwerking en ruimtelijke ordeningsimplicaties
- koppelingen met raildistributie
- oplossingen voor verkeersinfarcten

Utrecht - combinatie met RDN
- ontwikkeling van stedelijke systemen

Leiden - upgraden van historische binnenstad
- einddistributie/-collectie met elektrovoertuigen

OLS Zuid-Limburg - industriële transporttoepassing
- bevordering intermodaliteit, ook met binnenvaart

KAN-gebied - koppeling van twee steden
- koppeling met intermodaal centrum
- passeren fysieke obstakels, natuurlijke barrières.

Aspecten die in diverse voorstellen van belang zouden kunnen zijn: 
 aansluiting met distributiecentra
 koppeling van stedelijke systemen met distributiecentra
 aansluiting op grootschalige transportassen, bijvoorbeeld Antwerpen-Rotterdam, Maasvlakte-

Randstad
 transportoplossingen voor VINEX-lokatieas
 multicore toepassing van pijpleiding in VINEX-lokaties.
 perspectief van lange afstandcombinatie (schaal Nederland)
 ontsluiting van verafgelegen, geï soleerde gebieden
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