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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 6 februari 2019 

Betreft Toekomstbeeld OV 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Op maandag 6 februari 2040 vertel ik de tablet aan de ontbijttafel in mijn woning 

in Overijssel dat mijn eerste ochtendafspraak wijzigt. Omdat de 

mobiliteitsaanbieder mijn voorkeuren kent rijdt er een kwartier later een deeltaxi 

voor. Die brengt me – samen met enkele andere reizigers – naar station Zwolle. 

Daar ben ik precies op tijd voor de snelle Intercity plus naar Amsterdam Zuid. 

Onderweg in de trein heb ik een digitale vergadering met mijn collega’s in 

Limburg. Omdat ik op twee verschillende plaatsen in de stad moet zijn kies ik voor 

een deelfiets. Dat biedt flexibiliteit en de fiets kan ik makkelijk op station Amstel 

inleveren. Door de automatische reservering staat de fiets al klaar, met het zadel 

op de juiste hoogte. Betaling verloopt via mijn Mobility as a Service aanbieder op 

basis van blockchaintechnologie. Net na de lunch pak ik de trein naar Utrecht die 

zo vaak rijdt dat die er binnen vijf minuten is. De tram brengt me naar het 

Science park en vervolgens pak ik de deelauto naar de volgende afspraak aan de 

rand van Amersfoort.  

 

Zomaar een voorbeeld van hoe een reisdag er in 2040 uit zou kunnen zien en een 

beeld van hoe de mobiliteit richting 2040 verandert. Trends van digitalisering, 

verduurzaming, verstedelijking en het delen van bezit zetten door en zijn van 

grote invloed op onze mobiliteit. Openbaar, publiek vervoer en private vormen van 

vervoer zullen steeds meer in elkaar overlopen. In dit mobiliteitssysteem van de 

toekomst is de uitdaging om de sterk groeiende vraag op te vangen en 

tegelijkertijd het openbaar vervoer aantrekkelijker, toegankelijker en 

comfortabeler te maken voor alle reizigers. De reiziger staat daarbij steeds meer 

centraal.  

 

Met deze brief informeer ik uw Kamer graag over de visie die ik samen met 

betrokken partijen in de OV-sector heb ontwikkeld om het OV ook richting 2040 

aantrekkelijk te houden. In de bijlage ga ik kort in op moties en toezeggingen ik in 

eerdere gesprekken met uw Kamer over het Toekomstbeeld OV heb gedaan. 

 

Uitkomsten landelijke OV en Spoortafel 

Met de betrokken partijen uit de OV-sector is sinds 2015 gewerkt aan het 

Toekomstbeeld OV. Eind 2016 hebben wij met elkaar de ambitie hiervoor 
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gepresenteerd1, waarna deze afgelopen 2 jaar zijn uitgewerkt tot richtinggevende 

uitspraken in de zogenoemde ‘Contouren Toekomstbeeld OV 2040’2. Ik zie het 

Toekomstbeeld OV als een blijvend programma waarin we steeds concretere 

stappen zetten richting de toekomst.   

 

Op de Landelijke OV- en Spoortafel van afgelopen 6 februari hebben wij met 

elkaar deze contouren en de doelen die we daarbij nastreven besproken en 

vastgesteld. Met partijen constateer ik dat het belangrijke winst is dat we als OV-

sector in staat zijn gebleken om gezamenlijke doelen te formuleren en hier ook 

gezamenlijke acties aan te verbinden. Het OV kent immers vele eigenaren en 

alleen als we gezamenlijk en gelijkgericht aan het OV werken houden we het OV 

aantrekkelijk voor de reiziger. Tijdens het overleg zijn we ingegaan op enkele 

dilemma’s die we in de verdere uitwerking voorzien. De partijen aan de OV en 

Spoortafel hebben hun eigen accenten en aandachtspunten voor het vervolg 

meegegeven. Consensus is dat we het samen gaan doen. 

 

In de contouren van het Toekomstbeeld OV wordt via drie pijlers geschetst op 

welke wijze we het OV van de toekomst gaan vormgeven. Ten eerste de focus op 

de kracht van het OV, met daarbinnen een frequente verbinding in een ring van 

steden, een versnelde aansluiting van de landsdelen en een hoogwaardige 

verbinding met onze buurlanden. Ten tweede een drempelloze reis, waarbij 

stations binnen en buiten die ring hoogwaardige knooppunten zijn voor een 

drempelloze aansluiting op lokaal of regionaal vervoer en de fiets. En er ten derde 

geïnvesteerd wordt in veiligheid, duurzaamheid en het ontzien van omwonenden. 

Deze drie pijlers worden hieronder uitgewerkt.  

De contouren bieden voor alle partijen voortaan richting om in huidige en 

toekomstige gesprekken over de ontwikkeling van het OV met elkaar tot goede 

afwegingen te komen en scherpe keuzes te maken. Met de voorliggende 

contouren doet de brede OV-sector daarmee een concreet aanbod aan Nederland 

om reizigers het beste te bieden en de economie te versterken. En de sector 

draagt daarmee bij aan de bredere urgente opgaven rondom verstedelijking, 

verduurzaming en bereikbaarheid zoals ook terugkomen in de NOVI (nationale 

omgevingsvisie) en de mobiliteitsagenda. Zo gaan we nu aan de slag met de 

voorbereiding van de besluitvorming voor na 2030 om de groei van het personen- 

en goederenvervoer in goede banen te leiden. Daarbij zullen samenwerking en het 

ontwikkelen van nieuw bekostiging cruciaal zijn voor de uitvoering van de 

plannen, deze verder gaan dan de huidige budgetten. Het uitwerken van een 

coherente visie is echter een onmisbare eerste stap in het maken afwegingen in 

tijd en omvang, gezien de grote samenhang investeringen binnen het OV netwerk. 

 

Daarbij streven we bovendien de volgende doelen na:  

1. Het OV vangt haar deel van de mobiliteitsgroei op, in stedelijk gebied is 

OV samen met de fiets het belangrijkste vervoermiddel 

2. Het klantoordeel in het hele OV gaat naar een 8 gemiddeld 

3. De gehele OV-sector zero emissie en circulair 

4. Nederland is een koploper in innovatie en vernieuwing van het OV 

5. We streven – ook met het intensiveren van het OV – naar een 

voortdurende verbetering van veiligheid en minder hinder voor de 

omgeving 

 

                                                
1 www.overstappennaar2040.nl  
2 www.contourenov2040.nl en als bijlage bij deze brief 
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Pijler 1: Focus op de kracht van het OV 

De kracht van collectief (publiek) vervoer zit in de mogelijkheid om grote groepen 

mensen op een ruimte-efficiënte manier van A naar B te vervoeren. Vooral in en 

tussen de grotere steden is dit de meest passende oplossing. Uit de modelstudies 

blijkt dat het OV-gebruik met 30-40% en op sommige plaatsen zelfs meer groeit. 

In en tussen de steden is het aandeel van OV in de totale verplaatsingen vaak al 

meer dan 40%. En deze drukke OV-verbindingen worden steeds drukker. In het 

landelijke gebied komen de betaalbaarheid en het serviceniveau juist onder druk 

te staan wanneer het OV niet meebeweegt met de maatschappelijke 

ontwikkelingen. Zowel in als buiten de steden biedt innovatie grote kansen om de 

kwaliteit te verbeteren en capaciteit te vergroten. Daar moeten we niet op 

wachten, daar moeten we in vooroplopen. Tegelijkertijd is actieve inzet op een 

optimale benutting en om reizigers zoveel mogelijk op verschillende tijdstippen te 

laten reizen een must. Het maakt ons wendbaar en we houden het OV hiermee 

voor reizigers en maatschappij aantrekkelijk en betaalbaar. In lijn met het RLI 

advies ‘Van B naar Anders’ is een omslag in het denken over het beter en anders 

gebruiken van de bestaande netwerken nodig. We doen nu al pilots met 

vraagspreiding en verdere tariefdifferentiatie. En doen studies naar een andere 

inrichting van materieel. 

 

Voor de grote OV-netwerken 

betekent de visie uit het 

Toekomstbeeld OV dat ze 

gebruikt worden waar ze het 

meest geschikt voor zijn. Op 

het hoofdrailnet rijden in de 

toekomst op een brede 

stedelijke ring (zeer) 

hoogfrequent intercity’s. 

Daarnaast zijn er enkele 

sterke assen tussen de 

verschillende landsdelen en 

met de landen om ons heen. 

Dit is van grote betekenis 

voor de bereikbaarheid van 

banen en onderwijs en de kracht van de Nederlandse economie. Om alle treinen te 

kunnen inpassen is het op veel trajecten nodig om een heldere bestuurlijke keuze 

te maken. Dit vraagt afwegingen op het gebied van bijvoorbeeld de mate waarin 

juist vaker of sneller gereden wordt. Door op de intensief bereden trajecten slim 

te kijken naar benutten kan op de meest drukke plekken gezorgd worden voor 

extra capaciteit. Voor de langere termijn zijn meer structurele maatregelen nodig. 

Dit kan zowel vanuit innovatie komen als vanuit gerichte fysieke investeringen, 

zoals extra spoor. Verkorten van de reistijd vraagt relatief veel van de beschikbare 

capaciteit op het spoor omdat treinen elkaar eerder tegenkomen. Dat kan opgelost 

worden met inhaalsporen, maar is dan al snel kostbaar. Daarvoor zijn (soms 

forse) investeringen nodig. Op trajecten waar de infrastructuur reeds geschikt is 

om harder te rijden, zoals de Hanzelijn, is versnelling reeds op kortere termijn 

meest kansrijk. 

 

In de stedelijke agglomeraties is de inwisselbaarheid en interactie met de 

stedelijke metro- en lightrailnetwerken is groot. Ook de combinatie met fietsen en 

lopen is juist hier groot. Dit vergt daarom bij uitstek een gezamenlijke aanpak 
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waarbij ruimtelijk-economische ontwikkeling en bereikbaarheid hand in hand 

worden gepland. Door te verdichten nabij het bestaande OV en te investeren waar 

nieuwe vraag komt versterkt het elkaar. Regionale partijen zullen het optimale uit 

hun regionale mobiliteitssystemen moeten halen door in te zetten op bijvoorbeeld 

vraagsturing, voorrang voor ruimtelijke ontwikkeling rond OV-locaties met 

restcapaciteit en ruimte te bieden aan innovatieve dienstverleners.  

 

Internationale treinen bieden een duurzaam alternatief voor vliegverkeer op de 

afstanden tot 800 kilometer.3 Vanuit Nederland zijn we in 2040 optimaal 

aangesloten op HSL-netwerken van de landen om ons heen. We kiezen voor twee 

duidelijke hoofdcorridors voor snelle verbindingen naar het zuiden via de HSL-Zuid 

en het oosten via Arnhem. Bij de uitvoering van dit toekomstbeeld brengen we 

verschillende opties, inclusief de potentie voor reizigersgroei, voor deze 

hoogwaardige, frequente verbinding in kaart. Daarbij kijken we naar versnelling 

bij gebruik van het bestaande spoor door het verminderen van stops, maar ook 

naar de mogelijkheden om samen met de buurlanden en mogelijk met de 

Europese Commissie een reële businesscase te maken voor grotere 

infrastructurele investeringen. Dit gaat potentieel om grote investeringen, 

waarvoor binnen de huidige middelen nog geen budget voorzien is. Het in 

kaart brengen van zowel potentie als kosten is echter een onmisbare 

eerste stap om überhaupt tot een afweging van investeringsmiddelen te 

komen. Daarnaast zijn grensoverschrijdende IC-verbindingen naar onder meer 

Aken, Düsseldorf, Luik en aan de grens bij Hengelo belangrijk voor een sterke 

regionale dynamiek zowel qua bereikbaarheid als economie van de grensregio.  

 

Ook het vervoer van goederen over het spoor zal richting 2040 naar verwachting 

toenemen. Het competitieve voordeel van goederenvervoer over spoor ligt – ook 

op langere termijn – bij het duurzaam en veilig vervoeren van grotere volumes 

over relatief grote afstanden. Om het in dynamische logistieke ketens opererende 

spoorgoederenvervoer op langere termijn naast het met vaste frequenties 

opererende personenvervoer te faciliteren is meer variatie in tijd en plaats 

noodzakelijk. Om dit vorm te geven gaan we onderzoeken hoe capaciteit voor 

personen- en goederenvervoer effectiever afgestemd kan worden. De resultante 

hiervan vergt een aanpassing van het besluit capaciteitsverdeling, waarbij 

goederenvervoerders meer zekerheid wordt geboden over internationale 

treinpaden en het halen van grensovergangstijden. Dit vergt een flexibele 

opstelling van zowel goederenvervoerders als reizigersvervoerders. Op langere 

termijn kan er behoefte zijn aan meer maatregelen en grootschalige 

infrastructuurinvesteringen om zowel het groeiende personen als het 

goederenvervoer te kunnen blijven accommoderen. Ik vind het belangrijk om 

daarbij ook oog te hebben voor de omwonende langs het spoor en de overlast met 

name in de binnensteden zoveel mogelijk te beperken. 

 

Pijler 2: Drempelloos van deur-tot-deur 

In het landelijk gebied en op rustigere tijdstippen in het stedelijk gebied moet het 

OV zich aanpassen aan de veranderende wereld om relevant en betaalbaar te 

blijven. We bieden met behulp van innovaties een OV dat juist nog aantrekkelijker 

kan worden voor individuele reizigers. Met nieuw fijnmaziger vervoer kunnen ook 

nieuwe doelgroepen worden aangeboord, voor wie het OV een interessante optie 

wordt om – via de regionale knooppunten – in stedelijk gebied te komen. Alle 

vormen van vervoer komen samen op een aantal grote en kleinere knooppunten. 

                                                
3 Kennisinstituut voor Mobiliteit, ‘Substitutiemogelijkheden van luchtvaart naar spoor’ van 21 
juni 2018. 



 

 

Ministerie van 

Infrastructuur en 

Waterstaat 

 
Ons kenmerk 

IENW/BSK-2019/17938 

Pagina 5 van 7  

 

Deze moeten toegerust zijn op nieuwe mobiliteitsvormen zoals deelauto’s, 

deelfietsen etc.. Ze vormen een magneet in en spil van een regio. En ze geven 

bijvoorbeeld automobilisten die een drukke binnenstad in willen de mogelijkheid 

om op het OV-systeem over te stappen. Met het consequent toepassen van het 

gezamenlijk ontwikkelde handelingsperspectief voor knooppunten zorgen we 

ervoor dat bij knooppuntontwikkeling alle type ontwikkelingen en ambities worden 

gecombineerd. Hiermee benutten we de potentie van knooppunten ten volle.  

 

Om vraaggestuurde mobiliteit en Mobility as a Service zich goed te laten 

ontwikkelen, stellen we eisen aan het openstellen van data en publieke belangen 

zoals toegankelijkheid en privacy. Daarmee maken we het OV aantrekkelijk en 

meer dan ooit een sterk onderdeel van de keten. Betalen in het OV wordt 

toegankelijker en gemakkelijker door de overgang naar internationale 

betaalstandaarden, wereldwijd gebruikte betaalmiddelen (bankpas, telefoon) en 

tariefberekening in de backoffice op basis van persoonlijke voorkeuren. Met 

innovaties zoals doorontwikkeling van plaatsbepalingssystemen wordt voor de 

reizigers die daarvoor kiezen in- en uitchecken in de toekomst overbodig. 

 

Pijler 3: Veilig, duurzaam en efficiënt OV 

Voortdurende verbetering van de duurzaamheid, veiligheid en omgevingseffecten 

blijven hoog op de agenda staan. Wanneer we meer OV gaan aanbieden kan dit 

leiden tot scherpe afwegingen en zijn vaak ook aanvullende maatregelen nodig. 

Zo willen we bijvoorbeeld ruimte bieden aan de noodzakelijke groei van het 

personen- en goederenvervoer, maar tegelijkertijd streven naar verdere ontlasting 

van de binnensteden. Dit kan soms door aanvullende maatregelen rond lucht, 

geluid en trillingen te nemen of door goederenvervoer optimaal gebruik te maken 

van de Betuweroute. Op sommige plaatsen moeten we echter ook accepteren dat 

dit niet geheel te mitigeren is. We blijven daarom ook kijken naar andere 

mogelijkheden zoals via binnenvaart of via buisleidingen of zelfs het overbodig 

maken van transport, zoals recent bij de chloortreinen is afgesproken. Daarbij 

kijken we steeds naar mogelijkheden die meer ruimte bieden voor 

binnenstedelijke woningbouw en optimale benutting van het spoornetwerk. 

 

Om alle ambities te betalen zoeken we naar vormen van alternatieve bekostiging, 

slimme combinaties van bestaande middelen en optimale benutting van de 

mobiliteitssystemen. In het toekomstbeeld is laten zien dat er urgente opgaves 

zijn en dat op plaatsen waar het nu al druk is, vaak behoefte bestaat aan extra 

capaciteit. Soms kan dat via een optimale benutting, soms via innovatie en soms 

via nieuwe infrastructuur. Per opgave moet uitgezocht worden naar de slimste 

manier om dit te bekostigen. Als onderdeel van het Toekomstbeeld is een studie 

verricht naar de kansrijke vormen van alternatieve bekostiging en financiering. 

Juist in stedelijk gebied, waar OV-ontwikkeling gelijk opgaat met de ruimtelijk-

economische ontwikkeling liggen kansen om de baathebbers te laten meebetalen. 

De G4 gemeenten brengen dit momenteel een stap verder door op vier locaties 

businesscases uit te werken en de potentie voor alternatieve bekostiging in kaart 

te brengen. In de studiegroep Alternatieve Bekostiging Ruimtelijke 

Gebiedsontwikkeling zal onder leiding van de Secretaris-Generaal van IenW het 

komend jaar breed gekeken worden naar diverse vormen van bekostiging van 

opgaven, waaronder bereikbaarheid. Op andere plekken zien we dat deelfiets- en 

autoaanbieders een bijdrage leveren in de mobiliteit door te investeren in 

mobiliteitshubs. 
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Vervolgproces 

De afgelopen jaren is intensief samengewerkt door regionale overheden, 

vervoerders, ProRail en IenW om tot het Toekomstbeeld OV te komen. Deze 

sterke samenwerking in de sector willen we behouden en is ook nodig om het OV 

van de toekomst te realiseren. Hierbij bouwen we voort op besluiten die al 

genomen zijn en de komende jaren nog effect gaan hebben. Zo wordt vanuit het 

Rijk tot en met 2030 nog voor ca. € 10 miljard geïnvesteerd in de verbetering van 

het OV en spoor. Deze investeringen zijn van groot belang. Daarnaast moeten we 

volle kracht verder werken aan de voorbereiding van de besluitvorming voor na 

2030 om de groei van de mobiliteit, ook via oplossingen in het OV in goede banen 

te leiden. De analyses geven aan dat de samenhang in het netwerk voor zowel 

spoor, bus, tram en metro groot is en dat er geen simpele keuzes meer zijn op de 

meest cruciale plekken en corridors.  

 

Daarom is het van belang dat we snel aan de slag gaan met de voorliggende 

contouren en de 50 acties die in dat kader zijn gedefinieerd, om in de komende 

periode de eerste stappen te zetten naar dit mobiliteitssysteem van de toekomst. 

Daaronder valt ook het meer regionaal uitwerken (o.a. in 

bereikbaarheidsprogramma’s) van de kansrijke varianten uit de genoemde 

netwerkuitwerking, terwijl ondertussen de landelijke samenhang in het netwerk 

wordt bewaakt. Om de voortgang in praktijk te monitoren continueren we de 

ontwikkeling met de bestaande monitoringsinstrumenten als het dashboard Deur-

tot-Deur en OV klantenbarometer. De voortgang van de acties en resultaten van 

de monitoring wordt elk half jaar besproken door de stuurgroep Toekomstbeeld 

OV en elk jaar door de OV- en Spoortafels.  

 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 
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Bijlage toezeggingen 

 

Tijdens het notaoverleg MIRT op 29 november 2018 is de motie Van der 

Graaf/Ziengs (Kamerstuk 35000A nr.73) over versnelling van de trein naar Noord-

Nederland ingediend. De motie roept op om de ambitie van reistijdverkorting 

tussen Noord-Nederland en de Randstad te prioriteren in de uitwerking van het 

Toekomstbeeld OV en in kaart te brengen hoe minstens 30 minuten 

reistijdverkorting richting 2030 kan worden gehaald. In de ontwikkelrichting voor 

Noord-Nederland staat een snellere verbinding voorop. Versnelling op het deel tot 

Zwolle is het meest kansrijk. Er is een grove verkenning gedaan naar een 

versnelling tot 30 minuten naar Groningen. Hier zijn naar verwachting flinke 

investeringen in o.a. de beveiliging, baanligging en het opheffen van overwegen 

voor nodig. Ook betekent dit een non-stop verbinding van Groningen via Zwolle 

naar Amsterdam, waarbij andere tussengelegen stations dus worden 

overgeslagen.   

 

In het AO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi van 20 september 2018 heb ik 

toegezegd om begin 2019 een ontwikkelagenda naar uw Kamer sturen waarin ook 

duurzaamheid wordt meegenomen. Het Toekomstbeeld OV beschouw ik als een 

aanzet tot een dergelijke ontwikkelagenda. Het verbeteren van de duurzaamheid 

in de brede zin van het woord volgt uit de samenhangende doelstellingen en is 

verder uitgewerkt in de contouren.  

 

In de beantwoording van de vragen van het lid Amhaouch (CDA) over het bericht 

dat het spoor volgens ProRail vol begint te raken (Kamerstukken vergaderjaar 

2017–2018, Aanhangsel van de Handelingen 3231) heb ik de toezegging gedaan 

om in het Toekomstbeeld OV inzichtelijk te maken welke maatregelen op de lange 

termijn nodig om aan de capaciteitsvraag van vervoerders te accommoderen. In 

de netwerkuitwerking bij het Toekomstbeeld OV is dit aan de hand van 4 

varianten uitgebreid doorgerekend. Daaruit is de verwachting dat met 

maatregelen kan worden ingespeeld op de voorziene drukte in de treinen. Dit gaat 

met name om het extra accommoderen van verbindingen tussen de steden in een 

brede stedelijk ring (zie pijler 1 van de contouren). Dit bevestigt ook dat we met 

het huidige spoorprogramma de juiste stappen zetten. 

 

Tijdens het AO Spoor van 11 oktober 2018 heb ik de toezegging gedaan om in het 

Toekomstbeeld OV ook de uitkomsten van de langetermijnvisie op de HSL van 

ProRail en NS en de ambities ten aanzien van het spoorgoederenvervoer en 

alternatieve financieringsmogelijkheden worden meegenomen. De HSL-Zuid is en 

blijft de belangrijkste corridor naar het zuiden. Op basis van de netwerkuitwerking 

zijn geen uitspraken te doen over de robuustheid van de HSL-Zuid. Ten aanzien 

van de ambities ten aanzien van het spoorgoederenvervoer geldt dat er in de 

netwerkuitwerking ruimte is gehouden voor de groeiambities. Zoals eerder in deze 

brief benoemd is voor het faciliteren van spoorgoederenvervoer op langere termijn 

naast personenvervoer meer variatie in tijd en plaats noodzakelijk. Over de 

mogelijkheden voor alternatieve financiering en bekostiging is een aparte studie 

verricht die als onderdeel van het Toekomstbeeld openbaar wordt gemaakt. 

Daarnaast zal door de studiegroep Alternatieve Bekostiging Ruimtelijke 

Gebiedsontwikkeling onder leiding van de secretaris-generaal van IenW het 

komende jaar breed gekeken worden naar diverse vormen van bekostiging van 

opgaven in het ruimtelijk domein, waaronder bereikbaarheid. 
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der Staten-Generaal 
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2513 AA DEN HAAG 

  

Datum 19 augustus 2019 

Betreft Contouren Toekomstbeeld OV 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

In het overleg met uw Kamer van 22 januari 2019 over de Interoperabiliteit van 

het spoorsysteem in de Europese Unie spraken wij over het wetsvoorstel 34914 

voor de implementatie van het Vierde Spoorwegpakket en de toekomstige 

ordening op het spoor. In het debat heb ik u toegezegd de contouren van het 

Toekomstbeeld OV 2040 aan te bieden, mede omdat dit document een belangrijke 

onderlegger vormt voor de integrale besluitvorming over de ordening in 2020.  

 

Op 6 februari zijn de contouren met een begeleidende brief aangeboden aan 

voorzitter van de Tweede Kamer. Het Toekomstbeeld OV bevat geen wetsvoorstel 

en is na behandeling door de Tweede Kamer niet vanzelfsprekend ook aan uw 

Kamer verzonden. Bijgaand ontvangt u de Contouren Toekomstbeeld OV 2040 dat 

ik samen met partners uit de OV en spoorsector heb opgesteld. Dit document is 

samen met de achterliggende informatie ook beschikbaar op de website van de 

Rijksoverheid1. Hiermee geef ik invulling aan toezegging (T02715) zoals ik die op 

22 januari 2019 heb gedaan.   

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 

                                                
1 www.contourenov2040.nl 
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Bij de analyses voor deze contouren is over de grenzen van 
het mobiliteitssysteem gekeken. Keuzes en ontwikkelingen 
die elders plaatsvinden, hebben hun weerslag op het gebied 
van mobiliteit. Andersom kan ook gesteld worden dat de 
mogelijkheden van het mobiliteitssysteem van invloed 
(moeten) zijn op keuzes rond bijvoorbeeld verstedelijking. 
De wisselwerking tussen deze keuzes en ontwikkelingen is 
evident. Toch is bij het opstellen van deze contouren 
gekozen voor een begrenzing. De focus is gelegd op keuzes 
die binnen het bereik van de OV-sector liggen, omdat de 
sector daar direct invloed op heeft. 

In dit document wordt eerst ingegaan op de opgave, de 
ambitie en de doelen. Daarna wordt in drie pijlers ingegaan 
op de principes en acties. Het document sluit af met de 
bekostiging van deze contouren en wat het vervolgproces 
is om te komen tot concretere besluitvorming. Bij dit 
document is een overzicht gegeven van alle acties die 
gezamenlijk in de komende periode worden opgepakt.

Leeswijzer

In 2015 is gestart met de samenwerking tussen Rijk, regio’s, 
vervoerders en ProRail om tot een gemeenschappelijke visie 
op het OV te komen. Eind 2016 heeft dat geleid tot een door 
alle partijen onderschreven ambitie voor het toekomstige 
OV (zie: Overstappen naar 2040). Daarna hebben de 
deelnemers, in een programma met verschillende projecten, 
gewerkt aan de nadere invulling van deze ambitie. Deze 
nadere invulling vindt u terug in voorliggende contouren. 

De term contouren is bewust gekozen omdat hiermee wordt 
uitgedrukt dat het toekomstbeeld onzekerheden kent en er 
nog vervolgkeuzes en nadere concretisering nodig zijn. Er ligt 
geen blauwdruk, er worden geen kant en klare oplossingen 
voor alle dilemma’s geboden en er wordt geen eenduidig 
kostenplaatje gepresenteerd. Wel geven de contouren 
richting naar de toekomst, bijvoorbeeld rond een aantal 
grote dilemma’s, en zijn doelen en gezamenlijke vervolg-
stappen opgenomen.

De gekozen aanpak is een adaptieve aanpak. Het gaat 
daarmee nadrukkelijk om een stapsgewijze aanpak, steeds 
inspelend op nieuwe ontwikkelingen terwijl het gewenste 
eindbeeld voor ogen wordt gehouden. De uitvoering van de 
contouren wordt actief gemonitord en periodiek (bijv. eens 
in de vijf jaar) geactualiseerd. Nog in 2019 zal met de nieuwe 
decentrale bestuurders nadere invulling worden gegeven 
aan de geformuleerde actielijnen.
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Een grote en  
urgente opgave
Het gaat goed met de Nederlandse economie en dat 
zien we terug in krapte op de arbeids- en woning-
markt, maar ook op de wegen, de fietspaden en in alle 
vormen van het openbaar vervoer. De groei van de 
mobiliteit is niet overal gelijk: binnen en rond de 
stedelijke gebieden neemt de mobiliteit sterker toe 
dan in andere gebieden (zie Figuur 1.a en 1.b). De 
groeiende economische activiteiten gaan tegelijkertijd 
gepaard met de opgave om de CO2-uitstoot fors te 
reduceren. 

In de dagelijkse mobiliteit van miljoenen mensen 
speelt het OV een belangrijke rol, zeker in combinatie 
met de fiets. In 2017 zijn 25 miljard reizigerskilometers 
gemaakt met het OV. Met name in en tussen steden 
heeft het OV een grote rol. Richting 2030 en 2040 
voorzien we reeds een autonome groei in het OV van 
30% tot 40%. Ook voor het spoorgoederenvervoer 
wordt een sterke groei beoogd (van 41 miljoen ton nu 
naar 54 tot 61 miljoen ton in 2030). Het OV-netwerk op 
het spoor en voor bus, tram en metro loopt door de 

groei van personen- en goederenvervoer op een aantal 
plaatsen tegen capaciteits- en kwaliteitsgrenzen aan. 
De reiziger ervaart deze drukte met name in de (hyper)
spits (zie Figuur 1.c). In de NMCA van 2017 zijn de 
grootste bereikbaarheidsknelpunten na uitvoering van 
het huidige MIRT reeds benoemd.
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Figuur 1.a 
Te verwachten groei aantal treinreizen tot 2040

Figuur 1.c

Gemiddeld gebruik capaciteit weg en spoor in de ochtend  
(op afstanden boven de 20 km in de G4)

Figuur 1.b

Groei reizigerskilometers Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(tram, bus, metro)
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In 2015 is gestart met de samenwerking tussen Rijk, regio’s, vervoerders en ProRail om tot een gemeenschap-
pelijke visie op het OV te komen. Eind 2016 heeft dat geleid tot een door alle partijen onderschreven ambitie 
voor het toekomstige OV:  
 
In 2040 reizen Nederlanders snel, duurzaam, veilig, comfortabel, betrouwbaar en betaalbaar. Om naar hun werk, 
school, concertzaal en familie te gaan gebruiken ze eigen, gedeeld of openbaar vervoer. Er zijn goede verbind-
ingen door het hele land en met de landen om ons heen; de grote steden hebben een sterk collectief vervoer 
en onderling korte reistijden. Een goede bereikbaarheid voor individuele reizigers maakt Nederland tot een van 
de meest concurrerende, leefbare en duurzame landen in de wereld. Het openbaar vervoer is daarbij essentieel 
onderdeel van het gehele mobiliteitssysteem, waarbij de reiziger en zijn/haar deur-tot-deur reis centraal staat.

Doelen

Om vanuit het OV een bijdrage te leveren aan maatschappelijke (ruimtelijke) opgaven rondom eco -
nomie, woningbouw en leefomgeving streven wij richting 2040 de volgende 5 doelen na voor het OV:

• Het OV vangt haar deel van de mobiliteitsgroei op, in stedelijk gebied is OV samen met de fiets 
het belangrijkste vervoermiddel.

• Het klantoordeel in het hele OV gaat naar een 8 gemiddeld.
• De gehele OV-sector zero emissie en circulair.
• Nederland is een koploper in innovatie en vernieuwing van het OV.
• We streven – ook met het intensiveren van het OV – naar een voortdurende verbetering van 

veiligheid en minder hinder voor de omgeving.

De doelen ten aanzien van goederenvervoer zijn opgenomen in het maatregelenpakket  
spoorgoederenvervoer.

Nadat in 2016 door Rijk, regio’s, ProRail en vervoerders de ambities voor het OV van de toekomst zijn bepaald, 
zijn de opgaven alleen maar gegroeid. In combinatie met de lange tijd die vaak nodig is voor voorbereiding 
en realisatie van infrastructurele projecten en de looptijd van OV-concessies, maakt dit dat NU richting-
gevende uitspraken (hierna: principes) nodig zijn voor het openbaar vervoer van de toekomst als belangrijk 
onderdeel van het mobiliteitssysteem. Deze principes zijn in deze contouren opgedeeld in drie pijlers: 

1. Focus op de kracht van het OV 
2. Drempelloos van deur-tot-deur 
3. Veilig, duurzaam en efficiënt OV 
 
De bovenstaande doelen en de uitwerking van de drie pijlers in principes en acties houden een 
 inspanningsverplichting in voor de partijen in de OV-sector.
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Pijler 1: Focus op de 
kracht van het OV
Het OV maakt banen en activiteiten bereikbaar. Dit betekent vaak en snel reizen in een brede 
stedelijke ring, met enkele sterke assen naar de verschillende landsdelen en de landen om ons heen. 
Door een kwaliteitssprong van het OV-netwerk is in 2040 een samenhangend netwerk gerealiseerd 
binnen de stedelijke regio’s en tussen de ruimtelijk-economische kerngebieden van Nederland en 
over de grens, ook voor goederenvervoer. Vraaggestuurde diensten en deelconcepten als deelauto’s, 
deelfietsen en taxidiensten zijn ver doorontwikkeld en zorgen voor een verschuiving van openbaar en 
privévervoer naar gedeeld vervoer. Daarmee zijn ze een kwalitatief hoogwaardige aanvulling op het 
OV-netwerk

De groeiambities voor (inter)nationaal-, regionaal- en goederenvervoer zorgen in de toekomst voor 
conflicten op de drukke delen in het netwerk. Dit vraagt om een afweging rondom betere benutting van 
het netwerk en/of investeringen in het netwerk om de capaciteit te vergroten. Keuzes in het netwerk 
hangen daarbij sterk samen. Per schaalniveau is hieronder de ontwikkelstrategie geschetst.  
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Het nationale netwerk: verbinding tussen de steden

Het OV vervoert op veilige, duurzame, kosteneffectieve en ruimte-effectieve wijze grote stromen reizigers tussen 
de steden. Het goed verbinden van economische kerngebieden draagt bij aan de ruimtelijk economische 
structuurversterking van de economische kernlocaties. Het OV speelt daarmee een belangrijke rol in het 
oplossen van maatschappelijke opgaven, zeker waar ruimte schaars is.

Tussen de steden Amsterdam, Zwolle, Arnhem-Nijmegen, Eindhoven, Breda, Den Haag-Rotterdam, 
en Utrecht wordt verder ingezet op intensief aanbod van het openbaar vervoer. 

Daar waar door de groei van het OV systeem tegen capaciteits- en kwaliteitsgrenzen aan loopt, voornamelijk 
in de (hyper)spits, wordt ingezet op het vergroten van de capaciteit. Op de verbindende assen tussen de 
Randstad en het Noorden, Oosten en Zuiden van het land wordt verdere kwaliteitsverbetering beoogd door 
nog meer in te spelen op de behoefte van de reiziger. Dit vraagt om maatwerk per as in termen van frequentie, 
stops en snelheid en hiermee samenhangende strategieën op het gebied van auto, fiets en HOV. De (kosten)
effectiviteit, de wijze en het tempo van reistijdverkorting dienen per corridor nader te worden onderzocht.

Rotterdam Centraal: knooppunt van nationaal, stedelijk en internationaal OV
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Het internationale en grensoverschrijdende netwerk

De internationale OV strategie bevindt zich hoofdzakelijk op twee schaalniveaus, het niveau van het 
verbinden van de grensregio’s en het snel en duurzaam verbinden van Nederland met de belangrijkste 
economische kerngebieden van onze omliggende landen. Dit doen we door snel aan te sluiten op het 
Europese HSL-netwerk.

Om de grensregio’s beter met elkaar te verbinden en de economische ontwikkeling van deze regio’s te 
ondersteunen zullen IC-netwerken in Nederland gekoppeld worden aan IC-stations over de grens met 
aansluitingen op HSL-netwerken. Hierbij worden ook de mogelijkheden onderzocht om binnenlandse 
IC-lijnen (gedeeltelijk) door te trekken naar ons omringende landen. Denk aan een internationale 
verbinding van Den Haag via Eindhoven met Duitsland en van de Randstad via Groningen naar Duitsland. 
De wijze en het tempo van de ontwikkeling van deze grensoverschrijdende verbindingen zal in samen-
werking met omringende landen worden uitgewerkt. 

Om Nederland snel en duurzaam te verbinden met de belangrijkste economische centra van Duitsland, 
België, Frankrijk en Engeland dient de trein een aantrekkelijk alternatief te bieden voor de auto en het 
vliegtuig tot ca. 6 uur reistijd. Om dit te kunnen bereiken zetten we per landsgrens in op één gebundelde, 
hoogwaardige verbinding vanuit Nederland met omliggende Europese metropolen. Dit moet een con-
currerend alternatief voor de auto en het vliegtuig opleveren (op bestemmingen tot circa 6 uur reistijd). 
Hiervoor is inzet nodig op het versterken van de HSL-Zuid en het ontwikkelen van een oostelijke corridor 
Utrecht via Arnhem richting Düsseldorf. 
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OV in (hoog)stedelijke gebieden

Tot 2040 ligt er een enorme verstedelijkingsopgave, met name in de REOS-gebieden waar ca. 720.000 van 
de in totaal 945.000 nieuwe woningen zijn voorzien. Gezien de groei in de steden is uitbreiding van het 
aanbod in stedelijk OV nodig voor een leefbare ontwikkeling van de stad. Op sommige plaatsten leidt de 
groei nu al tot knelpunten. Uit onderzoek blijkt dat er kansen liggen om een deel van de knelpunten in het 
Bus, Tram en Metro-netwerk voor de middellange termijn (2030) met quick-wins op te lossen.

Gezien de grote verstedelijkingsopgave is het nodig om ruimtelijke ontwikkelingen en bereikbaarheid goed 
op elkaar aan te laten sluiten. Door concentratie in het bestaande bebouwd gebied in nabijheid van OV 
(verdichten) blijft de open ruimte rond de steden open en reizen mensen minder met de auto. Flankerend 
(ruimtelijk) beleid is noodzakelijk om steden leefbaar te houden. Hierbij valt te denken aan beleid op het 
gebied van parkeren van fiets en auto, milieuzones, inrichting openbare ruimte. 

In een aantal stedelijke gebieden is er sterke samenhang tussen het landelijke en stedelijke OV-netwerk en 
vormen ze ‘communicerende vaten’. Het is een gezamenlijke opgave om de beide systemen elkaar te laten 
ondersteunen in het belang van de bredere mobiliteit. 

Hoogwaardig openbaar vervoer in de regio

Ook in de regio buiten de stedelijke gebieden heeft het OV een rol om voorzieningen bereikbaar te houden. 
Om het OV in deze gebieden verder te verbeteren liggen kansen door gericht het OV te versterken. Op diverse 
plaatsen in Nederland is al begonnen met deze transitie van traditioneel stads- en streekvervoer naar 
aantrekkelijke lokale/regionale HOV netwerken. In en rond steden gaat het om het bundelen van hoog-
frequente OV lijnen om zo een aantrekkelijker product aan te bieden. Richting 2040 liggen hier, in 
aanvulling op de sterke HOV-lijnen, kansen vanuit vraaggestuurde mobiliteit (zie pijler 2). Naast het 
versterken van lokale/regionale HOV netwerken zullen regionale knooppunten deel uitmaken van het 
OV-netwerk. Per regio zijn kansrijke ontwikkelrichtingen opgenomen (zie onder).

Landelijk netwerksamenhang en goederenvervoer 

Juist op intensief gebruikte plekken, vraagt het uitbreiden van capaciteit al snel om omvangrijke investe-
ringen. Dergelijke investeringen worden beter haalbaar als ze meerdere doelen dienen, bijvoorbeeld ten 
aanzien van internationaal, nationaal, regionaal en goederenvervoer. Bundelen is in het OV-systeem op alle 
schaalniveaus een goede strategie en heeft een dubbeleffect: het maakt het mogelijk een beter product te 
bieden en als gevolg daarvan neemt het gebruik van het product toe. Dit resulteert in groei en meer 
kwaliteit tegen lagere kosten. Voor spoor betekent dit gerichte inzet op een aantal focuscorridors, zonder 
daarbij de kwaliteit van bestaande verbindingen te verlagen. 

De groeiambities voor personen- en goederenvervoer leiden in de periode 2030-2040 tot conflicten op de 
drukke delen in het spoornetwerk. Om de groeiambitie te realiseren wordt onder meer gezocht naar meer 
flexibiliteit in de huidige verdeling van capaciteit tussen personen – en goederenvervoer op het spoor. Dit 
maakt een betere afstemming mogelijk tussen het met vaste frequenties opererende personenvervoer en 
het in dynamische logistieke ketens opererende goederenvervoer. Daarnaast zetten we zoveel mogelijk in 
op bundeling van goederenstromen. Inzet daarbij is de Betuweroute optimaal te benutten in samenhang 
met voldoende capaciteit naar Oldenzaal/Bad Bentheim, Venlo/Kaldenkirchen en Roosendaal/Essen. 
Hiermee kan ruimte ontstaan op en langs drukke delen van het netwerk (voor bijvoorbeeld verstedelijking) 
en kansen voor personenvervoer. Met de stedelijke regio’s zal worden bekeken of hier ook financiële 
koppelingen te maken zijn. Na evaluatie van het (effect van het) maatregelenpakket wordt nagegaan of 
verdere acties in een samenhangende en adaptieve aanpak nodig zijn. De (kosten)effectiviteit, ruimtelijke 
inpassingsmogelijkheden en het tempo van een mogelijk andere spoorgoederenroutering (bijvoorbeeld in 
Oost Nederland) dienen nader te worden onderzocht, in nauwe samenhang met ambities voor personen-
vervoer. Inzet is op basis van een integrale analyse zoveel mogelijk win-win situaties te creëren.
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Om de geschetste ontwikkelrichtingen voor het netwerk verder te concretiseren, te onderbouwen 
en zo te trechteren naar een aantal specifieke vraagstukken komen we tot de volgende acties:

1 We werken in gezamenlijkheid de kaders en afbakening uit voor zowel de nationale als 
regionale verdieping van de ontwikkelrichtingen. Dit betreft o.a. de afbakening van het 
netwerk en toetsingscriteria, waarbij de bijdrage aan de doelen van het TBOV en kosten-
effectiviteit belangrijke elementen zijn.

2  ProRail en vervoerders werken in opdracht van de (decentrale) overheden de nationale thema’s, 
zoals internationaal, benutting en innovatie, verder uit. Ten aanzien van het spoornetwerk wordt 
door ProRail met vervoerders (personen en goederen) de landelijke en internationale samen-
hang geborgd. Bovengenoemde kaders worden gebruikt om de verdieping te ondersteunen.    

3  Regio’s maken in samenwerking met vervoerders en het Rijk een nadere verdieping van de 
regionale ontwikkelrichtingen. ProRail en vervoerders geven daarbij aan wat de mogelijkheden 
op het hoofdspoor zijn. De ontwikkeling van een regionale HOV-strategie vraagt daarnaast 
afstemming met wegbeheerders. Bovengenoemde kaders worden gebruikt om de verdieping 
te ondersteunen en de resultaten van de regio’s vergelijkbaar te houden.

Benutting en innovatie

De inzet op benuttingsmaatregelen heeft de afgelopen jaren laten zien dat een kleine verschuiving van het 
aantal reizigers de grootste druk in de (hyper)spits kan wegnemen en dat de kostendekkingsgraad van het 
OV bovendien toeneemt. De potentieel kansrijke maatregelen op dit gebied zetten deels in op veranderingen 
in de vraagkant, bijvoorbeeld via spreiding van school- en werktijden, werkgeversaanpak en prijsprikkels. 
En deels zetten ze in op veranderingen in de aanbodkant, bijvoorbeeld via inzet en inrichting van het 
materieel en halteringsstrategie. Benuttingsmaatregelen kunnen in combinatie met innovaties bijdragen 
aan een systeemsprong in het OV-netwerk en het spoorsysteem van de 21e eeuw. 

Om de ambities voor een veilig, duurzaam, betrouwbaar en slim OV en mobiliteit in de toekomst waar te 
maken, zetten we daarom ook in op innovaties, die stapsgewijs, sprongsgewijs of op radicale wijze hun 
intrede doen. Juist bij het beter, slimmer, veiliger en duurzamer benutten van bestaande OV-netwerken en 
het verhogen van de kwaliteit voor reizigers en omwonenden hebben we innovaties nodig. 

Impressie  treininterieur van de toekomst
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Om de beschikbare capaciteit beter te benutten, investeringen beter in te kunnen zetten en 
de aantrekkelijkheid van het OV te vergroten komen we tot de volgende acties:

4 Bij knelpunten onderzoeken we breed de opties van het beter benutten alvorens over te gaan 
tot nieuwe investeringen: Rijk en regio bekijken nationaal en per regio welke maatregelen het 
meest effectief lijken en initiëren indien nodig pilots op de maatregelen alvorens wordt 
overgegaan tot regionale of nationale opschaling.

5 Gezien de hoge vraag wordt op het hoofdrailnet ingezet op pilots met prijsprikkels en op 
pilots met een andere inzet en inrichting van het materieel.

6 Rijk en regio’s continueren de bestaande inzet op spitsmijding in stedelijke regio’s met 
bijvoorbeeld (experimenten met) slimme producten, tarieven, gezamenlijke afspraken en 
marketing. Regio’s willen ook experimenteren met regionaal maatwerk en drempelbijdragen 
in stedelijk/regionaal OV voor reizigers met een OV-studentenkaart. 

7 Het Rijk, ProRail, vervoerders en evt. andere partijen onderzoeken voor het einde van 2019 of, 
en zo ja op welke wijze, aanpassingen in de normeringen mogelijk zijn die de bestaande trein- 
en/of spoorinfrastructuurcapaciteit (kosten)efficiënter benutten, zonder dat dit ten koste gaat 
van de veiligheid en de bereikbaarheid van economische kerngebieden of landsdelen. Waar 
nodig en mogelijk kan dit leiden tot optimalisaties in de wet- en regelgeving.

8 Rijk, regio’s, vervoerders, ProRail en kennispartijen starten in 2019 een gezamenlijke adaptieve 
innovatie-agenda die innovatie aanjaagt en met elkaar verbindt. Samen gaan we deze 
 inno vaties en acties prioriteren, en waar mogelijk gezamenlijk besturen en financieren. 

9 We werken met de uitrol van ERTMS, innovaties in automatische voertuigen en verdere 
automatisering van de be- en bijsturing toe naar het spoorsysteem van de 21e eeuw 
 (digital  railways), waarin het systeem volledig wordt uitgenut waar dat nodig is.
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Ontwikkelrichting OV-netwerk per regio:

Het onderzoek in het kader van het Toekomstbeeld OV heeft per landsdeel de volgende 
 ontwikkelrichtingen opgeleverd bovenop de hierboven genoemde nationale ontwikkelrichtingen. 
De  concretisering van deze ontwikkelrichtingen verschilt per landsdeel. Met deze ontwikkel-
richtingen wordt niet vooruit gelopen op de besluitvorming in het MIRT.

Noordelijke Randstad
In de Noordelijke Randstad is op middellange en lange termijn, met name in en rondom Amsterdam, 
structurele capaciteitsuitbreiding op zowel stedelijk als regionaal schaalniveau noodzakelijk. Dit is 
nodig om knelpunten op te lossen, zowel regionaal, nationaal en internationaal. Daarnaast is dit 
noodzakelijk om ruimtelijke ontwikkeling te faciliteren en om beleidsdoelstellingen (zoals de 
autoluwe stad) te kunnen realiseren. Deze netwerkingrepen hebben een positief effect op alle 
netwerkniveau’s, van lokaal tot internationaal. Dit vraagt grootschalige en kostbare ingrepen die in 
een ontwikkelstrategie worden uitgewerkt met oog voor effectiviteit en fasering. Dit dient integraal 
te worden uitgewerkt in het kader van het regionale Toekomstbeeld OV, waarin het effect op de 
grote (nationale) OV-knooppunten (zoals Amsterdam Zuid, Centraal, Bijlmer en Schiphol) nadruk-
kelijk onderdeel van studie en afweging is. Daarbij is het zaak om slimme ingrepen te plegen in het 
netwerk die zoveel mogelijke doelen dienen: capaciteit spoor, capaciteit stedelijk/regionaal netwerk, 
opvangen groei en ontsluiten grote ontwikkellocaties.  

Zuidelijke Randstad
In de Zuidelijke Randstad is capaciteitsuitbreiding noodzakelijk op zowel stedelijk als regionaal 
schaalniveau om BTM-knelpunten op te lossen, de groei van de steden op te vangen en ruimtelijke 
ontwikkeling te faciliteren. In Rotterdam betekent dat, naast het intensiveren en maximaal benutten 
van de metro het toevoegen van nieuw rivierkruisend OV. In Den Haag gaat het om het versterken 
van het stedelijk OV, onder andere op de corridor Den Haag – Binckhorst – Zoetermeer en de 
corridor naar Den Haag Zuidwest. Om de (nieuwe) ontwikkellocaties tussen Dordrecht en Den Haag 
beter bereikbaar te maken en mogelijk ook de Rotterdamse metro te ontlasten is het kansrijk de 
frequentie te verhogen op de Oude Lijn en nieuwe stations toe te voegen tussen Dordrecht en 
Den Haag (een S-Bahn concept is de eerste te onderzoeken ontwikkelrichting). De effectiviteit, 
de wijze en fasering van het versterken van het stedelijk/regionaal OV in relatie tot de voorziene 
ruimtelijke ontwikkelingen dient in de werkplaats Metropolitaan OV en verstedelijking verder te 
worden uitgewerkt. De regio is via de HSL-Zuid goed verbonden op het Europese HSL-netwerk. 
Een directe internationale verbinding via Eindhoven richting Duitsland vergt nadere uitwerking die 
alleen in samenhang met het binnenlandse IC-product kan worden beschouwd.

Midden Nederland
In Midden-Nederland is capaciteitsuitbreiding van het OV-systeem noodzakelijk om knelpunten aan 
te pakken en de verstedelijkingsopgave te faciliteren. IC-bediening van voorstadstations bij Utrecht 
biedt kansen Utrecht Centraal en de Uithoflijn te ontlasten. In combinatie met hoogwaardige 
tangentiële OV-verbindingen biedt dit bovendien de kans om de bereikbaarheid van het Utrecht 
Science Park te verbeteren. De introductie van mogelijke nieuwe IC-stations heeft effect op het 
landelijk netwerk. Het effect, de wijze en het tempo van deze strategie dient in het kader van het 
regionaal programma UNed nader te worden uitgewerkt. Productdifferentiatie op het spoor biedt 
kansen om de reistijden te verkorten richting Arnhem (in combinatie met internationaal vervoer), 
Den Haag/Rotterdam en mogelijk Amersfoort. Dit behoeft nadere uitwerking per corridor in 
samenhang met regionaal (H)OV-systeem en toekomstige ontwikkellocaties. »
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Noord-Nederland
Noord-Nederland is gebaat bij een goed regionaal OV-product (combinatie van bussen en regionale 
spoor) en een sterke verbinding met de Randstad. Op de verbinding met de Randstad moeten de 
kansen om te versnellen zo veel mogelijk worden benut. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid en 
aantrekkelijkheid van het Noorden als vestigingslocatie. Zowel Noord- als delen van Oost-
Nederland profiteren van een reistijdverkorting tussen Zwolle en Amsterdam. Dat maakt deze 
verkorting van de reistijd het meest kansrijk. De (kosten)effectiviteit, wijze en fasering van deze en 
verdere reistijdverkorting tussen Noord-Nederland en de Randstad dienen nader te worden 
onderzocht. Het is kansrijk om door beperkte uitbreiding van het netwerk nieuwe bestemmingen te 
verbinden met het spoor (bijvoorbeeld Stadskanaal). Verdere kansen voor versterking van het (H)
OV-netwerk moeten nadrukkelijk in samenhang met de ‘brede mobiliteit’ en ruimtelijke opgaven 
onderzocht worden. 

Oost-Nederland
In Oost-Nederland is doorkoppeling van een aantal regionale spoorverbindingen over de hoofd-
knopen heen kansrijk: Winterswijk – Zutphen – Apeldoorn, Achterhoek – Heyendaal (universiteit 
Nijmegen) en Noord-Limburg (Venray) – Arnhem. Datzelfde geldt voor de introductie van snelle 
treinen op een aantal regionale verbindingen: Nijmegen – Venray, in de Achterhoek en Zwolle – 
Twente. De effectiviteit en consequenties dienen nader te worden onderzocht, mede in relatie tot 
(de mogelijkheden van) versterking van het HOV-netwerk. Dat geldt in het bijzonder voor de 
‘draaischijf’ Arnhem (Oost). Bij een frequentieverhoging op de corridor Amsterdam – Utrecht – 
Arnhem ontstaat ruimte voor productdifferentiatie. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe een 
reistijdverkorting effectief tot stand kan worden gebracht op de corridor Utrecht – Arnhem in relatie 
tot internationale ambities op de verbinding Utrecht via Arnhem richting Düsseldorf (Europees 
HSL-netwerk). Datzelfde geldt voor een goederenroutering van de Betuweroute naar Bad Bentheim 
in combinatie met een snelle verbinding Arnhem – Hengelo, die drukke delen in de Randstad 
ontlast. De effectiviteit, wijze en fasering van deze omvangrijke ingrepen vraagt nader onderzoek. 
De doorontwikkeling van het spoorknooppunt Zwolle moet in samenhang met het gehele spoor-
netwerk in Noord- en Oost-Nederland worden bekeken.

Zuid-Nederland
Voor Zuid-Nederland zetten we in op het versnellen van de verbindingen vanuit Zeeland, Noord-
Brabant en Limburg met de Randstad en wegen we alternatieve lijnvoeringen nader af. De groei op 
het spoor heeft een negatief effect op de robuustheid. We leggen focus op het oplossen van zwakke 
plekken in het netwerk waarmee we de robuustheid versterken en capaciteit op het spoor verder 
vergroten, met oog voor de reizigerseffecten. De internationale bereikbaarheid wordt versterkt via 
de knooppunten Breda, Eindhoven en via Maastricht/Heerlen. Via Breda door optimale ontsluiting 
op de HSL-Zuid en voor Zuid-Limburg en Brainport Eindhoven door betere aanhaking op de 
HSL-knopen in Duitsland en België. Een directe internationale verbinding vanuit de Zuidelijke 
Randstad via Eindhoven richting Duitsland vergt nadere uitwerking die alleen in samenhang met het 
binnenlandse IC-product kan worden beschouwd. Noord-Brabant kent, behalve enkele grote steden 
met verdichtingsopgaven aan het spoor, een geografie met veel middelgrote kernen en economische 
concentraties zonder treinstation. Daarom is onderzoek noodzakelijk om te komen tot een samen-
hangende uitwerking van het regionale mobiliteitssysteem (inclusief spoor), met een nadrukkelijke 
rol voor HOV bus, fiets en ‘mobility-hubs’. Zuid-Nederland kenmerkt zich daarbij als een ideale 
proeftuin voor innovatie. Voor de verbinding Breda – Utrecht wordt een vernieuwend HOV-concept 
uitgewerkt en worden voor het onderliggend netwerk diverse nieuwe mobiliteitsdiensten 
ontwikkeld.
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Pijler 2: Drempelloos 
van deur-tot-deur 
In 2040 reizen alle reizigers op een betrouwbare, veilige, snelle, gemakkelijke en comfortabele wijze 
van A naar B. Het openbaar vervoer is daarbij een onderdeel van het totale mobiliteitssysteem en 
speelt daarin een belangrijke rol door met beperkt ruimtegebruik op een veilige en duurzame wijze 
grote groepen reizigers te vervoeren. Andere modaliteiten hebben hun eigen sterke krachten. 
Op afstanden tot ongeveer 15 kilometer is de (e-)fiets een goedkope, gezonde en duurzame modaliteit. 
De combinatie van OV en fiets is daarom de meest gewenste mobiliteitsoplossing in grootstedelijke 
gebieden. De auto biedt met name buiten stedelijk gebied op afstanden boven 15 kilometer veel 
vrijheid, snelheid en flexibiliteit, vooral in gebieden waar het OV door onvoldoende bundeling van 
reizigers minder sterk aanwezig is. Naast OV, eigen auto en eigen fiets bestaan taxidiensten en diverse 
vormen van vrijwilligersvervoer. Ook allerlei deelconcepten met bijvoorbeeld auto’s, fietsen en stepjes 
zijn sterk in opkomst. Deze spelen een belangrijke rol in de “last mile” zorgen in de combi natie met 
het OV voor minder parkeerdruk in stedelijke gebieden. Op termijn kunnen ook autonome (deel)
voertuigen nog aan het assortiment van mobiliteitsvormen worden toegevoegd. 

Om alle modaliteiten en mobiliteitsdiensten optimaal te gebruiken zijn ketenmobiliteit en “Mobility as a 
Service” belangrijke ontwikkelingen. Reizigers staan daarbij op de eerste plaats en ondervinden zo weinig 
mogelijk tot geen last van overstappen tussen modaliteiten en mobiliteitsdiensten. De reiziger ervaart de 
verplaatsing van A naar B als één reis, ook al bestaat die uit diverse onderdelen en modaliteiten. In 2040 is 
dit voor alle reizigers geoptimaliseerd. Ook voor reizigers met een handicap is de reis toegankelijk. 

Knooppunt als onmisbare schakel in mobiliteitsketen

Om de reiziger optimaal te laten reizen en makkelijk in, uit en over te stappen zetten we in op kwalitatief 
hoogwaardige opstap- en knooppunten tussen de verschillende modaliteiten en schaalniveaus zowel 
binnen als buiten het stedelijk gebied. Naast de komst van diverse functies op het knooppunt zelf (bijvoor-
beeld horeca, winkels, pakketdiensten) zijn het interessante plekken voor ruimtelijke ontwikkelingen 
(wonen, werken, voorzieningen). Knooppunten moeten daarom in samenhang worden bezien met hun 
omgeving en rol in de openbare ruimte. Knooppunten zijn daarbij als schakel tussen de modaliteiten 
cruciaal in het aanbod van hoogwaardig OV in de regio. Dit gaat niet alleen over infrastructuur, maar ook 
over naadloze mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld goede aansluitingen tussen modaliteiten). 

Ter ondersteuning van deze integrale aanpak is een handelingsperspectief ontwikkeld van deze integrale 
aanpak, waarbij samenwerking en delen van informatie essentieel zijn. De ruimte op en rondom knoop-
punten is vaak schaars: het zijn aantrekkelijke plekken voor vestiging, tegelijkertijd moet er voldoende 
flexibiliteit en ruimte blijven in het ontwerp van en rondom het knooppunt voor toekomstige ontwikkelingen 
zoals extra vervoerscapaciteit, nieuwe vervoerders of vervoersconcepten en de gewenste energietransitie 
bijvoorbeeld in de vorm van laadinfrastructuur. Daarbij speelt per regio de vraag of we inzetten op een 
strategie van verdere verdichting rondom een beperkt aantal bestaande hoofdknopen óf moeten we kiezen 
voor nieuwe grote knooppunten en/of meer spreiding van reizigers over kleiner stations in de drukkere 
regio’s. Volgt de mobiliteitsinfra daarbij de woningbouwopgave of andersom? Naast de ontwikkeling van 
treinstations en belangrijke busstations moet ook goed gekeken worden naar de kleinere knooppunten in de 
omgeving, bijvoorbeeld mobiliteitsknooppunten in woonwijken waar diverse deelconcepten beschikbaar 
zijn of reguliere bushaltes.
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Om kwalitatief hoogwaardige knooppunten te realiseren, komen we tot de volgende acties:

10 Rijk, regio en andere betrokkenen gebruiken voortaan het handelingsperspectief vroegtijdig. 
Dit dient als hulpmiddel bij de planvorming voor het ontwikkelen van (nieuwe) knooppunten 
zodat duidelijk wordt wat nodig is om aan gestelde capaciteits- en kwaliteitseisen voor de 
betreffende functie van de knoop te voldoen. Daarbij gaan we uit van gezamenlijke ontwikkeling 
van de mobiliteitsfunctie en de gebiedsontwikkeling in de vaak schaarse ruimte, inclusief 
mogelijkheden voor integrale aanbesteding, financiering en bekostiging. 

11 Bezien we op welke knooppunten de grootste veranderingen worden verwacht en aan de hand 
hiervan wordt toegewerkt naar een actie-agenda voor knooppunten in 2021. Een hulpmiddel 
daarbij is de transfertoets knooppunten, die op basis van de verdere netwerkuitwerking nog zal 
worden uitgevoerd.

Station Harderwijk
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Open en toegankelijk

Voor de reiziger is nog veel winst te halen als aanbieders data beter delen. Denk aan het plannen, regelen 
en betalen van een reis van deur tot deur. Bovendien kunnen daardoor het aanbod van vervoer en de 
bijbehorende investeringen beter worden afgestemd op de vraag van alle groepen van reizigers. Ook 
ontstaat een level-playing-field voor nieuwe toetreders en innovatieve dienstverlening en kunnen de 
prestaties van de sector beter worden gemonitord. 

Om een drempelloze reis te creëren voor alle reizigers komen we tot de volgende acties: 

12 Rijk neemt de regie op een nationaal actieplan om samen met regio’s alle mogelijke reizigers- 
verplaatsingen- en betaaldata (waar mogelijk ook buiten OV) actief beschikbaar te stellen 
en aan elkaar te koppelen. Dit gebeurt met inachtneming van de privacy, mededinging en 
bedrijfsvertrouwelijkheid. Wanneer in 2020 (na evaluatie) nog onvoldoende voortgang is 
geboekt, wordt besloten of wetgeving nodig is.

13 De concessieverlenende partijen spreken af bij elke nieuwe OV-concessie eisen te 
 stellen aan de openstelling van data, met inachtneming van de privacy, mededinging 
en bedrijfsvertrouwelijkheid.

14 Aanbieders van andere relevante vormen van mobiliteitsdiensten (waaronder MaaS-
aanbieders) worden zo mogelijk verplicht data open te stellen, met inachtneming van de 
privacy, mededinging en bedrijfsvertrouwelijkheid.

15 We continueren de inzet op gemakkelijker betalen via het NOVB-werkprogramma OV betalen. 
16 Decentrale overheden ontwikkelen samen met betrokken partijen een Model Informatieprofiel 

Knooppunten (MIK), in navolging van het MIPOV (Model InformatieProfiel OV). En zoveel 
mogelijk gebruik makend van bestaand materiaal als ‘dashboard deur tot deur’ en ‘Maak plaats!’. 

17 We streven naar volledig toegankelijk OV in 2040 conform het VN-verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap. Ook bij introductie van nieuwe diensten en mobiliteits-
aanbieders is oog voor toegankelijkheid en inclusiviteit.

18 We combineren gelden voor doelgroepenvervoer en openbaar vervoer en maken we gebruik 
van innovaties uit digitalisering en vraaggestuurde mobiliteit.

MaaS zet de reiziger centraal
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Vraaggestuurde mobiliteit

De reiziger is gebaat bij een drempelloze reis van A naar B. Dit betekent dat de aansluiting van het OV 
op andere modaliteiten verder moet worden gefaciliteerd om aan deze vraag tegemoet te komen. Naar 
verwachting zullen nieuwe vraaggestuurde, zoals deelfietsen en deelauto’s, en HOV-busconcepten binnen 
handbereik komen en in deze behoefte kunnen voorzien. Vraaggestuurde concepten ontstaan vooral in 
steden, in meer landelijk gebied gaat dit niet altijd vanzelf. Dit vergt een goede inrichting van nieuwe 
vervoersconcessies en bundeling van geldstromen voor bijvoorbeeld doelgroepenvervoer om zo de 
kwaliteit te behouden of te verbeteren. Daarbij blijven we zorgen voor zelfstandige toegankelijkheid, 
afstemming op andere vormen van OV en duidelijkheid over voorwaarden, tarieven, ticketing en 
betaalmogelijkheden.

Om vraaggestuurde mobiliteit met een goede kwaliteit te bieden komen we tot de 
volgende acties:

19 Concessieverlenende overheden differentiëren in het OV-aanbod om dit beter te laten 
aansluiten op de vraag.

20 Rijk en Regio gaan met andere partijen landelijke afspraken maken over interoperabiliteit  
en regulering met het oog op borging van publieke belangen als toegankelijkheid en 
 betaalbaarheid, onder andere op basis van bestaande en nieuwe pilots met MaaS.

21 Concessieverleners bieden ruimte aan hun concessiehouders, (nieuwe) marktpartijen en de 
samenleving om kansen voor vraaggestuurde mobiliteit te benutten

w

Vraaggestuurde mobiliteit biedt hoogwaardig OV
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Pijler 3: Veilig, duur-
zaam en efficiënt OV
In 2040 is de forse groei van het OV ingevuld vanuit de beginselen van people, planet en profit. Partijen 
hebben niet alleen uitwerking gegeven aan het klimaatakkoord, maar wegen consequent en nadrukke-
lijk de omgevingseffecten mee bij besluitvorming. De sector gaat verantwoord om met grondstoffen en 
publieke middelen. Er wordt rekening gehouden met toekomstige generaties, de leefbaarheid en 
veiligheid. Er is draagvlak in de samenleving. Veiligheid wordt continue verbeterd. Op basis van 
grondige kennis worden verstandige investeringskeuzes gemaakt. Het particuliere wagenpark is 
grotendeels schoon, maar in stedelijke gebieden wordt voorrang gegeven aan OV en fiets. 
Internationaal bezien heeft het Nederlandse OV de toppositie behouden door de innovatieve instelling. 

Duurzaamheid en klimaat 

Het OV is al erg duurzaam en hard op weg naar emissievrij. Het OV levert dan ook een belangrijke bijdrage 
aan de doelen van het klimaatakkoord. Op het spoor resteert een laatste transitie van fossiel naar duurzaam 
omdat op enkele trajecten nog dieseltreinen rijden. In het busvervoer gaat de transitie sneller, dit wordt in 
2030 emissievrij. Richting 2040 streven we naar verdere ontlasting van het binnenstedelijk gebied door 
maximaal sturen van het goederenvervoer via de Betuweroute. We kijken breed naar de alternatieven voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen via andere vervoersmiddelen en buisleidingen. Daarmee bieden we meer 
ruimte voor binnenstedelijke woningbouw en optimale benutting van het spoornetwerk.

Om met het OV een bijdrage te blijven leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen komen we 
tot de volgende acties: 

22 De sector is in 2030 vrijwel geheel zero emissie. 
23 Alle OV-aanbieders gebruiken in 2030 100% groene stroom en hanteren bij aanleg, beheer en 

onderhoud en in de operatie de principes van circulariteit.
24 De sector verbruikt de helft minder primaire grondstoffen in 2030 en is 100% circulair in 2050.
25  We houden rekening met de veranderingen in het klimaat in de operationele en crisis-

organisaties, maar ook via onze keuzes bij het aanleggen en vernieuwen van infrastructuur 
(bijvoorbeeld in materiaalgebruik/locatiekeuze).

Elektrische bussen: bijdrage aan een schone leefomgeving
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Veiligheid en leefbaarheid

Het OV in Nederland is een veilige vorm van vervoer. Met de fors toenemende drukte op het spoor en in het 
OV komen zonder aanvullende maatregelen de veiligheid en de leefbaarheid echter onder druk te staan. 
Om de veiligheid en leefbaarheid te blijven borgen zijn daarom aanvullende maatregelen en investeringen 
nodig. Bij de voorziene groei in het OV en op het spoor willen we de impact op de omgeving minimaal 
gelijk houden en waar mogelijk die verder verminderen. Ook het veiligheidsniveau willen we minimaal 
gelijk houden, waarbij het gaat om alle soorten veiligheid: spoorveiligheid, transferveiligheid, verkeers-
veiligheid, externe veiligheid, sociale veiligheid en cybersecurity. Vanwege mobiliteit, doorstroming en 
veiligheid hebben we de ambitie om op basis van een risicogestuurde aanpak te komen tot een reductie 
van het aantal overwegen. Dit vergt een gezamenlijke inspanning.

Om de impact op de leefbaarheid en veiligheid minimaal gelijk te houden bij een toenemende 
groei komen we tot de volgende acties:

26  ERTMS wordt stapsgewijs, geprioriteerd naar maatschappelijke baten, ingevoerd richting 
volledige dekking rond 2050. 

27  Rijk, ProRail en wegbeheerders blijven samenwerken aan een risicogestuurde overwegen-
aanpak en nieuwe overwegen worden vermeden, zowel uit het oogpunt van veiligheid als 
doorstroming.

28  We werken aan een robuust systeem (Basisnet) voor het spoor waarbij veiligheid van 
 omwonenden, het vervoer van gevaarlijke stoffen en ruimtelijke ontwikkeling in balans zijn.

29  OV-partijen vormen met elkaar een kennisplatform om actuele kennis en ontwikkelingen te 
delen, van elkaar te leken en elkaar te ondersteunen in de aanpak van cybersecurity.

30  Externe effecten als geluid, trillingen en overwegen worden integraal meegenomen in het 
ontwerp en de bijbehorende kostenraming. We wegen deze omgevingseffecten nadrukkelijk 
mee bij besluitvorming over uitbreiding van het OV.

Slim combineren met ruimtelijke ontwikkeling en bekostigen

Gezien de eerder genoemde verstedelijkingsopgave is het van belang dat ruimtelijke ontwikkelingen en de 
ontwikkeling van mobiliteit hand in hand gaan. Om de mobiliteitsgroei aan te kunnen en tegelijkertijd 
steden leefbaar en aantrekkelijk te houden, is flankerend (ruimtelijk) beleid noodzakelijk, bijvoorbeeld op 
het gebied van parkeren van fiets en auto, milieuzones, inrichting openbare ruimte. In het landelijk gebied 
worden OV-assen versterkt zodat deze bijdragen aan het vitaal houden van dunner bevolkte gebieden.

Veel van de huidige middelen ten behoeve van OV-investeringen zijn al belegd en extra middelen zijn 
beperkt, mede doordat de kosten voor beheer, onderhoud en vernieuwing zullen toenemen. Daarom zijn 
in het kader van het Toekomstbeeld diverse denkrichtingen verkend van aanvullende en alternatieve 
vormen van bekostiging en financiering. Nu is van belang dat in concrete casussen en projecten praktijk-
inzichten worden opgedaan. Dit kan helpen om de bekostiging van (infrastructurele) projecten rond te 
krijgen en het wordt duidelijker wat het potentieel van diverse maatregelen is. Ook wordt duidelijker of er 
beperkende wet- of regelgeving in de weg staat. Door de studiegroep Alternatieve Bekostiging Ruimtelijke 
Gebiedsontwikkeling zal onder leiding van de secretaris-generaal van IenW het komende jaar breed 
gekeken worden naar diverse vormen van bekostiging van opgaven in het ruimtelijk domein, waaronder 
bereikbaarheid. 
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Om te zorgen voor voldoende bundeling en effectieve inzet van investeringsgelden om zo 
ruimtelijk-economische ontwikkeling duurzaam te faciliteren komen we tot de volgende acties:

31 Wordt per gebied ingezet op die modaliteiten die daar het best tot hun recht komen: OV en op 
korte afstanden de fiets in en tussen (binnen)steden, vraagafhankelijke concepten bij te weinig 
vervoervraag voor bundeling.

32 Ontwikkelen Rijk en regio een integrale bereikbaarheids- en verstedelijkingsstrategie waarbij 
ruimtelijke verdichting zoveel mogelijk plaatsvindt in bestaand stedelijk gebied, gekoppeld aan 
bestaande OV-verbindingen en knooppunten. Dit krijgt nu onder andere al vorm in diverse 
MIRT-onderzoeken in de bereikbaarheidsprogramma’s.

33 Maken overheden in verstedelijkingprogramma’s een koppeling met de mobiliteitsopgaven 
middels afspraken over frequentieverhoging, (dedicated) uitbreiding in de vorm van HOV of 
integratie van railgebonden openbaar vervoer met het stedelijk gebied. 

34 Wordt voortaan bij gebiedsontwikkeling in de ruimtelijke programmering integraal het 
bijbehorende mobiliteitsvraagstuk inclusief financierings- en bekostigingsvraagstukken 
opgepakt. Vooral op drukke delen van het netwerk en daar waar de ruimte beperkt is vraagt  
dit vaak om extra inzet op OV, fiets en ontwikkeling van de knooppunten.

35  Worden door het Rijk deze principes ook meegenomen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). 
Via de provinciale Omgevingsvisies, provinciale en regionale mobiliteitsstrategieën en 
 ver stedelijkingsagenda’s geven ook de regio’s richting aan de ambities voor de kwaliteit van 
de fysieke leefomgeving.

Stedelijk vervoer hand in hand met hoogstedelijke ontwikkeling
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Van contouren  
naar resultaten
In het perspectief van bredere mobiliteit

Het realiseren van de ambities die in deze contouren zijn geschetst vraagt forse inspanningen van alle 
partijen. Iedereen is zich daarvan bewust. Nederland aantrekkelijk en bereikbaar houden kost (gezamen-
lijke) inzet van kennis, expertise en bestuurlijke inspanningen. Het Toekomstbeeld OV is een goed 
voorbeeld van zo’n gezamenlijke inspanning. Daarnaast heeft het realiseren van de ambities een prijs-
kaartje. Wat de hoogte van dit prijskaartje precies zal zijn, is nu nog niet met zekerheid te zeggen, omdat 
hierover binnen het kader van de contouren nog veel keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld over 
ambitieniveau, benuttings- en oplossingsmogelijkheden en fasering. Er zijn nog veel vervolgstappen te 
zetten op de weg naar investeringsbeslissingen, zoals beslissingen in het kader van MIRT of vorming van 
het Mobiliteitsfonds. 

Op basis van de uitgevoerde, zeer globale doorrekeningen van de netwerkalternatieven is gebleken dat voor 
het realiseren van de opgaven en de ambities een fors hoger bedrag nodig is dan beschikbaar is bij het 
huidige, jaarlijkse investeringsvolumes van partijen: volgens genoemde doorrekeningen is voor de meer 
ambitieuze plannen voor het OV-netwerk, afhankelijk van het gewenste ambitieniveau en maatwerk, een 
bedrag van circa 10 miljard tot enkele tientallen miljarden euro’s benodigd tussen nu en 2040. Dit is 
aanvullend aan het bedrag dat tot 2030 is begroot. Bij die berekeningen zijn de kosten voor bijvoorbeeld 
kwaliteitsverbeteringen van knooppunten niet betrokken. 

Binnen het Toekomstbeeld OV is een verkenning uitgevoerd naar alternatieve vormen van bekostiging en 
financiering van openbaar vervoer. Ook daaruit blijkt het van belang dat investeringen in de (fysieke) infrastruc-
tuur onderdeel uitmaken van een ruimtelijk-economische beleid voor een gebied en een bijpassende mobili-
teitsstrategie. De bereikbaarheidsprogramma’s zijn goede voorbeelden van zo’n integrale benadering. Door 
integraal te werken kunnen investeringen in het OV beter renderen. Vervoerders kunnen, door hun vervoeraan-
bod te optimaliseren, geld in de exploitatie vrijspelen dat ingezet kan worden voor verbetering van de kwaliteit 
van het product. De recente aanpassing van MIRT-spelregels en de vorming van het Mobiliteitsfonds zijn in dit 
verband van belang: het zijn noodzakelijke moderniseringen om maatregelen breder te kunnen afwegen. De 
spelregels voor het Mobiliteitsfonds worden op dit moment ontwikkeld en in de Mobiliteitsagenda wordt de 
richting neergezet voor het mobiliteitssysteem als geheel.

Om de principes en actielijnen uit deze contourennota te realiseren komen we tot  
de volgende acties:

36 We onderzoeken of er wijzigingen nodig zijn in de concessiesystematiek en de verdeling van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen partijen bijvoorbeeld ten aanzien van 
bekostiging, systeemintegratie en data. 
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37 Rijk en regio zetten zich in om baathebbers te laten meebetalen en alternatieve, aanvullende 
bronnen (zoals grondexploitatie, parkeergeld en vastgoed) aan te boren ten behoeve van OV 
investeringen. 

38 Regio’s gaan – waar daarvoor draagvlak is – alternatieve vormen van bekostiging en 
 finan ciering doorontwikkelen ten behoeve van een regionaal mobiliteitsfonds waarop de regio 
gezamenlijk stuurt.

39 Binnen de gebiedsprogramma’s worden business cases ten aanzien van integrale ontwikkeling 
verder uitgewerkt. Mede op basis daarvan worden concrete acties, op decentraal en Rijksniveau, 
verder uitgewerkt.

40 De criteria van het Mobiliteitsfonds worden zodanig dat een meer integrale afweging van 
opgaven en maatregelen wordt bevorderd. Aan de voorkant dient een goede wisselwerking 
te zijn tussen mobiliteit en ruimtelijk beleid.  

Marsroute

Met het opstellen van deze contouren zijn we tot een meer integrale benadering gekomen van het 
openbaar vervoer. Deze samenwerking zetten we vanaf nu in een aangepaste vorm door: de  principes en 
acties worden in gang gezet, gemonitord en eventueel bijgestuurd. De principes en acties zijn niet in beton 
gegoten of bindend, gezien de vele mogelijke (on)verwachte ontwikkelingen tot 2040. Ook is er nog 
verdere uitwerking nodig van de acties, bijvoorbeeld op financieel gebied. Partijen beschouwen de 
contouren van het Toekomstbeeld OV als de agenda van de gezamenlijke partijen in de OV-sector. De acties 
worden omgezet in uitvoeringstrajecten en de principes worden onder meer in de NOVI ingebracht. De 
verdere netwerkuitwerking zal gaandeweg leiden tot MIRT-onderzoeken. In de (strategische) BO MIRT 
overleggen komen de uitvoeringstrajecten bestuurlijk samen. 

De samenhang tussen de verschillende ambities op het gebied van OV worden in ieder geval periodiek 
besproken aan de landelijke OV- en spoortafel, maar ook in regionale overleggen, zoals via het IPO. In geval 
van conflicterende belangen, bijvoorbeeld als keuzes gunstig uitvallen voor enkele partijen en ongunstig 
uitvallen voor andere partijen, kan dit bestuurlijk worden geagendeerd, waarbij deze contouren een 
leidraad vormen.

Om tot gedegen uitvoering van de acties te komen:

41 Omarmen we als Rijk, regio’s, vervoerders en ProRail de geschetste principes
42 Gaan we als Rijk, regio’s, vervoerders en ProRail met deze principes aan de slag in een adaptief 

programmatische aanpak. Hiermee worden de principes en de samenhang van acties bewaakt.
43 Wordt de voortgang van deze adaptief programmatische aanpak elk half jaar besproken door 

de stuurgroep Toekomstbeeld OV en elk jaar op de OV- en Spoortafels
44 Continueren we de ontwikkeling van monitoringsinstrumenten als het dashboard Deur-tot-

Deur en OV klantenbarometer, daarbij aansluitend op deze contourennota. 
45 Worden de uitkomsten van deze instrumenten elk jaar besproken op de OV- en spoortafels om 

tot beleidsevaluatie en eventuele bijstelling te komen. 
46  Wordt een afspraak gemaakt over periodieke monitoring en actualisering van het 

Toekomstbeeld OV. Nog in 2019 zal met de nieuwe decentrale bestuurders nadere invulling 
worden gegeven aan de geformuleerde actielijnen.
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Eerste stappen: 
overzicht acties 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de actielijnen zoals die in de vorige hoofdstukken van de 
contouren van het toekomstbeeld OV staan beschreven. 

Omwille van de overzichtelijkheid zijn de acties hier kort en bondig beschreven. De uitgebreidere 
 beschrijving is te vinden in betreffende paragraaf. Het betreffen nadrukkelijk de eerste stappen om tot 
realisatie van deze contouren te komen.

ActieNr. Omschrijving Wie (initiatief)
Pijler 1  
Kracht van het OV 

1 Uitwerken van kaders en afbakening voor regionale en nationale 
verdieping van ontwikkelrichtingen. 

Allen

2 Uitwerken van nationale thema’s en landelijke samenhang van het 
spoornetwerk borgen. 

Allen

3 Verdiepen van regionale ontwikkelrichtingen. Allen

4 Bij knelpunten onderzoek naar opties om de bestaande netwerken beter 
te benutten.  

Allen

5 Op het hoofdrailnet pilots uitvoeren. Rijk, NS en ProRail

6 Inzet op spitsmijding in stedelijke regio’s. Rijk en regio’s

7 Onderzoeken naar aanpassingen in de normeringen. Rijk, vervoerders 
en ProRail

8 Opstellen gezamenlijke adaptieve innovatie agenda.  Allen

9 Toewerken naar het spoorsysteem van de 21e eeuw. Allen

Pijler 2  
Drempelloze reis

10 Toepassen handelingsperspectief bij het ontwikkelen van knooppunten. Allen

11 Opstellen actieagenda voor (regionale) knooppunten in 2021. Allen 

12 Regie nemen om een nationaal actieplan op te stellen rond open data. Rijk 

13 Voorwaarden stellen bij nieuwe concessies ten aanzien van open data. Rijk en regio’s

14 MaaS-aanbieders verplichten data open te stellen. Rijk en regio’s

15 Continueren van de inzet op gemakkelijker betalen. Allen 

16 Ontwikkelen van een Model Informatieprofiel Knooppunten.  Regio’s

17 Streven naar volledig toegankelijk OV Allen

18 Combineren van gelden voor doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Rijk en regio’s

19 Vorm van OV aanpassen op de vraag in betreffende gebieden. Rijk en regio’s

20 Afspraken maken over interoperabiliteit en regulering. Rijk en regio’s

21 Ruimte bieden aan marktpartijen en de samenleving. Rijk en regio’s
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ActieNr. Omschrijving Wie (initiatief)
Pijler 3  
Veilig en efficiënt

22 Hele sector is vrijwel zero emissie in 2030. Allen

23 Gebruik groene stroom en principes van circulariteit in 2030. OV-aanbieders 
en ProRail

24 Helft minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030 en 100% circulair 
in 2050  

Allen

25 Rekening houden met klimaatveranderingen Allen 

26 ERTMS stapsgewijs invoeren.  Allen

27 Voortzetten overwegenaanpak. Rijk, ProRail en 
wegbeheerders

28 Werken aan een robuust systeem voor het spoor (Basisnet). Allen

29 Vormen van kennisplatform cybersecurity. Allen 

30 Meenemen externe effecten bij besluitvorming. Allen

31 Inzetten op sterkste modaliteiten per gebied. Allen

32 Ontwikkelen van een integrale bereikbaarheids- en verstedelijkingsstra-
tegie.

Rijk en regio’s

33 Koppeling in verstedelijkingsprogramma’s maken met mobiliteitsopga-
ven.

Rijk en regio’s

34 Integraal oppakken ruimtelijke programmering en bijbehorend mobili-
teitsvraagstuk 

Rijk en regio’s

35 Meenemen principes in de NOVI en regionale omgevingsvisies en 
verordeningen.

Rijk en regio’s

Van contouren 
naar resultaten

36 Onderzoek naar concessiesystematiek en verdeling van verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden. 

Allen

37 Inzet om alternatieve, aanvullende bronnen aan te boren. Rijk en regio’s

38 Doorontwikkelen van alternatieve vormen van bekostiging en financie-
ring ten behoeve van een regionaal mobiliteitsfonds. 

Regio’s

39 Business cases binnen gebiedsprogramma’s verder uitwerken. Allen

40 Criteria van het mobiliteitsfonds ontwikkelen. Rijk

41 Omarmen van principes van contouren. Allen

42 Adaptieve programmatische aanpak. Allen

43 Voortgang bespreken door stuurgroep en OV- en spoortafels. Allen

 44 Contineren van de ontwikkeling van monitoringsinstrumenten.  Allen

45 Bespreken van uitkomsten van monitorinstrumenten. Allen

46 Monitoring en actualisatie van Toekomstbeeld OV. Allen

Contouren Toekomstbeeld OV 2040 | 27



Verantwoording
Achtergronddocumenten

Thema: Vraaggestuurde mobiliteit
- Vraaggestuurde mobiliteit? Dat doe je zo! (Programma Toekomstbeeld OV, 2018) 
- Innovatieve vraaggestuurde mobiliteitsconcepten; succes- en faalfactoren (Arup e.a., 2017) 
- Rapport vraaggestuurde mobiliteit (P2, 2018)

Thema: Knooppunten van de toekomst
-  OV-knooppunten van de toekomst: een integraal handelingsperspectief  

(Programma Toekomstbeeld OV, 2018)
- Advies in het kader van het Handelingsperspectief (Bureau Spoorbouwmeester, 2018) 
-  Reflectie College van Rijksadviseurs op case studies (College van Rijksadviseurs, 2019)
-  CRA-case studie: ontwerpend onderzoek Regionaal OV-knooppunt Terneuzen  

(BUUR – Bureau voor Urbanisme, 2018)
- CRA-case studie: knooppunt Schiedam, advies (Civic architects e.a., 2018)
- CRA-case studie: knooppunt Schiedam, presentatie (Civic architects e.a., 2018)
- CRA-case studie: knooppunt Eijsden (Rademacher/De Vries, 2019) 

Thema: Alternatieve bekostiging en financiering
- Alternatieve bekostiging en financiering Toekomstbeeld OV (Rebbel e.a., 2018)

Thema: Netwerkuitwerking
- OV NL 2040: benutting en innovatie (SMA, 2018) 
- Onderzoeksresultaten en aanzet ontwikkelrichtingen lange termijn netwerkuitwerking (APPM e.a., 2019) 
- Toetsing en resultaten lange termijn netwerkuitwerking (Goudappel Coffeng, 2018) 
- Maatregelen en kosten lange termijn netwerkuitwerking (Movares, 2018) 
-  Bus, Tram, Metro-netwerk Toekomstbeeld OV; uitwerking voor de middellange termijn  

(Goudappel Coffeng, 2019)

Bronverantwoording 

- Figuur 1.b: Oei ik groei, MRDH/RET/HTM, 2018
- Figuur 1.c: NS/Strategy Development Partners, Intern rapport NS, Den Haag 2016
- Impressie treininterieur van de toekomst: Mecanoo, 2018
- Foto station Harderwijk: ProRail

| Contouren Toekomstbeeld OV 204028



Contouren Toekomstbeeld OV 2040 | 29



Deze Contouren Toekomstbeeld is tot stand gekomen in 
samenwerking tussen de partners van het Programma 
Toekomstbeeld OV:
• Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
• De twaalf provincies en de metropoolregio’s Amsterdam 

(MRA) en Rotterdam-Den Haag (MRDH)
• De openbaar vervoersbedrijven NS en Federatie 

Mobiliteitsbedrijven nederland, en stadsvervoerders  
GVB, RET en HTM

• De infrabeheerder ProRail

Den Haag, februari 2019
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At a glance...

Northern 
Powerhouse Rail

TRANSPORT FOR THE 
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Northern Powerhouse Rail is a programme to deliver a 
transformed rail network in the North of England and bring 
new opportunities to millions of people and businesses.

Featuring a mix of new and significantly upgraded railway 
lines, it will increase the capacity, speed and resilience 
of the North’s rail network. In doing so, passengers will 
experience faster and far more reliable journeys between 
the North’s economies and its largest international airport.

Northern Powerhouse Rail is the centrepiece of Transport 
for the North's Strategic Transport Plan and Investment 
Programme. A Strategic Outline Business Case for the 
network has now been backed by civic and business 
leaders from across the North. 

The region’s single biggest transport intervention since 
the Industrial Revolution builds on early ambitions from the 
North’s leaders. By the North, for the North.

Northern Powerhouse Rail will: 

Bring millions more people, and hundreds and 
thousands of businesses, within reach of each of the 
key economic centres of the North by public transport. 
By 2050, nearly 10 million people in the North will be 
within 90 minutes reach of multiple economic centres in 
the North. 

Help treble the number of businesses able to access 
four or more cities or Manchester Airport within 90 
minutes, from 70,000 today to 260,000 with Northern 
Powerhouse Rail. 

Deliver significant benefits to the North’s economy 
and rebalance the UK by closing the productivity gap 
between the North and the rest of the country.

Ensure that growth is delivered sustainably, building the 
market for rail travel by around four times the level seen 
today and taking up to 64,000 daily car trips off the 
road – equivalent to 800 million km per year.

What is Northern 
Powerhouse Rail?

"Northern Powerhouse Rail provides 
viable options and solutions to the 
North’s rail challenges. For too long, 
passengers and businesses have 
been held back by slower than 
average train speeds and poor 
connectivity between our city regions. 
If we’re going to re-balance the UK’s 
economy, this needs to be tackled 
head on."

Tim Wood 
Northern Powerhouse Rail Director

The need for change

The North is currently held back from reaching it's full 
potential, the economic value per person in the North 
(measured as GVA) has consistently been around 15% 
below the UK average. 

The Northern Powerhouse Independent Economic Review 
identified that poor links and under investment in transport 
is one of the key factors contributing to the economic 
gap. The North currently has a lack of reliable and fast rail 
connections across its major city regions, with the average 
rail speed just 54mph. 

Demand for rail has rocketed during the last two decades, 
and passenger numbers are forecast to continue 
increasing. Even with the improvements to capacity from 
the existing rail programme, forecast growth on the rail 
network in the North will lead to significant crowding by 
2033 on some parts of the network. 

After this point, if there is no further investment, 
unsustainable levels of crowding and congestion could 
persist under the different economic scenarios considered 
in our Strategic Transport Plan up to 2050. 

Northern Powerhouse Rail is a ‘whole network’ approach 
that aims to address these challenges, providing more 

capacity for both passengers and freight, while improving 
journey times and connectivity. 

Better connectivity between places is central to bringing 
people and businesses closer together to deepen labour 
markets and improve opportunities for trade. Conventional 
rail is the best way to get significant numbers of people 
directly to and from the centre of an urban area as quickly 
and reliably as possible.

Access to multiple economic areas is central to achieving 
the collaborative, unified economy needed to grow the 
North and rebalance the UK economy. 

But the North is currently held back by its infrastructure. 
Analysis by Network Rail of city-to-city commuting patterns 
in the UK shows that the level of commuting between 
the Northern cities is lower than expected. The analysis 
also demonstrates the disparity between access to jobs 
in London compared with other cities. For example, the 
average number of jobs accessible within 60 minutes by 
rail available to someone living in the North West is 187,000 
compared to 1.7 million for someone living in London.

In addressing the above, Northern Powerhouse Rail will 
help transform opportunities in the North.

The average speed between key cities in the North 
today by rail amounts to around 54 mph - only 9 
mph faster than road.

The current journey time from Liverpool to Newcastle 
takes almost 3 hours (2 hours 57 minutes). In that time 
you could fly from Liverpool to Lisbon.

In 2011, almost 500,000 commuters travelled over 
30km to work in London daily – double the number 
who commute that distance across all six major city 
regions in the North.
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The Northern Powerhouse Rail proposals represent a 
coherent network that will transform rail services across 
the North, providing a world class investment and 
infrastructure for seamless rail travel across the North as 
part of the Long-Term Rail Strategy.

The Northern Powerhouse Rail development programme 
is considering a number of options including:

Faster and more frequent links between Liverpool and 
Manchester Piccadilly via Warrington and Manchester 
Airport, including integrated hub stations at both 
Liverpool City Centre and at Manchester Airport serving 
HS2, Northern Powerhouse Rail and local services.

A new hub station at Manchester Piccadilly.

Faster links between Manchester and Leeds, via a new 
line serving Bradford*. 

Significant upgrades along the corridor of the existing 
Hope Valley Line between Sheffield and Manchester** 
(via Stockport). 

Leeds-Sheffield delivered through HS2 Phase 2b and 
upgrading the route from Sheffield to/from the North. 

Leeds-Newcastle via a junction off HS2 and significant 
upgrades to the East Coast Mainline corridor (via York, 
Darlington and Durham). 

Significant upgrades to the existing lines from Leeds to 
Hull (via Selby) and Sheffield to Hull (via Doncaster).

A modern network 
for the North

Emerging vision map 

Northern Powerhouse Rail - 
upgrade line

Northern Powerhouse Rail  - 
new line

Linking Liverpool to HS2

TransPennine Route Upgrade

HS2 line

Existing line

Northern Powerhouse Rail  
hub station

Alternative concepts will continue to be 
assessed between Liverpool – Manchester, 
Manchester – Sheffield and Manchester – 
Leeds as part of taking forward the Strategic 
Outline Business Case for the programme.

Map shows only railway lines which interact 
with Northern Powerhouse Rail.

The Department for Transport and HS2 
Ltd are also assessing concepts for a HS2 
parkway serving South Yorkshire.

Junction at Manchester Piccadilly to support 
Northern Powerhouse Rail platforms

4

Junction on HS2 mainline for Leeds 
– North East services

1

Junction on HS2 Leeds spur to facilitate 
through services via existing Leeds station

2

Junction on HS2 mainline for 
Sheffield – Leeds services

3

Junction on HS2 Manchester spur for 
Manchester – Liverpool services

5

South facing junction on HS2 mainline 
for London – Liverpool services

6

Northern Powerhouse Rail junctions with HS2:

Largest Intermediate Stations

Emerging vision for the 
Northern Powerhouse 
Rail Network
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*Upgrades akin to a new line via Huddersfield are also being assessed, including options for serving both Bradford and Huddersfield.

**If the evidence demonstrates that significant upgrades to the Hope Valley corridor do not look promising in terms of moving towards the transformational outputs, 
we will consider the case for, and further assessment of, a new line between Manchester and Sheffield. 
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One of the overall benefits of Northern Powerhouse Rail is improved journey times between major economic centres 
in the North, bringing more people within the catchment area of one or more Northern cities. The current forecast 
frequencies and journey times across the network are shown below.

Faster and more 
frequent journeys

† Typical journey times via York, Darlington and Durham. Fastest current journey time is 81 minutes.

‡ Liverpool - Manchester via Warrington, journey time includes a call at Manchester Airport. A non-stopping service would take 21 minutes. 

* Journey times will depend on the final engineering options, the strength of the business case, and what can be timetabled in practice.

Benefits for the 
North and beyond 

Improved connectivity to labour markets

More people will be able to commute between and within 
different areas, with a stronger propensity to travel outside 
traditional commuting areas in the North. People can get 
a job that better suits their skills, leading to improved 
productivity.

Improved business to business connectivity

Businesses will effectively be brought closer together, 
facilitating interactions by reducing travel times and costs. 
In the long-term, businesses may also decide to relocate 
to places that are better connected, leading to physical 
clustering of businesses.

Access to universities, research and education

Northern Powerhouse Rail will support innovation and 
research collaboration between businesses and 
academic institutions across the North. Providing more 
choice for students, it will also improve access between 
businesses and key centres of innovation – building on 
the North’s centres of excellence such as energy and 
advanced manufacturing.

International connectivity benefits

Businesses within the North’s prime and enabling 
capabilities rely heavily on international connectivity 
to compete effectively for investment. Much advanced 
manufacturing, for example, is reliant on-air freight for just 
in time supply chains and the export of low-volume, high-
value products. Moreover, continued success in higher 
education will depend in part on the ability for students 
and researchers from across the world to easily access 
the North’s world-class universities.

Improved freight connectivity

Northern Powerhouse Rail is likely to release rail capacity 
that can be used to transport freight, enabling increased 
volumes of freight to be transported in a more efficient 
way. This will lead to environmental benefits, increased 
inward investment, and housing and land release, 
which will each have a positive overall impact on the 
economy. This could also make greater use of the North’s 
ports. Having more containers being moved by rail will 
reduce congestion on the existing crowded road and rail 
infrastructure, especially on the East-West routes.

Improved connectivity for tourism and culture

The dynamic and growing visitor economy means that 
Northern Powerhouse Rail will further support and facilitate 
growth in the off-peak and weekend leisure markets. 
Existing tourist destinations outside of the Northern cities 
will also benefit from Northern Powerhouse Rail. Journey 
times to Scarborough, Blackpool and other critical tourist 
economy destinations (such as key gateways to the 
national parks) will be significantly improved not only 
providing Gross Value Added (GVA) and employment 
growth but also maintaining and enhancing quality of life.

The Strategic Outline Business Case demonstrates the scale of opportunity – delivering a step change in access across 
the North and beyond. It outlines how Northern Powerhouse Rail will bring: 

Manchester Airport sits at the heart of the integrated Northern Powerhouse Rail and HS2 network. A new airport 
station will provide faster, more frequent journeys between the airport and a wide range of destinations across 
the North. The combined impact of HS2 and Northern Powerhouse Rail will mean that the population of the North 
are able to access the new Manchester Airport Station within an hour increases from 2 million today to 4.7 million, 
and within 90 minutes by 4 million to 8.7 million - over half of the North's population. 
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Unlocking local growth An integrated approach

In bringing people, places, business and public institutions closer together, Northern Powerhouse Rail represents a 
clear opportunity to transform the way economic centres are used. It will also facilitate regeneration and development 
opportunities and create dynamic and attractive places. 

Northern Powerhouse Rail aligns closely with the development plans of the towns and cities being served by the 
network. It is now being embedded into local economic plans, HS2 Growth Strategies and Local Industrial Strategies. 
Further investment in local and pan-Northern connectivity - set out in our Strategic Transport Plan and Investment 
Programme - is needed to fully connect Northern Powerhouse Rail to the North's economic assets and clusters to support 
the delivery of the Strategic Transport Plan. 

Below are some of the locational benefits that Northern Powerhouse Rail will deliver:

Both Northern Powerhouse Rail and HS2 are integral to the 
North's future rail network and it is essential that they are 
planned as part of the wider network, and not in isolation. 

There is now a clear opportunity to ensure that, alongside 
Transpennine Route Upgrade and improvements to the 
East Coast Main Line, HS2 and Northern Powerhouse Rail 
deliver a transformation in rail that can be spread across 
the whole of the North. 

Using available capacity for trains on HS2 infrastructure, 
with the addition of junctions, will help deliver the following 
Northern Powerhouse Rail outputs:

Improved capacity and connectivity for Liverpool, 
Warrington and Manchester Piccadilly by connecting 
onto the HS2 Manchester spur. This will also significantly 
reduce journey times between Liverpool and 
Manchester Airport and provide a faster route between 
Liverpool, Warrington and London services. 

Improved journey times and service frequencies 
between Sheffield and Leeds using the HS2 eastern 
leg. A junction at Clayton has already been included 
in the scope of HS2 Phase 2b to enable future Northern 
Powerhouse Rail and HS2 services from Sheffield 
Midland station to connect onto HS2 to travel towards 
Leeds. 

A junction at Garforth to enable services from the West 
to connect onto HS2 to the east of Leeds, connecting 
Manchester and the North West to the North East. 

A new integrated hub station at Manchester Piccadilly. 

This approach means regional and local rail services will 
extend the reach of HS2 and Northern Powerhouse Rail 
by offering connections via hub stations to places not 
directly served.

"Our leaders had a vision to connect the North by rail like never before. In 
Northern Powerhouse Rail, we have turned ambition and passion into a 
robust evidence base for investment of up to £39 billion."

Tim Wood 
Northern Powerhouse Rail Director

Together, the Transpennine Route Upgrade, HS2 and 
Northern Powerhouse Rail will significantly transform journey 
times right across the North for a range of key economic 
centres. For example:

Journey times from Middlesbrough will be faster by 40 
minutes to Manchester and 50 minutes to Liverpool. 
Sunderland services to Manchester, which are currently 
around 3 hours, will be nearly an hour faster. 

With the Transpennine Route Upgrade and HS2 in 
place, journey times from Darlington and Durham will be 
around 20 minutes quicker to Manchester, and around 
45 minutes faster to Crewe. With Northern Powerhouse 
Rail that improves further to 50 minutes and 70 minutes, 
respectively. 

York to Crewe currently takes around 2 hours 30 minutes. 
With the Transpennine Route Upgrade and HS2 that 
reduces by 30 minutes, and with Northern Powerhouse 
Rail it will be one hour faster.

Hull - Over 30,000 businesses and over one million 
more people will be within 90 minutes’ reach of the city. 
Hull’s connections to the rest of the North’s economic 
centres will be dramatically improved.

Leeds - More than 4 million people and 135,000 extra 
businesses will be within 90 minutes’ reach of Leeds 
and the programme will see greater capacity and 
significantly higher speeds on the network than today.  

Liverpool - A dramatically improved network operating 
with greater capacity and significantly higher speeds 
with a link to HS2. Nearly three million more people will 
be within 90 minutes of the city centre. 

Manchester - The programme will see new and faster 
connections to Leeds via Bradford as well as vastly 
improved connections to Sheffield and Liverpool. 
Nearly 100,000 extra businesses and over one million 
more people will be within 90 minutes’ travel time of the 
city centre. 

Newcastle - 15,000 extra businesses and 300,000 more 
people will be within 90 minutes of Newcastle. The 
network will operate with greater capacity and speed 
using the HS2 ECML connection south of York to Leeds.

Sheffield - Over 100,000 more businesses and three 
million more people will be within 90 minutes’ reach of 
the city.

Bradford is a £10.5 billion economy, the fifth largest in the Northern Powerhouse, and home to half a million people. 
The transport connectivity is currently poor, with journeys taking over an hour between Bradford and Manchester. 
Northern Powerhouse Rail is central to unlocking opportunity and transformational growth in Bradford. These 
economic benefits can only be realised if Bradford is served directly, which is why the North’s clear preference 
is a new line between Leeds and Manchester via Bradford rather than further upgrading the existing line via 
Huddersfield. A number of options for serving Bradford are under consideration, but the key options are a city 
centre station and a parkway south of the city centre at Low Moor.
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Our advice to Government

In February 2019, members of the Transport for the North 
board approved the high-level business case to be 
submitted to Ministers for consideration. 

A landmark 
moment for the North

Long-term investment 
Signal their full commitment to Northern Powerhouse Rail 
and ensure that the Treasury and Infrastructure Projects 
Authority assign the necessary long-term capital 
investment through the Spending Review.

Development funding 
Commit the long-term development funding to ensure 
NPR develops towards the consultation and consents 
stage by the early 2020s, enabling the first phase of 
construction from 2024.

Design and implementation 
Consider a significantly strengthened role for Transport 
for the North in the design and implementation of 
HS2 Phase 2b, TransPennine Route Upgrade and 
the Network Rail renewals programme for the North, 
to ensure all rail investment can be designed and 
delivered in a cohesive fashion.

Economic growth
Recognise the critical role of NPR in regeneration and 
growth, working with the NP11 (eleven Local Enterprise 
Partnerships from across the North) to refresh the 
Northern Powerhouse Strategy and provide funding to 
develop NPR Growth Strategies.

What happens next?

The approved Strategic Outline Business Case will be 
submitted for consideration by Ministers. The case will be 
used to inform long-term investment decisions, likely to be 
made by the Treasury during a future Spending Review.

Development of Northern Powerhouse Rail will continue at 
pace, with an additional £37 million of funding confirmed 
for 2019/20. 

Northern Powerhouse Rail network development
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Corridor and concepts 
development - long list

Developing corridor and concepts 
according to Programme Objectives 
and technical inputs

Infrastructure 
assessment criteria

Development of infrastructure criteria 
and scoring scale to assess the 
feasible concepts for the corridors

List of technically feasible 
concepts and options
List of preferred concepts per 
corridor based on outcome of 
infrastructure assessment

Development of Network 
assessment criteria
Development of Network criteria  
and scoring scale aligned to the 
NPR strategic objectives

Concepts assessment
Assessment of concepts using the 
network assessment criteria to shortlist 
2 concepts per corridor

Development of Network “constructs” to be 
presented in the Strategic Outline Business Case
Shortlist of network possibilities based on 
shortlisted concepts to be modelled for the 
purposes of the Economic Case

Cost-Benefit Analysis of 
Network “Constructs”
Undertake detailed cost-benefit analysis 
of the shortlisted network options

Further business case 
development and 
option refinement

Further scheme 
development, including 
line of route and station 
design, route refinement 
and consultation

Hybrid Bill and other 
delivery powers

Phased constructionOperationFU
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Alongside the Strategic Outline Business Case, they also 
issued statutory advice to Government. The statement 
acts as a powerful call to action from the North’s civic and 
business leaders.

We will continue to assess the available options for the 
network. The key stages of development and assessment 
for Northern Powerhouse Rail are shown on the next page.
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Manchester
Transport for the North 
2nd Floor, 4 Piccadilly Place,  
Manchester, M1 3BN

0161 244 0888

Leeds 
Transport for the North 
Ground Floor, West Gate,  
Grace Street, Leeds, LS1 2RP

engagement@transportforthenorth.com

transportforthenorth.com
© Transport for the North February 2019
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