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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
 

Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding en het doorlopen 
van de planprocedures van het project “Realisatie en exploitatie Car Handling Terminal Swentibold”. 
De coördinatie van deze marktconsultatie is in handen van de Provincie Limburg. Zij hecht grote 
waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de 
voorgenomen aanbesteding van start gaat. Op basis van de resultaten van de marktconsultatie zal 
een besluit genomen worden over de rollen van de verschillende partijen bij de aanbesteding. 

De provincie werkt bij deze marktconsultatie nauw samen met VDL Nedcar. Provincie Limburg vormt, 
samen met de gemeenten Sittard-Geleen, Echt-Susteren en VDL Nedcar de bestuurlijke regiegroep 
‘Verankering VDL Nedcar’ waarbinnen de realisatie van de Car Handling Terminal Swentibold een 
belangrijk thema is.  

Provincie Limburg faciliteert de ontwikkeling van de Car Handling Terminal Swentibold. Ook heeft zij 
zich bereid verklaard  (onder nader te bepalen voorwaarden) te fungeren als opdrachtgever voor de 
realisatie van de infrastructuur tussen het hoofdspoor en de spooraansluiting op de Yard. Het is 
echter denkbaar dat ook andere actoren de rol van aanbestedende dienst op zich kunnen nemen. 
Marktpartijen worden uitgenodigd hierop te reflecteren.  

De aanleiding van deze marktconsultatie is het voornemen om ’de realisatie van een multi-user Car 
Handling Terminal te faciliteren. De terminal moet het mogelijk maken dat de klanten van VDL 
Nedcar het gereed product van de productielocatie in Born via het spoor kunnen afvoeren en  dat 
andere automotive gerelateerde inbound- en outboundstromen - dit betreft auto’s - met een 
regionaal economische spin off afgewikkeld kunnen worden. 

Provincie Limburg heeft samen met gemeente Sittard-Geleen en in samenwerking met VDL Nedcar in 
2015 door Buck Consultants International een gebiedsontwikkeling en een concept business case 
voor de spoorontsluiting van VDL Nedcar laten opstellen. Vastgesteld is dat de ontwikkeling van een 
car handling terminal een belangrijke toegevoegde waarde biedt voor efficiënt transport van de bij 
VDL Nedcar geproduceerde auto’s. Ook is de beschikbaarheid van de terminal van belang voor het 
versterken van het vestigingsklimaat voor autoproductie in Zuid-Limburg. Daarnaast is een 
omgevingsanalyse door Movares uitgevoerd en is een onderzoek naar de ruimtelijk technische 
inpassing door Logitech uitgevoerd. De openbare documenten uit deze voorbereidingen zijn 
opgenomen in een informatiepakket dat via de website van de provincie Limburg geraadpleegd kan 
worden 
(http://www.limburg.nl/Beleid/Verkeer_en_Vervoer/Goederenvervoer/Spooraansluiting_VDL_Nedc
ar). 

Provincie Limburg nodigt marktpartijen uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie. De 
opstellers van de marktconsultatie zien uit naar een constructieve dialoog met de markt om daarmee 
meer inzicht te verwerven in de visie van marktpartijen op de realisatie en de exploitatie van de Car 
Handling Terminal Swentibold. Ter voorbereiding op gesprekken met de markt, leggen wij een 

http://www.limburg.nl/Beleid/Verkeer_en_Vervoer/Goederenvervoer/Spooraansluiting_VDL_Nedcar
http://www.limburg.nl/Beleid/Verkeer_en_Vervoer/Goederenvervoer/Spooraansluiting_VDL_Nedcar
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beperkt aantal vragen aan u voor. Uw antwoorden op de vragen aan het einde van dit document zijn 
van groot belang voor de stap naar realisatie van de terminal. 

 

1.2 Scope marktconsultatie 
 

De scope van de marktconsultatie is de realisatie en de exploitatie van de Car Handling Terminal 
Swentibold en de realisatie- en exploitatie van het verbindingsspoor van Yard naar aansluitwissel. 

Het gehele project bestaat uit vier deelprojecten, te weten:  

Deelproject Activiteit Initiator 
A Realisatie aansluitwissel Prorail in opdracht van provincie 

Limburg 
 

B Realisatie en exploitatie verbindingsspoor 
van Yard naar Aansluitwissel  
 

Onderwerp van marktconsultatie 

C1 Realisatie en exploitatie Car Handling 
Terminal Swentibold 
 

Onderwerp van marktconsultatie 

C2  Realisatie GOK-Yard 
 

VDL Nedcar 

 

Figuur 1.1 Weergave projectscope marktconsultatie  

 

Bron: Movares, 2016 
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1.3 Doel van de marktconsultatie 
 

Provincie Limburg heeft dit marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed met als doel om 
zoveel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meedenken.  

Provincie Limburg beoogt met deze marktconsultatie inzicht te vergroten op de volgende vier 
terreinen. 

1 Inzicht in de interesse van marktpartijen en daarmee de kans op realisatie van een Car Handling 
Terminal 

2 Inzicht in de eisen die vanuit de markt worden gesteld aan de realisatie, deze eisen kunnen 
betrekking hebben op:  
o De keuze voor het logistieke proces 
o De functionele eisen 
o De technische eisen zoals inrichting en lay-out van het terrein 
o Overige eisen zoals voorwaarden voor investering, financiering, exploitatie en beheer & 

onderhoud 
3 Inzicht in de interesse, competenties en mogelijke rolverdeling van de diverse (markt)partijen.   
4 Overige aspecten zoals, haalbaarheid planning, contractstructuur, overige randvoorwaarden 

Dit vertaalt zich in onderstaand figuur: 

Figuur 1.2  Overzicht doelstelling marktconsultatie 

 

Provincie Limburg benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de 
voorgenomen aanbesteding en dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend. De verkregen 
inzichten uit de marktconsultatie worden door provincie Limburg gebruikt (waar relevant) in de 
voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. Ook is het mogelijk dat Provincie 
Limburg de verkregen inzichten uit de marktconsultatie ter beschikking stelt aan een nader te 
bepalen andere initiatiefnemer voor de aanbesteding. Provincie Limburg behoudt zich het recht voor 
om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken. Provincie Limburg probeert zo transparant 
mogelijk te werk te gaan door dit marktconsultatiedocument via www.aanbestedingskalender.nl te 
publiceren.  

 

http://www.tenderned.nl/
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1.4 Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen 
 

De marktconsultatie bestaat uit de volgende stappen 

1 Een marktconsultatiebijeenkomst waarin partijen geïnformeerd worden over het proces en de 
doelstelling van de marktconsultatie middels een presentatie.  

2 Schriftelijke beantwoording van de vragen in deze marktconsultatie door deelnemende partijen.   
3 Op basis van de schriftelijke beantwoording benadert de provincie Limburg partijen voor 

toelichtende mondelinge en individuele gesprekken.   

 

1.5 Doelgroep van de marktconsultatie 
 

De marktconsultatie richt zich op bedrijven die geïnteresseerd zijn als opdrachtnemer bij de realisatie 
en/of exploitatie van de Car Handling Terminal. Partijen die (een of meerdere van) onderstaande 
rollen kunnen uitvoeren worden expliciet uitgenodigd: 

x Terminal investeerder: partij geïnteresseerd/investeringsbereid in een te realiseren car handling 
faciliteit voor het laden en lossen van auto’s op treinen nabij de productielocatie van VDL 
Nedcar in Born. 

x Terminal exploitant: partij die de car handling faciliteit exploiteert, waarin het laden en lossen 
van autotreinen de hoofdactiviteit vormt 

x Terminal gebruiker: partijen, waaronder VDL Nedcar en mogelijke regionaal geïnteresseerde 
partijen, die auto’s via de car handling faciliteit willen laten af- en/of aanvoeren.  

x Railtransporteur: partij die het automotive transport per spoor uitvoert. Voor de huidige 
transportstromen van BMW vanaf Born gaat het om het vervoer naar de zeehavens (vooralsnog 
Zeebrugge en Bremerhaven/Cuxhaven). In een later stadium mogelijk ook andere 
bestemmingen  

x Logistiek regisseur: partij die de gehele logistiek van automotive transport per spoor van en naar 
de Car Handling Terminal Swentibold en andere bestemmingen regisseert. 
 

1.6 Leeswijzer marktconsultatiedocument 
 

In hoofdstuk twee wordt de visie op het project beschreven. In hoofdstuk drie worden de 
projectdoelstellingen en een nadere verbijzondering van de scope met inbegrip van de rollen van 
diverse partijen weergegeven. Hoofdstuk vier beschrijft het proces van de marktconsultatie, 
waaronder de planning. In hoofdstuk vijf worden de vragen opgesomd die provincie Limburg graag 
beantwoord ziet.  
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2. Visie op het project 
 

2.1 Achtergrond 
 

In juli 2014 is bij VDL Nedcar in Born de productie gestart van BMW MINI’s. Daarmee is een gunstig 
toekomstperspectief ontstaan voor VDL Nedcar. Niet alleen doordat de BMW-productievolumes snel 
oplopen, maar ook omdat VDL Nedcar zich richt op nieuwe klanten waarvoor zij eveneens als vehicle 
contract manufacturer kan optreden. 

De logistieke organisatie van de aanvoer van onderdelen en afvoer van auto’s is complex en vergt 
een optimaal en duurzaam logistiek proces. Door alle betrokkenen wordt daarbij vervoer per spoor 
van groot belang geacht. BMW wenst een aanzienlijk deel van de afvoer per spoor te verrichten 
vanwege kostenefficiëntie en duurzaamheid. VDL Nedcar verwacht dat de beschikbaarheid van 
afvoermogelijkheden per spoor een belangrijke factor zal zijn voor het verwerven van nieuwe 
opdrachten bij bestaande en nieuwe klanten. Nieuwe klanten dragen daarnaast bij aan het 
efficiënter gebruik van de terminal en daarmee de feasibility. De provincie Limburg is eveneens 
voorstander van multimodaal vervoer om vervoer over de weg te beperken, de belasting van de A2 
niet verder te vergroten (als er reële alternatieven kunnen worden geboden) en ten behoeve van de 
leefbaarheid van omwonenden. 

De multimodale ontsluiting van VDL Nedcar maakt onderdeel uit van de integrale gebieds-
ontwikkeling van het gebied rond VDL Nedcar, waarbij ook belangen van andere bedrijven en 
groepen inwoners aan de orde zijn. Het economisch belang en een goede inpassing ten behoeve van 
leefbaarheid en natuur dienen zorgvuldig afgewogen te worden. 

 

2.2 Functie car handling terminal in productieproces VDL Nedcar 
 

De beoogde car handling terminal krijgt een functie in het verlengde van het productieproces van 
VDL Nedcar. Het huidige productieproces van de MINI’s doorloopt in hoofdlijnen vier stappen en 
bestaat uit een press shop, bodyshop, paintshop en final assembly. Na de final assembly worden de 
voertuigen gestald op de Green OK (GOK) yard. Vanaf dit punt gaat het eigendom en de regie over 
aan BMW (of andere klanten van VDL). Alle voertuigen worden tot op heden van de GOK per 
vrachtwagen afgevoerd naar o.a. de zeehavens (Zeebrugge en Cuxhaven/Bremerhaven). De 
toekomstige werkwijze voor afvoer is mede afhankelijk van de invulling van vervolgopdrachten voor 
VDL Nedcar. 

Het is de bedoeling dat na een uitbreiding van de productieactiviteiten bij VDL Nedcar de GOK-Yard 
(deelproject C2) verplaatst wordt naar de nieuw te ontwikkelen locatie (gebied C), waar tevens de car 
handling terminal (deelproject C1) ontwikkeld zal worden. Daar vinden dan de volgende activiteiten 
plaats: 

• MINI’s (en eventueel op termijn andere auto’s die bij VDL Nedcar worden geproduceerd) te 
‘parkeren’, gereed voor vervoer naar tussen- en de eindbestemmingen; voor zover vervoer over 
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de weg zal plaatsvinden zullen de auto’s op de GOK-yard van VDL Nedcar (C2) worden geplaatst; 
dat deel van de auto’s dat per spoor zal worden vervoerd, zal (bij voorkeur) meteen op het 
terminal terrein (C1) worden gestald.  
 

2.3 Omvang transportvraag 
 

VDL Nedcar produceert sinds de zomer van 2014 de MINI Hatch, sinds november 2015 de MINI 
Cabrio en op termijn gaat de VDL Nedcar (mogelijk) ook andere modellen c.q. opvolgmodellen voor 
BMW produceren. Daarnaast zijn er reële mogelijkheden om andere klanten aan te trekken en de 
afhankelijkheid van BMW te reduceren. 

De maximale productiecapaciteit van de huidige fabriek is 240.000 auto’s per jaar. In haar visie op de 
toekomst mikt VDL Nedcar op grotere volumes. Het maximale scenario gaat uit van twee 
opdrachtgevers, waardoor het maximaal te realiseren volume op 400.000 auto’s per jaar kan 
uitkomen. Daarvoor zijn diverse investeringen vereist om voldoende ruimte en productiecapaciteit te 
realiseren op de site van VDL Nedcar, die daarvoor uitbreiding behoeft. In onderstaande grafiek is de 
ontwikkeling van het productievolume schematisch weergegeven. 

Figuur 2.1 Prognose ontwikkeling productievolume VDL Nedcar 

 

Bron: Verkenningennota, 2015 

De productie laat een stijgende lijn zien tot en met 2018 (de huidige modellen), daarna is de 
ontwikkeling afhankelijk van het binnenhalen van nieuwe opdrachten. Twee elementen zijn daarbij 
essentieel: ten eerste het vasthouden van BMW als opdrachtgever door ook de opvolgmodellen van 
de huidige in Born geproduceerde modellen MINI (‘successors’) binnen te halen. In Q3/Q4 2017 
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wordt duidelijk of er een project voor een volgende generatie voertuigen van BMW wordt toegekend 
aan VDL Nedcar. 

Ten tweede is het voor de toekomstvisie van VDL Nedcar van groot belang dat een tweede 
opdrachtgever wordt gecommitteerd, zowel voor de stabiliteit/continuïteit als voor de groeiambities. 
De scenario’s laten zien dat bij twee opdrachtgevers (inclusief successor BMW) volumes worden 
geprognosticeerd tot maximaal 400.000. Dat scenario kan uitsluitend worden gerealiseerd als de 
productiecapaciteit fors wordt uitgebreid c.q. er fors wordt geïnvesteerd in productiefaciliteiten.  

De ambitie is een gebruiksklare spooraansluiting per Q3 2019 beschikbaar te hebben om in te spelen 
op een stijgende vervoersvraag en vraag per spoor.  

Om de kansen op nieuwe opdrachten te vergroten zijn twee voorwaarden van belang: 

1 vanwege de just-in-sequence productie is er behoefte aan ruimte voor doorstep suppliers. Deze 
kan geleverd worden door het nieuwe bedrijventerrein IPS. Dit valt echter buiten de scope van 
de marktconsultatie. 

2 Een spooraansluiting voor met name de afvoer van gereed product. 

VDL Nedcar vraagt aan de overheden om in juli 2016 aan VDL Nedcar een ‘bindende voorwaardelijke 
toezegging’ te doen ten behoeve van de aanleg en exploitatie van de car handling terminal en 
vervolgens de planvorming ter hand te nemen, zodat in Q3/Q4 2017 onmiddellijk met de realisatie 
gestart kan worden. Daarmee kan VDL Nedcar aan BMW en andere toekomstige klanten de 
toezegging doen dat de afvoer van geproduceerde auto’s per spoor tot de mogelijkheden behoort. 
En kunnen de voordelen daarvan in de besluitvorming van de opdrachtgevers worden meegenomen. 

De Car Handling Terminal Swentibold krijgt het karakter van een openbare multi-user car terminal. 
Het is dus nadrukkelijk de bedoeling dat ook automotive stromen van andere opdrachtgevers via de 
terminal afgewikkeld kunnen worden.  

De marktconsultatie moet inzicht geven in de visie van de markt op de omvang en lange termijn 
perspectieven voor spoorgoederenvervoer van deze stromen. 

Als bijlage bij dit document is hoofdstuk 10 van de Verkenningennota Uitbreiding VDL Nedcar 
opgenomen, waarin informatie wordt verstrekt over de mogelijke logistieke afhandeling van 
geproduceerde auto’s via de Car Handling Terminal Swentibold. 

 

2.4 Ruimtelijke en planologische inpassing 
 

In deze paragraaf word de ruimtelijke en planologische inpassing beschreven van zowel de Yard als 
de spooraansluiting tussen de Yard en de hoofdspoorbaan. Een meer gedetailleerde beschrijving is 
opgenomen in de bijlage “Spooraansluiting Carhandling Terminal Swentibold, Alternatievenstudie en 
Stappenplan maart 2016”. 
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2.4.1 Zoekgebied 
In onderstaand figuur wordt het zoekgebied voor de realisatie van de Yard en de spooraansluiting en 
omgeving weergegeven.  

Figuur 2.2 Zoekgebied spooraansluiting en de omgeving 

 

Bron: Logitech, 2016 

Ten oosten van de bestaande VDL Nedcarproductielocatie is de nieuwe locatie van de Yard voorzien. 
In onderstaande figuur wordt het de ligging van de Car Handling Terminal op de site visueel 
weergegeven.  

Figuur 2.3 Visie potentieel ruimtegebruik VDL Nedcar volgens referentiescenario Verkenningennota 

 

Bron: Verkenningennota Uitbreiding VDL Nedcar, 2015  
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2.4.2 Ruimte Yard 
Yard E is al jaren in beeld als locatie voor ontsluiting van de productielocatie van VDL Nedcar via 
spoor. De omvang van de totale geprojecteerde locatie is ca. 27 ha. De percelen op de Yard zijn 
eigendom van de regionale overheden.  

De vraag of gronden in eigendom moeten blijven van de regionale partijen of dat deze overgedragen 
moeten worden aan investeerders in de terminal is onderdeel van deze marktconsultatie. 

 

2.4.3 Ruimte ondergronden Spooraansluiting 
In de Quick Scan van Movares (2016, bijlage bij dit document) is nadere informatie opgenomen over 
de huidige grondposities.  

De marktconsultatie moet inzicht geven in de visie van de markt hierop voor de realisatie en 
exploitatie van de Car Handling Terminal. 

 

2.4.4 Planologisch kader de Yard en spooraansluiting 
De bestemmingsregeling van het bestemmingsplan Industriepark Swentibold/N297 is van belang als 
planologisch kader voor de Yard (i.e. het gebied waarop C1 en C2 geprojecteerd zijn). De Yard is in 
deze bestemmingsplannen als bedrijfsbestemming opgenomen. Vanwege het verstrijken van de 
termijn van 10 jaar sinds de vaststelling, wordt nu gewerkt aan een herziening van dit 
bestemmingsplan. Deze herziening is een zogenaamd consoliderend bestemmingsplan, dat in 
hoofdzaak de bestaande situatie vastlegt. De verwachting is dat het voorontwerp in april van 2016 
wordt gepubliceerd.  

Het terrein Yard heeft de volgende bestemmingen 

x stalling en transport van motorvoertuigen gereed voor de verkoop en bijbehorende weg- en 
spoorontsluitingsmogelijkheden; 

x ondergeschikte bewerkingshandelingen ten behoeve van stalling en transport van 
motorvoertuigen; 

x parkeervoorzieningen; 
x groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, e.d. 

De toegestane bouwhoogte op de Yard wordt maximaal 15 meter, bebouwing moet een plat dak 
hebben. Er mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd. 
Maximaal bebouwingspercentage van het bouwvlak is 60%. Weg- en spoorontsluiting worden niet 
gerekend als ‘bebouwing’. Een containerterminal is expliciet niet toegestaan. 

Movares concludeert in haar quick scan dat de ontwikkeling van de Yard mogelijk is binnen de 
vigerende en de toekomstige bestemmingsregeling, inclusief het realiseren van een opstelspoor voor 
de trein. De akoestische effecten zijn begrensd door de vastgestelde geluidszone.  
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Het maken van de spooraansluiting tussen de Yard en het doorgaand spoor is nog niet voorzien in de 
vigerende bestemmingen: hiervoor dient een bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden. De 
spooraansluiting ligt op grondgebied van de gemeente Echt-Susteren, zodat deze gemeente bevoegd 
gezag is voor het vaststellen van het bestemmingsplan. In het kader van het bestemmingsplan zullen 
de effecten op de omgeving worden onderzocht. Naar verwachting zullen er inpassingsmaatregelen 
moeten worden getroffen om negatieve effecten te compenseren of mitigeren. 

In Q2 en Q3 van 2016 zullen overheden naar verwachting een inpassingsplan opstellen. Vervolgens 
zal de Bestemmingsplanprocedure worden doorlopen, zodat naar verwachting in Q3 2017 het BP 
wordt vastgesteld. 

Figuur 2.4 Planning 2016/2017 inpassing 

 

Bron: Movares, 2016 

De mogelijke spoorontsluiting en locatie van de yard is in onderstaande figuur weergegeven.  

Figuur 2.5 Projectscope mogelijke spoorontsluiting Rail yard VDL Nedcar 

 

Bron: Movares, 2016 

 

Op de voorziene locatie van de Yard wordt een viaduct voorzien dat de productielocatie van VDL 
Nedcar verbindt met de Yard. De ruimtelijke indeling tussen deelprojecten C1 en C2 valt nog te 
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bezien en is mede afhankelijk van de tracé keuze, lay-out, parkeervoorzieningen en ontsluiting met 
openbare weg en GOK-Yard. 

In de Quick scan carhandling terminal Swentibold (zie bijlage) zijn ook nog de ontwerpeisen en – 
wensen opgenomen. 

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u deze quick scan raadplegen. 

 

3. Car Handling Terminal Swentibold: projectdoelstelling en scope 
 

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de initiatiefnemers en haar belangen, de scope en 
worden de projectdoelstellingen van het project Car Handling Terminal Swentibold beschreven. De 
onderwerpen die aan bod komen kunnen worden beschouwd als relevante bijzonderheden en 
uitganspunten van de voorgenomen aanbesteding. Deze achtergrondinformatie is nodig om de 
vragen (zie hoofdstuk 5) goed te kunnen beantwoorden. 

 

3.1 De initiatiefnemers en haar belangen 
 

Movares (2016) heeft ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming voor de spooraansluiting 
Carhandling terminal Swentibold een stakeholderanalyse uitgevoerd naar de ambitie, belangen en 
eventuele andere informatie van betrokken partijen. Uitkomsten van deze stakeholdersanalyse 
worden in deze paragraaf gepresenteerd. 

 

3.1.1 Provincie Limburg 
Provincie Limburg faciliteert de ontwikkeling van de Car Handling Terminal Swentibold – en in dat 
kader ook de voorliggende marktconsultatie. Ook heeft zij zich bereid verklaard (onder nader te 
bepalen voorwaarden) te fungeren als opdrachtgever voor de realisatie van de infrastructuur tussen 
het hoofdspoor en de spooraansluiting op de Yard. Het is echter denkbaar dat ook andere actoren de 
rol van aanbestedende dienst op zich nemen. Marktpartijen worden uitgenodigd hierop te 
reflecteren.  

Ambitie 

De provincie werkt aan duurzame economische structuurversterking. Een van de gerelateerde 
ambities in het coalitieakkoord betreft het verzilveren van kansen binnen de maakindustrie, expliciet 
de automotive sector. In relatie tot VDL Nedcar is dit vertaald als het verankeren- en het inbedden 
van de ontwikkelingen van VDL Nedcar in de economische structuur door het versterken van de 
ruimtelijk-economische infrastructuur voor de automotive/maakindustrie en de logistieke sector. 
Met de ruimtelijke economische infrastructuur wordt naar de fysieke ruimte en infrastructuur ook 
werkgelegenheid en innovatie en ontwikkeling bedoeld.  
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Belangen 

x Economische structuurversterking met als beoogd effect Automotive gerelateerde 
bedrijfsinvesteringen. 

x Werkgelegenheid 
x Stimuleren innovatie en ontwikkeling 
x Duurzame ruimtelijke- en mobiliteitsontwikkeling 
x Meerdere partijen faciliteren (multi user Terminal)  

Rol 

x Mede initiatiefnemer spooraansluiting  
x Opdrachtgever diverse studies 
x Lid van de bestuurlijke regiegroep “Verankering VDL Nedcar” 
x Co-financier 

Provincie Limburg toetst daarnaast op het doorlopen van de basisprincipes POL2014, op afwegingen 
over verstedelijking en zorgvuldigheid onderbouwing. Provincie is bevoegd gezag voor o.a. 
omgevingsvergunning, milieuvergunning en geluid. 

 

3.1.2 VDL Nedcar 
VDL Nedcar produceert in opdracht van derden personenauto’s op de site die direct naast de 
beoogde Car Handling Terminal gelegen is en voert het gereed product af via de Green OK Yard, die  
in de directe nabijheid van de beoogde Car Handling Terminal ligt. De afvoerlogistiek van de 
personenauto’s valt buiten de verantwoordelijkheid van VDL Nedcar. Op de Yard neemt de 
opdrachtgever van VDL Nedcar (op dit moment BMW en mogelijk in de toekomst ook andere 
opdrachtgevers) de verantwoordelijkheid en de logistiek over van VDL Nedcar (zie hierna onder 3.1.3 
voor een nadere toelichting).  

VDL Nedcar is een belangrijke belanghebbende. In 2015 produceerde VDL Nedcar ca. 60.000 
personenauto’s. Dit aantal zal op korte termijn fors toenemen. In 2016 wordt een grootschalige 
wervingscampagne gehouden voor nieuw personeel om de verwachte groei op korte termijn op te 
kunnen vangen. Het bedrijf heeft de ambitie om de productie (-capaciteit) op termijn tot maximaal 
400.000 auto’s per jaar te vergroten. VDL Nedcar produceert momenteel in opdracht van BMW 
MINI’s. VDL Nedcar verwacht dat de aanwezigheid van een Car Handling Terminal een belangrijke 
factor zal zijn voor het aantrekken van nieuwe productieopdrachten bij bestaande en nieuwe 
opdrachtgevers, waarmee de realisatie van de car handling terminal mede bepalend kan worden 
voor toekomstig succes van het bedrijf. 

Op korte termijn is het belang van VDL Nedcar om in de zomer van 2016  aan BMW te kunnen laten 
zien dat een Car Handling Terminal gerealiseerd kan worden indien aan bepaalde voorwaarden 
wordt voldaan.  
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Ambitie 

Een terminal die voor klanten van VDL Nedcar optimale condities biedt voor duurzame afvoer van 
door VDL Nedcar geproduceerde auto’s. 

Belangen 

x Beschikbaarheid van een operationele Car Handling Terminal vanaf Q3 2019 
x Goede afstemming interactie tussen terminal en GOK-Yard 
x Intentieverklaring initiatief nemende overheden 
x Maximale voorbereiding spooraansluiting vooruitlopend op vervolgcontracten 

Rol 

x Faciliteren in proces (meewerken en meedenken) 

Deze marktconsultatie moet meer inzicht geven in de wensen van de markt rond een eventuele rol 
van VDL Nedcar rond de exploitatie van de Car Handling Terminal.  

 

3.1.3 BMW 
BMW is opdrachtgever voor de productie van MINI’s en is tevens eindverantwoordelijke voor de 
externe logistiek van gereed product naar o.a. de zeehavens (momenteel Zeebrugge en 
Bremerhaven/Cuxhaven). Om gereed product per trein te vervoeren dient de exploitant van de Car 
Handling Terminal en de vervoerder een opdracht van BMW opdracht te verkrijgen. Uitgangspunt is 
dat de huidige situatie waarin BMW de regisseur/eigenaar van het gereed product is ook bij de 
realisatie van een Car Handling Terminal gecontinueerd zal worden.   

De partijen die direct of indirect betrokken zijn bij de marktconsultatie (VDL Nedcar, Provincie, 
gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen) hebben nog geen bindende besluiten genomen over 
realisatie en gebruik van de Car Handling Terminal.  

Uit de marktconsultatie moet o.a. naar voren komen welke bindende voorwaardelijke toezeggingen 
per juli 2016 minimaal nodig zijn en hoe deze geformuleerd moeten worden. 

 

3.1.4 Gemeente Sittard-Geleen 
Ambitie 

x Duurzame economische groei en structuurversterking. 

Belangen 

x Automotive onderdeel van topsectorenbeleid 
x Werkgelegenheid en sociaal economische spin-off 
x Ingezette beleid (vanaf 2000) doorontwikkelen 
x Meerdere partijen faciliteren (multi user terminal) 
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Rol 

x Initiatiefnemer spooraansluiting 
x Bevoegd gezag voor realisatie Yard en Terminal 
x Opdrachtgever verkennende studies 
x Lid van de bestuurlijke regiegroep ‘Verankering VDL Nedcar’ 

 

3.1.5 Gemeente Echt-Susteren 
Een deel van de Spooraansluiting is gelegen op het grondgebied van de gemeente Echt-Susteren.  

Ambitie 

Een aantrekkelijk leefklimaat voor mens, dier, natuur en toerisme. Het project is géén ambitie van de 
gemeente Echt-Susteren 

Belangen 

x Werkgelegenheid en sociaal economische spin-off 
x Geen verslechtering en liefst verbetering van leefklimaat 
x Nut en noodzaak van het project moet worden aangetoond 
x Zorgvuldige inpassing 

Rol  

x Meewerken aan wijzigen bestemmingsplan in opdracht van Provincie Limburg 
x Draagvlakverwerving binnen Echt-Susteren 
x Eigenaar deel van benodigde gronden (privaatrechtelijk) 
x Verantwoordelijk voor (fiets)routes door het gebied 

 

3.1.6 Prorail 
Prorail realiseert ten behoeve van het project de aftakwissel vanaf de hoofspoorbaan Roermond 
Sittard. Dit is in figuur 2.4 aangeduid als “A”. Dit doet zij in opdracht van provincie Limburg. De 
projectscope van Prorail blijft echter beperkt tot haar (wettelijke) rol en het takenpakket. Prorail zal 
in verband met het overdrachtspoor eisen stellen met betrekking tot uitvoering, beheer & 
onderhoud van het verbindingsspoor in figuur 2.4 aangeduid als “B”. 

Ambitie 

x Faciliteren van het project op initiatief van derden 

Belangen 

x Kwaliteitsniveau treinverkeer op hoofdspoornet garanderen 
x Kwaliteit van de spooraansluiting (zo min mogelijk storingen) 
x Een eenvoudige bediening van de treinen richting en van de car handling terminal door 

verkeersleiding 
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x Een goede onderhoudbaarheid van de spoorweginfrastructuur 

Rol 

x Faciliteren van proces (meewerken en meedenken) 
x Voorbereiding, realisatie, beheer en onderhoud aftakwissel 
x Beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur (HSWI) volgens de spoorwegwet en in die rol 

beheerder en aanleg van deze infrastructuur. 

3.1.7 Ministerie I&M 
Belangen 

x Neutraal, wil overtuigd worden van nut en noodzaak van deze additionele logistieke investering 
in Zuid-Limburg. 

Rol 

x Mogelijk mede financier van de aanpassingen in het hoofdspoor en de aanleg van het 
toeleidende spoor. 

x I&M wenst daarvoor inzicht in de concrete belangstelling van de markt als risico dragende partij 
in de Car Handling Terminal Swentibold en inzicht in de meerwaarde van de CHT Swentibold ten 
opzichte van de bestaande railoverslagvoorzieningen in de regio. 

x I&M laat zich vertegenwoordigen door Prorail. 
 

3.1.8 Overige stakeholders en omgevingspartijen 
Ook overige stakeholders en omgevingspartijen hebben ambities en belangen, maar zijn tot op 
heden nog geen formele rol in de projectuitvoering en worden in het kader van dit 
marktconsultatiedocument buiten beschouwing gelaten. 

 

3.2 Nadere uitwerking scope 
 

De scope van de marktconsultatie is de realisatie en de exploitatie van de Car Handling Terminal 
Swentibold en hieronder kort samengevat.  

Dit project bestaat uit vier deelprojecten die los van elkaar of daar waar mogelijk in onderlinge 
samenhang uitgevoerd kunnen worden. De keuze hiertussen is onderdeel van deze marktconsultatie.  
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Het betreft de volgende deelprojecten:  

Deelproject Activiteit Initiator 
A Realisatie aansluitwissel Prorail in opdracht van provincie 

Limburg 
 

B Realisatie en exploitatie verbindingsspoor 
van Yard naar Aansluitwissel  
 

Onderwerp van marktconsultatie 

C1 Realisatie en exploitative Car Handling 
Terminal Swentibold 
 

Onderwerp van marktconsultatie 

C2  Realisatie GOK-Yard 
 

VDL Nedcar 

 

Voorzien is dat de aanbesteding het ontwerp, de bouw, de financiering, het beheer & onderhoud en 
de exploitatie van de Railterminal behelst (deelproject C1). Ook nodigen de initiatiefnemers 
marktpartijen uit met suggesties te komen op welke wijze het verbindingsspoor (deelproject B) in 
de(zelfde) aanbesteding meegenomen kan worden.  

De uitgifte en ontwikkeling van beschikbare omliggende gronden voor de aanleg van het 
verbindingsspoor zijn geen onderdeel van de voorgenomen aanbesteding.  

Uitgangspunt is dat de aansluiting van de Car Handling Terminal op het hoofdspoor voor rekening en 
risico van overheden wordt gerealiseerd. Harde afspraken hierover zijn nog niet gemaakt. Een en 
ander hangt ook af van de investeringsbereidheid van marktpartijen. Samenwerkende overheden 
verrichten momenteel onderzoek naar de mogelijkheden om de verdere planvoorbereiding, aanleg 
en exploitatie van dit onderdeel  (deelproject B) onder te brengen bij een marktpartij. 

Een indicatie van de scope wordt in deze paragraaf globaal weergegeven en is een uitnodiging aan 
marktpartijen om op te reageren. 

 

3.2.1 Ontwerp en engineering 
Voorzien wordt dat de opdrachtnemer het ontwerp en de engineering van de Car Handling Terminal 
zelf voor zijn rekening neemt. Hiermee beoogt de opdrachtgever dat het ontwerp optimaal op zowel 
de bouw, als exploitatie als beheer en onderhoud zal worden vormgegeven.  

Naast het vormgeven zijn ook de nog te voeren planologische procedures (voor zover niet passend 
binnen de huidige bestemmingsplannen) en het voorbereiden en aanvragen van de benodigde 
vergunningen in beginsel voor rekening van de opdrachtnemer. De diverse bevoegde organen zullen 
zich waar mogelijk maximaal inspannen om de opdrachtnemer te ondersteunen bij het verkrijgen 
hiervan. 
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3.2.2 Bouw 
Voorzien wordt dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor (tijdige) realisatie van de bouw van 
de Car Handling Terminal. Vertraging door het niet (tijdig) verkrijgen van de door de inschrijver aan 
te vragen vergunningen na aanvraag is niet voor risico van de opdrachtnemer, maar eventuele 
kosten die daaruit voortvloeien zijn niet verhaalbaar.  

Uitganspunt is dat de Car Handling Terminal (en bijbehorende spooraansluiting)  gereed is voor 
ingebruikname per Q3 2019.  

Marktpartijen worden uitgenodigd te reflecteren op de haalbaarheid van de voorziene 
realisatieperiode. 

 

3.2.3 Financiering 
De voorziene investeerder zal mogelijk, met inachtneming van de (financiële) rolverdeling en bijdrage 
van de overheid, de financiering voor het ontwerp, de uitvoering, het beheer en onderhoud alsmede 
de exploitatie, financieren.  

De vraag of en de wijze waarop gronden voor de car handling terminal en het verbindingsspoor 
dienen te worden verkregen is onderwerp van deze marktconsultatie.  

 

3.2.4 Beheer en onderhoud 
De wijze waarop het beheer en onderhoud van zowel de terminal (deelproject C1) als het 
verbindingsspoor (deelproject B) wordt ingevuld is onderwerp van deze marktconsultatie. 

 

3.2.5 Exploitatie 
De opdrachtnemer verwerft het exclusieve recht tot exploitatie van de Car Handling Terminal, 
waarbij het gebruik van de overslagcapaciteit van de faciliteit (tegen marktconforme vergoeding) 
voor alle potentiele marktpartijen open staat (openbaarheid / multi user terminal).  

Verwacht wordt dat de terminal vooral activiteiten zal ontplooien ten behoeve van klanten van VDL 
Nedcar die verantwoordelijk zijn voor de afvoer van gereed product. 

Diverse overheden hebben aangegeven belang te hechten aan een multi-user terminal zodat 
meerdere partijen gefaciliteerd kunnen worden en er meer regionale economische spin-off ontstaat.  

Deze marktconsultatie heeft ook ten doel om bij marktpartijen te toetsen of een multi user terminal 
haalbaar en realiseerbaar is.   
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4. Marktconsultatie 
 

4.1 Procedure 

4.1.1 Planning 
Provincie Limburg hanteert de volgende planning voor de marktconsultatie: 

Activiteit Datum 
Publicatie Markconsultatiedocument uiterlijk 29 maart 2016 
Marktconsultatiebijeenkomst 15 april 2016 
Indienen schriftelijke reacties t/m 25 april 9.00 uur 
Voeren marktgesprekken 2 t/m 20 mei 2016 
Afronden marktconsultatie  27 mei 2016 

 

Naast de planning voor de marktconsultatie wordt de volgende voorlopige planning op hoofdlijnen 
voor de realisatie van de Car Handling Terminal Swentibold voorzien.  

De invulling van de planning is onderwerp binnen de marktconsultatie. 

Activiteit Kritische planning 
Intentieverklaring VDL Nedcar aan BMW t.b.v. realisatie Car 
Handling Terminal onder ontbindende voorwaarde dat BMW 
medio 2017 aan VDL Nedcar een project voor volgende 
generatie voertuigen toekent.  

zomer 2016 

Aanbesteding Car Handling Terminal en realisatie 
verbindingsspoor 

01-09-16 – 01-07-17 

Realisatiefase  1-7-17 – 1-7-19 
Beoogde toekenning BMW volgende generatie voertuigen 
aan VDL Nedcar 

Q3 2017 

Realisatie (gereed) Q3 2019 
  

 

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen. Provincie Limburg 
behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Bovenstaande planning is derhalve indicatief. 

 

4.1.2 Organisatie  
Buck Consultants International (BCI) voert op verzoek van de provincie Limburg de marktconsultatie 
uit. Het projectteam voor de marktconsultatie bestaat uit twee adviseurs van BCI. Voor de 
marktconsultatie is een begeleidingsgroep gevormd, waarin de provincie Limburg en VDL Nedcar 
zitting hebben. BCI informeert de begeleidingsgroep over de uitkomsten van de marktconsultatie en 
de begeleidingsgroep kan deze benutten voor de voorbereidingen voor een aanbesteding.  
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4.1.3 Marktconsultatiebijeenkomst 
Het projectteam presenteert dit marktconsultatiedocument tijdens de marktconsultatie bijeenkomst 
op 15 april 2016 tussen 11.00 en 13.00 uur en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De 
provincie Limburg en VDL Nedcar zijn eveneens aanwezig op de bijeenkomst om eventuele vragen te 
beantwoorden. Wij verzoeken u vriendelijk om u voor deelname aan de 
marktconsultatiebijeenkomst aan te melden bij Erik Lubberding van Buck Consultants International 
(erik.lubberding@bciglobal.com). Dit kan tot 14 april 12.00 uur. 

 

4.1.4 Indienen vragenlijst 
Marktpartijen worden uitgenodigd te reageren op dit marktconsultatiedocument door antwoord te 
geven op de gestelde vragen in hoofdstuk 5. U wordt daarbij uitgenodigd de beantwoording van de 
vragen in de vorm van een PowerPoint te geven. Uw bijdrage dient u voor 25 april 2016 9.00 uur in te 
dienen per e-mail naar e-mailadres erik.lubberding@bciglobal.com.  

Het projectteam, bestaande uit adviseurs van Buck Consultants International, kan markpartijen 
eventueel verzoeken om hun antwoorden schriftelijk te verduidelijken, maar is hiertoe niet verplicht.  

 

4.1.5 Mondelinge toelichting op antwoorden 
Het projectteam gaat graag met (een deel van de) marktpartijen in gesprek die schriftelijk hebben 
gereageerd op de vragen in dit marktconsultatiedocument. Marktpartijen worden erop gewezen dat 
zij niet in een voorkeurspositie komen indien zij uitgenodigd worden voor een dergelijk gesprek. In 
elk geval is het projectteam niet verplicht om dergelijke gesprekken te voeren. De gesprekken vinden 
plaats tussen 2 en 20 mei 2016.  

 

4.1.6 Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten 
Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 4.1.1 genoemde datum.  

Het projectteam zal de marktconsultatie afronden via een niet-openbaar eindrapport aan de 
provincie Limburg. In de eindrapportage zullen de, naar het oordeel van het projectteam 
belangrijkste bevindingen uit de marktconsultatie worden samengevat. De eindrapportage geeft een 
advies over de te nemen vervolgstappen, waaronder tenminste de contractstructuur en de wijze 
waarop de aanbestedingsprocedure kan worden ingericht.  

 

4.1.7 Vertrouwelijkheid 
Het projectteam dat in opdracht van Provincie Limburg handelt, behandelt de input van 
deelnemende markpartijen vertrouwelijk. Het projectteam toont deze informatie uitsluitend aan 
medewerkers en adviseurs die direct bij de marktconsultatie zijn betrokken, tenzij Provincie Limburg 
op grond van de wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. Provincie 
Limburg is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van 
de aanbestedingsdocumenten. Provincie Limburg neemt geen specifieke verwijzingen naar 
deelnemers of commercieel gevoelige informatie op in de aanbestedingsstukken 

mailto:erik.lubberding@bciglobal.com
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4.1.8 Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie 
De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de voorgenomen aanbesteding. Om deelnemers 
aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen, zal de informatie die Provincie 
Limburg tijdens de marktconsultatie deelt, openbaar worden als onderdeel van de 
aanbestedingsstukken.  

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben deelgenomen 
aan de marktconsultatie.  

Informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later (in het kader van een 
aanbesteding) wordt verstrekt. Aan de informatie die provincie Limburg of marktpartijen in het kader 
van de marktconsultatie verstrekt kunnen wederzijds geen rechten worden ontleend. De informatie 
is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de marktconsultatie te verhogen. Indien deze 
informatie strijdig is met de informatie die later wordt versterkt, is laatstgenoemde leidend. 

Provincie Limburg kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de marktconsultatie. 
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5. Vragenlijst 
Wij hopen dat u enthousiast geworden bent over het project Car Handling Terminal Swentibold en 
interesse heeft om uw bijdrage te leveren aan de voorbereidingen van dit project. Graag willen wij u 
uitnodigen om enkele vragen te beantwoorden, die ingaan op de volgende onderwerpen: 

x Vragen over de interesse in de opdracht; 
x Vragen over de inhoud van de opdracht; 
x Vragen over de aanbestedingsmethodiek; 
x Vragen over de planning. 

 

5.1 Vragen over de interesse in de opdracht 
 

1 Kunt u aangeven wat de relevante ervaringen van uw bedrijf zijn met spoorvervoer of specifiek 
in de automotive sector?    

2 Overweegt u, gebaseerd op deze informatie uit dit document, in te schrijven op deze 
voorgenomen aanbesteding? Zo ja, wat spreekt u in algemene zin aan? Zo nee, wat houdt u 
tegen? 

3 Kunt u een beschrijving geven van de kansrijkheid van de realisatie en exploitatie van een car 
handling terminal binnen de randvoorwaarden zoals in dit consultatiedocument beschreven? Ga 
daarbij ook specifiek in op de kansen voor een multi-user terminal. 

 

5.2 Vragen over de inhoud van de opdracht 
 

5.1.1 Randvoorwaarden 
4 Aan welke noodzakelijke randvoorwaarden dient de voorgenomen aanbesteding te voldoen 

waardoor inschrijving kansrijk wordt? Deel deze randvoorwaarden in naar: 
o Het logistieke proces, denk daarbij aan de logistieke afwikkeling van gereed product en de 

interactie tussen de GOK-Yard, inzet van materieel, opstelling van voertuigen, benutten van 
Ramp (laadbrug), potentieel retourstromen, mogelijkheden voor rangeren.   

o De functionele aspecten, zoals: visie op het minimaal benodigde aantal treinsporen en 
inrichting van de Yard teneinde efficiënte operatie uit te voeren, elektrificatie op Yard en 
Verbindingsspoor. 

o De technische eisen rond de inrichting en opzet van het terminal terrein 
o Overige aspecten, zoals exploitatie, contractvoorwaarden VDL Nedcar/BMW, 

financieringsbereidheid, afschrijvingstermijn, grondposities.  
5 Welke toezeggingen zijn per juli 2016 minimaal nodig? 

 

5.1.2 Rolverdeling 
6 Welke rolverdeling tussen partijen die bij de railterminal betrokken zijn (regionale overheden, 

VDL Nedcar, overige partijen) is in uw ogen het meest werkbaar voor de realisatie en exploitatie 
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van de Car Handling Terminal? Daarbij ook rekening houdend met de realisatie van het 
verbindingsspoor tussen de Yard (deelproject B) en het aansluitspoor (deelproject A)  

7 Met welke (soorten) partijen zou u, indien u wenst in te schrijven, de samenwerking zoeken en 
waarom? 

 

5.1.3 Benutten van kansen 
8 Wat is uw visie op de ontwikkeling van goederenstromen die in de toekomst via de CHT 

Swentibold afgehandeld kunnen worden? Graag horen wij uw visie op: 
o Kansen – mede gegeven het bestemmingsplan - voor het combineren van andere 

vervoersstromen op Car Handling Terminal en via het uit (laten) voeren van transport? 
o Synergiën met andere ontwikkelingen?  
o Kansen voor een alternatieve technische lay-out van de Yard (gegeven de informatie in dit 

marktconsultatiedocument en de openbare bijlagen)?  
9 Er wordt in de plannen rekening gehouden met een toekomstige reservering voor het realiseren 

van een zuidelijke aansluiting op het hoofdspoor. Het realiseren van een zuidelijke tak vraagt 
een extra investering. In hoeverre beïnvloedt een dergelijke aansluiting de business case? 

 

5.1.4 Reduceren van Risico’s 
10 Wat ziet u als de grootste risico voor het succesvol uitvoeren van dit project en het realiseren 

van een positieve business case? Welke mogelijkheden ziet u voor het verlagen van risico’s? 

 

5.3 Vragen over de aanbestedingsmethodiek 
 

Op dit moment is provincie Limburg bereid om als opdrachtgever te fungeren voor de realisatie van 
het aansluitspoor (deelproject A) tussen de hoofdbaan en het verbindingsspoor. Het 
opdrachtgeverschap voor het verbindingsspoor (deelproject B) en de realisatie van de Car Handling 
Terminal (deelproject C1) staat nog niet definitief vast.  

De samenwerkende overheden zijn geïnteresseerd in de visie van marktpartijen welke mogelijkheden 
zij zien om met name de exploitatie en beheer en onderhoud van het verbindingsspoor onder te 
brengen bij een marktpartij.   

11 Wie en waarom zou in uw optiek het meest geschikt zijn om op te treden als aanbestedende 
dienst voor de realisatie en exploitatie van de Car Handling Terminal (deelproject C1) alsmede 
de aanleg van het verbindingsspoor (deelproject B).  

12 Op welke manier zou één aanbesteding kunnen worden uitgeschreven voor zowel de realisatie 
en exploitatie van de Car Handling Terminals (deelproject C1) alsmede de aanleg van het 
verbindingsspoor (deelproject B)?  

13 Welke aanbestedingsvorm – eventueel toegespitst naar deelproject - zou uw voorkeur genieten 
en waarom? 
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5.4 Vragen over de planning 
 

In hoofdstuk 4 is de globale planning van het project opgenomen. 

14 Is de planning voor de realisatie van de Car Handling Terminal voor u realistisch? Zo nee, 
waarom niet en welke suggesties voor aanpassing heeft u? 

 

5.5 Tot slot 
 

15 Bent u bereid om op uitnodiging van Provincie Limburg uw antwoorden op de vragenlijst in een 
individueel mondeling gesprek nader toe te lichten?  

 

Wij verzoeken u om uw antwoorden te verwerken in een PowerPoint document van maximaal 25 
slides of in een Word document van max 10 A4 en dit document per e-mail toe te sturen aan Buck 
Consultants International (e-mailadres erik.lubberding@bciglobal.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens  
Buck Consultants International 
Erik Lubberding  
e-mail: erik.lubberding@bciglobal.com 
telefoon: 024-3790222  

mailto:erik.lubberding@bciglobal.com


27 
 

 

Bijlage 1: Verkenningennota Uitbreiding VDL Nedcar, hoofdstuk 10, 
Logistieke afhandeling 

 

De beoogde groei van de productie roept de vraag op of de afvoer van de geproduceerde auto’s 
multimodaal, d.w.z. per spoor georganiseerd kan worden. Overwegingen daarbij zijn 
kostenefficiëntie (hetgeen de concurrentiekracht kan verbeteren) en duurzaamheid (vermindering 
uitstoot CO2 en minder grote belasting A2). 

Om een car handling terminal te realiseren is een aftakking van de spoorhoofdbaan Maastricht - 
Eindhoven nodig. Deze aftakking kost volgens een berekening van Logitech tussen de 22 en 31,3 mln 
euro (afhankelijk van robuustheid van de oplossing en locatie wachtspoor). Hierbij komt dan een 
investering van  8 mln euro voor realisatie van spoorinfrastructuur tussen de aftakking van de 
hoofdbaan en Yard E en op de terminal zelf. Overigens kost eventuele doortrekking van het spoor 
vanaf de Yard naar Holtum Noord additioneel circa 48 mln euro. 

Alvorens verder op de mogelijkheden per spoor in te gaan is het van belang op te merken dat de 
logistieke afhandeling van de gerede auto’s niet de verantwoordelijkheid is van VDL Nedcar, maar 
van de afnemer (lees BMW). Met andere woorden, BMW beslist of ze gebruik wil maken van 
spoorvervoer en niet VDL Nedcar. 

 

Uitgangspunten  

x Het productievolume en het volume dat geschikt is voor spoorvervoer (uitgedrukt in het aantal 
auto’s) is uitgewerkt voor twee varianten: een START-variant (120.000 auto’s per spoor per jaar) 
en een MAX-variant (240.000 auto’s per spoor per jaar). 

x In de START en MAX-variant worden een gelijkblijvende verdeling tussen de twee beoogde 
bestemmingshavens (Zeebrugge en Bremerhaven/Cuxhaven) gebruikt. Bij groei van het 
productievolume is het niet vanzelfsprekend dat die verhouding gelijk blijft. Andere type en 
merken auto’s die in Born geproduceerd gaan worden kunnen ook andere (spoor)bestemmingen 
hebben. 

x Het aantal treinen dat per week vanuit Born naar zeehavens Zeebrugge en 
Bremerhaven/Cuxhaven kan vertrekken is in een START-variant 10 treinen per week en in een 
MAX-variant 20 treinen per week. 

x De Yard is het gebied ten oosten van de productiesite van VDL Nedcar. Het gebied heeft een 
bruto oppervlakte van circa 27 ha. en een netto oppervlakte van 22,5 ha. Op de Yard kan een car 
handling terminal worden gerealiseerd.  

x Voor realisatie van de car handling terminal (incl. ontsluiting) is in de START-variant een 
oppervlakte nodig van ca. 4 ha en in de MAX-variant een oppervlakte van 6 ha.  
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x De overige ruimte op de Yard komt beschikbaar voor het parkeren van auto’s uit de productie 
van VDL Nedcar (Green OK cars), indien mogelijk aangevuld met andere auto’s (multi-user 
gebruik).  

 

Vergelijking wegvervoer en spoorvervoer 

In onderstaande tabellen is een vergelijking opgenomen van het vervoer van geproduceerde auto’s 
over de weg en per spoor. 

 

Tabel 10.1 Logistieke kostenvergelijking op het traject Born-Zeebrugge (in euro per auto) via weg 
en rail in de START-variant (120.000) en MAX-variant (240.000) 

 
    

WEG 

€/auto  

RAIL START 

€/auto 

RAIL MAX 

€/auto 

1 Transport Born-Zeebrugge v.v. (weg) 56   

2 Transport Born - Zeebrugge v.v. (rail)   46 46 

3 Laden treinen in Born   7,5 7,5 

4 Lossen treinen in zeehaven    8,2 8,2 

5 Infrastructuur naar terminal   21 10 

6 Terminal   6 5 

 Totaal  56 88 76 

 Totaal excl. infrastructuur naar terminal 56 68 66 
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Tabel 10.2 Logistieke kostenvergelijking op het traject Born-Bremerhaven/Cuxhaven (in euro per 
auto) via weg en rail in de START- en MAX-variant 

  
 

WEG 

€/auto  

RAIL START 

€/auto 

RAIL MAX 

€/auto 

1 
Transport Born – Bremerhaven/Cuxhaven v.v. 
(weg) 

122   

2 
Transport Born – Bremerhaven/Cuxhaven v.v. 
(rail)  

 71 71 

3 Laden treinen in Born   7,5 7,5 

4 Lossen treinen in zeehaven    8,2 8,2 

5 Infrastructuur naar terminal   21 10 

6 Terminal   6 5 

 Totaal  122 113 101 

 Totaal excl. infrastructuur naar terminal 122 93 91 

 

Zoals tabel 10.1 laat zien zijn de logistieke kosten om auto’s te vervoeren via rail op het traject Born-
Zeebrugge aanmerkelijk hoger via spoor dan via de weg. De verklaring hiervoor is dat de 
wegtransporttarieven van Born naar Zeebrugge uiterst scherp zijn, omdat autotransporterbedrijven 
lading zoeken om naar Zeebrugge te rijden, aangezien daar veel inkomende wegtransporten (naar 
depots en dealers in Europa) zijn. De uiterst scherpe wegtransportprijs wordt bovendien 
gecombineerd met een relatief korte (= relatief dure) spoorafstand. 

Daarentegen is over langere afstand op het traject Born-Bremerhaven/Cuxhaven de inzet van 
railtransport concurrerend ten opzichte van de inzet van wegvervoer (tabel 10.2).   

 

Exploitatie  

Naast de transportkostenvergelijking via weg en spoor tussen Born en de zeehavens is ook de 
exploitatie van de car handling terminal op de Yard onderzocht. De kosten en opbrengsten voor het 
laden van treinen op de car handling terminal (Variant A) zijn vergeleken met de exploitatie van de 
car handling terminal in combinatie met de kosten en opbrengsten bij het rijden van treinen naar de 
zeehavens (Variant B). Conclusies: 

x Als de exploitatie van de car handling terminal alléén bestaat uit het laden van treinen (variant A) 
dan is het financiële resultaat negatief, ook in de maximumvariant. 
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x Als de exploitatie van de car handling terminal wordt uitgebreid met het rijden van treinen 
(variant B) ontstaat een positief resultaat. Dit positieve resultaat is toe te schrijven  aan de 
opbrengst die gerealiseerd wordt in het spoortransport tussen Born en de zeehavens.   

 

Marktinteresse  

Op basis van een uitgevoerde marktverkenning is het aannemelijk dat marktpartijen zullen worden 
gevonden om aan een eventuele tender voor exploitatie van de car handling terminal en/of 
railtransport deel te nemen. Uiteraard spelen commitments t.a.v. volumes en contracttijd daarbij 
een cruciale rol. 

 

Samenvatting  

Uit de analyses is een aantal conclusies te trekken: 

x De investeringen in het spoor (van hoofdbaan tot aan het terminalterrein) moeten grotendeels 
(zoals gebruikelijk in Nederland) worden betaald door de overheden, want deze 
miljoeneninvesteringen volledig terugverdienen via de handling van auto’s is onmogelijk. Daar 
staat tegenover dat een carterminal (die openbaar is, d.w.z. multi-user) een aantrekkelijke 
versterking van het regionale vestigingsklimaat kan zijn. 

x Op kortere afstanden is het spoorproduct (inclusief laden en lossen van auto’s op treinwagons) 
niet concurrerend genoeg in vergelijking met vervoer over de weg. Dit betekent dat vervoer naar 
bijvoorbeeld zeehavens in de Benelux over het spoor een kostennadeel oplevert. Over langere 
afstanden (bijv. Duitse zeehavens/ Italië) is afvoer per spoor wél concurrerend en voordeliger 
dan vervoer via de weg. 

x Het profijtelijk draaien van een car handling rail terminal is mogelijk indien het op-/uitladen van 
de auto’s in één pakket wordt gecombineerd met het rijden van treinen. Zeker op het langere 
afstandsvervoer per spoor is deze optie dan interessant. 

x Marktpartijen tonen interesse om als terminal exploitant/railtransporteur te fungeren. 

 

Advies 

VDL Nedcar is als vehicle contract manufacturer afhankelijk van de termijnen die de klanten in 
contracten hanteren. In de eindfase van de onderhandelingen met klanten ontstaat duidelijkheid 
omtrent de wensen voor de afvoer van het gereed product voor wat betreft volumes en 
bestemmingen. Dan is ook duidelijk of het gereed product per spoor  afgevoerd moet of kan worden. 
Daar staat tegenover dat de doorlooptijden voor de voorbereiding en realisering van een 
spoorverbinding al snel 5 jaar bedragen. Gevoegd bij de karakteristieke productiecyclus van 6-7 jaar 
van een model ontstaat er spanning tussen de benodigde flexibiliteit om snel op wensen van nieuwe 
klanten te kunnen inspelen en de genoemde doorlooptijden.  
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Als de overheden de voorwaarden willen scheppen voor groei van de werkgelegenheid bij VDL 
Nedcar en de verbetering van de duurzaamheid dan is het raadzaam de voorbereidingen voor een 
spoorverbinding voort te zetten. Vanuit dit perspectief kan immers tijdwinst geboekt worden voor 
het geval de spoorverbinding opportuun blijkt. Er kan op korte termijn gestart worden met de 
planvorming met Pro Rail en de voorbereidingen van de planologische procedures. Daarnaast wordt 
geadviseerd geen ruimtelijke plannen te faciliteren die de optie van de spoorverbinding kunnen 
dwarsbomen.    
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Bijlage 2:  Bronnen voor aanvullende informatie 
 

Overige aanvullende documentatie en onderliggende rapporten zijn opgenomen op de website van 
de provincie Limburg (zie 
http://www.limburg.nl/Beleid/Verkeer_en_Vervoer/Goederenvervoer/Spooraansluiting_VDL_Nedca
r) 

 

http://www.limburg.nl/Beleid/Verkeer_en_Vervoer/Goederenvervoer/Spooraansluiting_VDL_Nedcar
http://www.limburg.nl/Beleid/Verkeer_en_Vervoer/Goederenvervoer/Spooraansluiting_VDL_Nedcar

