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Onderwerp 

Mededeling portefeuillehouder inzake Samenwerkingsovereenkomst Maaslijn en indexproblematiek 

Railagenda 

 

 

Geachte Staten, 

 

De Provincie Limburg heeft samen met de Provincies Gelderland en Noord-Brabant de ambitie om de 

Maaslijn beter te laten presteren. Het  ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt hieraan ook 

financieel bij. De huidige reizigersaantallen (laat staan de toekomstige) kunnen door de vervoerder niet 

meer op een voor de reizigers betrouwbare en kwalitatief volwaardige wijze worden vervoerd. Met het 

project Opwaardering Maaslijn worden de daartoe benodigde verbetermaatregelen getroffen. 

 

Samenwerkingsovereenkomst Maaslijn 

Op 20 februari jl. hebben Gedeputeerde Staten van Limburg de Samenwerkingsovereenkomst Maaslijn 

vastgesteld en later die dag ondertekend. In deze Samenwerkingsovereenkomst Maaslijn zijn de 

afspraken vastgelegd over de governance en de financiering door de Provincies Noord-Brabant, 

Gelderland en Limburg, die nodig zijn voor de uitvoering van dit project. Deze overeenkomst richt zich 

vooral op de planuitwerkingsfase.  

Ten behoeve van de realisatiefase zal na het doorlopen van de ruimtelijke procedure (provinciaal 

inpassingsplan/PIP) en voorafgaand aan een uitvoeringsbesluit (medio 2019) een aanvullende 

realisatieovereenkomst worden opgesteld. Het Rijk heeft in haar bijdragen een lump sum bijdrage 

(inclusief BTW) ingebracht, te weten € 25,2 miljoen voor de beide versnellingsopgaves (noord en zuid) en 

€ 30,25 miljoen voor de elektrificatie. Tevens heeft het Rijk € 1 miljoen ingebracht als risicoreservering 

voor de opstelsporen. Het Rijk is daarmee geen partij in de samenwerkingsovereenkomst.  

  

Gedeputeerde Staten hebben via het voorstel GS 2017-64877 in 2017 een voorstel aan Provinciale 

Staten ingebracht voor het schrappen van station Grubbenvorst Greenport-Venlo.  
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Dit omdat twee majeure financiële risico’s niet binnen het project op te lossen waren (de opstelsporen en 

de BTW-problematiek), en ook mede ingegeven door de herijkte MKBA Maaslijn zonder station 

Grubbenvorst Greenport-Venlo, die een uitkomst van 0.9 liet zien. Voor uw beeld: de MKBA sec voor het 

station Grubbenvorst Greenport-Venlo bedroeg 0.2 en de MKBA voor de Maaslijn inclusief station 

Grubbenvorst Greenport-Venlo bedroeg 0.7. Deze MKBA-herijkingen heeft u ontvangen bij het 

statenvoorstel GS 2017-64877 d.d. 19 september 2017. 

Met de maatregel om het station te schrappen kon het project Maaslijn weer binnen de taakstellende 

financiële kaders worden gebracht. Op 10 november 2017 hebben Provinciale Staten naar aanleiding van 

dit voorstel een amendement aangenomen waarin het station Grubbenvorst Greenport-Venlo binnen de 

scope van de Maaslijn behouden blijft onder de voorwaarde dat de begrotingsbehandeling 2018 van het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat leidt tot een begrotingswijziging waarmee er een ‘substantieel 

deel’ van de benodigde € 10,7 miljoen vanuit het Rijk ter beschikking komt ter realisatie van het station 

(het aangenomen amendement 12, Titulaer c.s., besluit G-17-031).  

Bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op 21 december 2017 

een motie van de kamerleden Von Martels en Amhaouch aangenomen, waarin de regering wordt 

verzocht in overleg met de provincies de financiële uitdagingen hiertoe voor de Kamer inzichtelijk te 

maken en mogelijke niet-financiële oplossingsrichtingen aan te geven. Dit vervolgoverleg met de 

Staatssecretaris heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft niet geleid tot een financiële oplossing. Station 

Grubbenvorst Greenport-Venlo binnen de scope van de Maaslijn houden is daarmee definitief niet 

mogelijk gebleken. De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer hierover op korte termijn informeren. 

In het vervolg is ook over de niet-financiële oplossingen gesproken. De Provincie Limburg heeft daar 

ingebracht dat ze voor een goede OV-bereikbaarheid van Greenport Venlo een (tijdelijke) uurdienst per 

bus heeft geregeld. Ook is de aansluiting van de bestaande lijnen van de kern Grubbenvorst op station 

Blerick verbeterd. Deze OV-oplossingen worden betaald uit de Limburgse OV-concessie 2016-2031. In 

de komende periode wordt de structurele OV-ontsluiting van Greenport Venlo met de partners verder 

onderzocht. 

 

Second opinion 

Voordat instemming met een samenwerkingsovereenkomst aan de orde was is, op verzoek van de 

portefeuillehouder, een actualisatie van de projectraming uitgevoerd en in januari 2018 door een 

onafhankelijk bureau getoetst. Dit bureau stelt vast dat de door haar uitgevoerde second opinion niet 

substantieel afwijkt van de raming van de Provincie Limburg.  

In het statenvoorstel dat in 2017 voorlag (GS 2017-64877), was aangegeven dat bij het niet uitvoeren van 

station Grubbenvorst Greenport-Venlo en het oplossen van het opstellen in Nijmegen, Venlo en Sittard de 

kosten van het project circa € 147,4 miljoen bedragen (bijlage bij Statenvoorstel Railagenda november 

2017, Afwegingennotitie). Inmiddels heeft, na deze scopeaanpassing, de tussentijdse actualisatie van de 

kostenraming het inzicht opgeleverd, dat de kosten van het project nu € 154,6 miljoen bedragen.  

(De beschikbare dekking bedraagt € 153,1 miljoen.)  Dit verschil in kosten wordt verklaard door: 

− toepassing van prijspeil 2017 (de in het Statenvoorstel weergegeven kosten waren zoals eerder 

aangegeven gebaseerd op ramingen met prijspeil 2014); 

− bijstelling van de overheadkosten voor projectmanagement en engineering (waaronder aanvullende 

kosten voor afhandeling scopewijziging station Grubbenvorst Greenport-Venlo en vertragingskosten); 
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− voortschrijdend inzicht over de te nemen maatregelen bij de nadere uitwerking van het project. Hierbij 

gaat het om besparingen zoals op het station Swalmen (geen aanpassingen benodigd), als ook om 

tegenvallers bij aard en omvang van maatregelen op de overwegen op de Noordelijke Maaslijn en de 

vanwege de extra spitstreinen noodzakelijk gebleken extra elektrificatie van een spoor.. 

 

Indexering 

Prijsindexering is bij alle langjarige (infra)projecten aan de orde. Op basis van de indexeringen de 

afgelopen jaren is in ons voorstel aan uw Staten uitgegaan van marginale indexeringseffecten. Met de 

aantrekkende economie is ook binnen de spoorsector (denk aan staal- en koperprijzen) sprake van een 

gewijzigde marktsituatie en stijgende kostprijzen. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met 

indexering naar opleverdatum alsmede met die gewijzigde marktontwikkelingen. Deze zorgen voor een 

toename van de kosten. De gemaakte afspraken met alle partijen die bijdragen aan het project zijn 

immers gebaseerd op prijspeil 2014. De kosten van indexering lopen de komende jaren op en zijn 

aanzienlijk. Een exact bedrag is sterk afhankelijk van de prijsontwikkelingen, de planning, etcetera. Op 

basis van de huidige indexcijfers en uitgaande van het geheel benodigd zijn van het totale projectbudget 

(waarbij dus de gehele post onvoorzien wordt aangesproken) kan dit oplopen tot een bedrag van  

€ 13,2 miljoen. Deze indexering kan in het huidige beschikbare projectbudget niet worden opgevangen. 

De overige risico’s zullen met strakke proces- en projectsturing binnen het project moeten worden 

beheerst. Omdat de vertraging ook impact heeft op Arriva zal met hen de komende periode intensief 

gesproken moeten worden. 

Zonder station Grubbenvorst Greenport-Venlo passen de recent geraamde kosten al niet zondermeer 

binnen het beschikbare budget ad  € 153,1 miljoen. Daarnaast zorgt de hiervoor geschetse indexering 

naar opleverdatum en marktwerking voor nog een extra toename van de kosten. 

  

In het door uw Staten in 2016 vastgestelde kredietbesluit is aangegeven dat het risico van indexering 

binnen het taakstellend budget opgevangen wordt. Dit voortkomend uit de met het Rijk (en daarop 

volgend met de andere partners) gemaakte afspraken op prijspeil 2014. In tegenstelling tot de periode 

2014-2016 loopt thans de index als gevolg van de groeiende economie op en dat heeft zware impact op 

de kostenontwikkeling van projecten als de Maaslijn. In de op 20 februari jl. ondertekende 

samenwerkingsovereenkomst, die zich primair richt op de planuitwerkingsfase, zijn algemene afpraken 

opgenomen over hoe om te gaan met kostenontwikkelingen binnen het beschikbare budget. In de 

periode naar het uitvoeringsbesluit toe (naar verwachting medio 2019) zullen over de indexering met de 

projectpartners nadere specifieke afspraken over worden gemaakt. 

  

De Samenwerkingsovereenkomst 

Gedeputeerde Staten wensen op zo kort mogelijke termijn voor de reiziger een stabiele en goed 

functionerende Maaslijn te realiseren - met als nieuwe realiteit - zónder extra stop in Grubbenvorst. De 

door de scopewijziging veroorzaakte vertraging als gevolg van de lange besluitvorming en de voor de 

scopewijziging benodigde aanpassingen in het reeds lopende ontwerpproces maakt dat zonder ingrepen 

in de planning de oplevering vertraagt naar 2022. Ook verdere vertraging kunnen we thans niet uitsluiten. 

Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn deze verdere vertraging te voorkomen en uiteraard zoveel 

mogelijk te compenseren. Nu de scopebeslissing over station Grubbenvorst Greenport Venlo definitief is 

kan de planning definitief worden herijkt en medio april worden opgeleverd. 

De dienstregeling van een Maaslijn zonder station Grubbenvorst Greenport-Venlo kent een solide en 

robuuste dienstregeling en kan daarmee een goed reizigersproduct bieden.  
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Om de elektrificatie en de versnellingsmaatregelen niet verder te vertragen, en vanwege 

kostenverhogende effecten van de indexering en marktontwikkeling hebben Gedeputeerde Staten de 

scopeaanpassing van het project Maaslijn definitief vastgesteld (GS 20 februari 2018). Bij het te nemen 

uitvoeringsbesluit medio 2019 zal wederom via een second opinion en gatewayreview een scherp inzicht 

in de projectbeheersing, risico’s en financiën worden vergaard en kan worden bepaald in hoeverre het 

beschikbare budget toereikend is voor het realiseren van het project.  

 

Evident is dat het door de recente inzichten in de kostenontwikkeling een behoorlijke opgave is om dit 

project binnen het beschikbare budget uit te kunnen voeren; zelfs nu het station Grubbenvorst Greenport-

Venlo geen deel meer uitmaakt van de scope van het project. De indexatiekosten kunnen echter niet 

binnen de beschikbare  projectdekking worden opgevangen.  Het nieuwe beschikbare projectbudget is nu 

€ 153,1 miljoen inclusief eventueel verschuldigde BTW. Gedeputeerde Staten hebben deze 

samenwerkingsovereenkomst recent ondertekend, waarbij zij op de hoogte zijn van de risico’s die spelen 

en die recent hebben laten reviewen op verzoek van portefeuillehouder.  

 

Omvorming ProRail naar ZBO 

Een majeur risico voor alle spoorprojecten in Nederland in opdracht van “derden”, waaronder de 

Provincie Limburg, betreft de omvorming van ProRail tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan 

(ZBO) met eigen rechtspersoonlijkheid. Wanneer het Rijk niet zorgdraagt voor voldoende passende 

oplossingen zal dit leiden tot een lastenverhoging, waardoor het project niet realiseerbaar is binnen het 

beschikbare budget. Daarom hebben Gedeputeerde Staten een brief gestuurd aan de Staatssecretaris 

van Infrastructuur en Waterstaat om te borgen dat de eventuele omvorming van ProRail naar een ZBO-

status geen negatieve (financiële) gevolgen voor het Maaslijnproject zal hebben. De verzonden brief is 

als bijlage bijgevoegd. In de hoorzitting, die vooraf ging aan het AO spoorordening van 31 januari 2018 

heeft portefeuillehouder Mackus ingesproken. Naar aanleiding van deze hoorzitting is de impact van de 

ZBO-status van ProRail intensief besproken in een AO spoorordening (31 januari 2018). Van dat verslag 

is nog geen vastgesteld verslag beschikbaar. De Staatssecretaris heeft in dat debat aangegeven dat het 

de inzet van het kabinet is dat de kosten van de omvorming van ProRail niet op de reizigers, verladers, 

vervoerders en concessieverleners worden afgewenteld. Desgevraagd gaf de Staatssecretaris ook nog 

aan dat dit een randvoorwaarde is geweest bij het opnemen van dit aspect in het regeerakkoord. 

 

Indexering en overige projecten binnen de Railagenda 

Dat indexatie nu een reeël risico is geworden in het project Maaslijn is voor Gedeputeerde Staten 

aanleiding geweest om de Railagenda op dat vlak door te lichten. Alle overige projecten (in uitvoering 

zijnde en in studie zijnde projecten) zijn bekeken om te bezien hoe groot het risico van indexatie in die 

projecten daadwerkelijk is. 

 

In bijgaande tabel is dit overzichtelijk weergegeven op basis van de momenteel bekende indexcijfers.  

Let wel, via de reguliere rapportages in het kader van de Regeling Grote Projecten rapporteren 

Gedeputeerde Staten aan u over de voortgang en risico’s in de projecten uit de Railagenda. Wij zullen in 

de volgende Voortgangsrapportages aspect indexatie een plek geven. 
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Project In realisatie In planstudie subsidieproject Overig 

Maaslijn  Risico indexering € 

13,2 miljoen 

  

Elektrificatie 

Landgraaf-Grens 

Geen index-

issue, want is 

gegund 

   

Railterminal 

Greenport Venlo 

Geen index-

issue, want is 

gegund 

   

Weert-Hamont   Geen index-issue, 

want provincie 

draagt maximaal 

€ 4 miljoen bij 

 

Station Maastricht 

Noord II 

  Geen index-issue, 

want beoogd 

wordt dat 100% 

rijkssubsidie 

 

Tram Hasselt 

Maastricht 

 Indexafspraken zijn 

gemaakt. Thans met 

partners nadere 

uitwerkingsafspraken 

maken. Dan wordt 

duidelijk of de 

indexafspraken 

afdoende dekkend zijn.  

  

Spoorverdubbeling 

Heerlen-Landgraaf 

 Indexafspraken 

gemaakt. Pas bij 

uitvoeringsbesluit 

(uiterlijk 2019) gehele 

duidelijkheid.  

 Via de P&C- 

cyclus zal de na 

CEF subsidie 

nog resterende 

provinciale 

dekking ad € 1.6 

miljoen worden 

ingebracht. 
2)

 

Spooraansluiting 

Chemelot 

 
1)  

  

ZLSM    Nog geen 

dekking voorzien 

voor de tweede 

tranche groot 

onderhoud 2019 

e.v. 
3)

 

Kerkrade 

West/Avantislijn 

 Thans wordt een 

aanpak 

bereikbaarheidsopgave 

Kerkrade West-Avantis 

uitgevoerd  

 In de provinciale 

middelen is nog 

een reservering 

van € 6.4 miljoen 

beschikbaar.  
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1) Zie mededeling portefeuillehouder dd 12 oktober 2017, kenmerk 2017/69240. Op 17 augustus 2017 heeft de stuurgroep 

Chemelot 2025 afspraken gemaakt over de Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot. De stuurgroep Chemelot 2025 heeft 

besloten om het alternatief Mauritsspoorboog uit te werken als voorkeursalternatief en door te gaan naar de volgende 

fase (de fase van detailed engineering). De kosten voor deze fase worden uit het bestaande budget (€ 25 miljoen) 

gefinancierd. Tevens heeft de stuurgroep Chemelot 2025 besloten om pas voor de start van de aanbestedingsprocedure 

een definitief “go / no go” besluit te nemen met een financieel dekkingsvoorstel.  De reden is dat bij het gereed zijn van 

het aanbestedingsdossier een nauwkeurige kostenraming voorligt en in de tussenliggende periode onderzocht kan 

worden welke aanvullende financieringsmogelijkheden er zijn om het eventuele tekort op het beschikbare budget te 

dekken. Uit de totale projectkosten blijkt dat het project op basis van de huidige inzichten vooralsnog niet is uit voeren 

binnen het beschikbare (taakstellend) budget van € 25 miljoen. In de volgende fase zullen ook procesafspraken worden 

gemaakt over de dekking van het eventuele budgettekort. 

2) Zie mededeling portefeuillehouder dd 8 februari 2017, kenmerk 2017/9852. 

3) In 2013 hebben PS besloten tot overname van de ZLSM infrastructuur, en tot het beschikbaar stellen van € 3,675 miljoen. 

Samen met €  1,5 miljoen van de betrokken gemeenten heeft dat geleid tot een budget van € 5,175 miljoen voor de 1e 

tranche groot onderhoud ZLSM 2014-2018. In totaal was voor het opheffen achterstallig onderhoud € 12 miljoen 

geraamd, exclusief het deel Avantislijn. De provincie is als eigenaar van de spoorinfrastructuur verantwoordelijk voor de 

veilige instandhouding. Dat betekent dat voor de periode 2019-2028 nog een bedrag van € 7 miljoen benodigd is, 

eventueel aan te vullen met € 3,2 miljoen voor het samenlooptraject Avantislijn. Deze kostenramingen uit 2013 worden 

momenteel geactualiseerd en naar prijspeil 2018 gebracht. Uw Staten worden hierover najaar 2018 geïnformeerd. 

 

De ZLSM behoort formeel niet tot de Railagenda, maar omdat het in de beeldvorming wellicht 

railgeretaleerd is, hebben we deze opgave ook opgenomen in het overzicht, temeer daar deze opgave 

thans geen financiele dekking kent.  

 

Afsluitend 

We hebben de intentie om met volle kracht de Railagenda tot oplevering te brengen en blijven in goed 

overleg met alle partners, maar zeker met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail. 

Op korte termijn nieuwe risicodragende projecten toevoegen aan de Railagenda draagt niet bij aan het 

beperken van het te managen risicoprofiel. De risico’s uit de huidige projecten die nu niet financieel 

gedekt zijn gaan we oplossen door in gesprek te gaan met het Rijk, met onze partners en uiteraard door 

de vereiste beheersingsmaatregelen te treffen. Aangezien de provinciale bereikbaarheidsmiddelen 

nagenoeg zijn uitgeput, zullen Gedeputeerde Staten bij de voorjaarsnota met voorstellen komen teneinde 

voor deze situatie een passende voorziening te treffen. 

Gedeputeerde Staten zullen in de governance van deze projecten zorgdragen voor goede beheersings- 

en borgingsmomenten voorafgaand aan de majeure mijlpalen in die projecten via interne 

beheersingsmaatregelen inclusief een extern auditteam/Tenderboard analoog aan de A2-tunnel 

Maastricht, met periodieke verantwoording hiervan aan uw Staten.  

 

 

Gedeputeerde Staten van Limburg 

namens dezen, 

 

 

 

 

 

H.J.H. Mackus 

 

 








