
 

  

 

 

 

Hooggeachte mevrouw Dijksma, 

 

Ongeveer drie maanden na de brief van NS over de te drukke treinen, bieden wij u hierbij het 

eindrapport aan van de in uw opdracht uitgevoerde, onafhankelijke review op het pakket van 

maatregelen om de drukte te beperken. In deze review stonden vier vragen centraal: 

- Doet NS wat is toegezegd? 

- Ligt NS op schema? 

- Is het maatregelenpakket tot op heden effectief gebleken? 

- Heeft NS mogelijkheden over het hoofd gezien om te drukke treinen te voorkomen en 

reizigershinder te beperken? 

 

Ten behoeve van de review hebben wij in een kort tijdsbestek de verantwoordelijke 

uitvoerders binnen NS geïnterviewd, inzage gekregen in alle relevante documenten en 

aanvullende gegevens opgevraagd. Daarnaast hebben wij gesproken met een aantal 

betrokkenen en deskundigen buiten NS en met een aantal van hen twee werksessies belegd 

om onze bevindingen te toetsen en mogelijke aanvullende maatregelen te inventariseren. 

 

De hoofdlijn van onze bevindingen is dat NS het maatregelenpakket met een sterk gevoel van 

urgentie uitvoert: 

- Het speerpunt in de vergroting en verbetering van het aanbod van vervoercapaciteit op 

de drukste trajecten en tijdstippen is een ingrijpende verandering van de werkwijze bij 

NS, waarbij de keten centraal staat en niet de afzonderlijke bedrijfskolommen. In deze 

aanpak wordt permanent in samenhang gestuurd op het verbeteren van de planning, de 

optimale inzet van materieel en het volgens plan uitvoeren van de dienstregeling. Dit 

heeft een merkbaar resultaat op de beschikbare zitplaatsen in de spitstreinen en tegelijk 

ook op het vervoersaanbod van NS in zijn geheel. Deze nieuwe werkwijze was al in 2014 

geïnitieerd, maar de brief van december heeft de hele organisatie van het belang hiervan 

doordrongen. De uitvoering van de maatregelen vindt ook steun in de nieuwe strategie en 

de voorgenomen wijziging van de topstructuur van NS. 

- Naast gerichte sturing op het aanbod is de tweede pijler van het maatregelenpakket een 

sterke impuls van de sturing op de reizigersvraag. NS heeft een goede start gemaakt met 

het benutten van de gegevens die beschikbaar zijn gekomen door het gebruik van de OV-

chipkaart. Dit is gebeurd ten behoeve van een nauwkeurigere prognose van de benodigde 

vervoercapaciteit. Vervolgens heeft dit geleid tot een beter inzicht in de groepen van 

reizigers die gebruik maken van de drukste treinen. De brief over de maatregelen is ook 
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een stimulans geweest voor de commerciële functie van NS om trouwe spitsklanten beter 

in beeld te krijgen en een begin te maken met het aanbieden van maatwerkoplossingen 

voor groepen reizigers in de drukste treinen. 

- Naast de goed voorbereide fundamentele aanpak vanuit het aanbod en de vraag is NS 

ook aan de slag gegaan met de inspanningsverplichting om met de aanvullende 

maatregelen uit de brief de spitsdrukte te verlichten: het plan voor de inzet van bussen en 

het benaderen van onderwijsinstellingen en werkgevers. De bevindingen uit onze review 

geven aan dat deze aanvullende maatregelen in het vervolg beter onder regie van het Rijk 

en de decentrale overheden kunnen worden uitgevoerd. De huidige trekkersrol van NS 

blijkt hier niet effectief en tot verwarring te leiden. 

- In het reguleren van de groeiende drukte in ons land, vooral in en rond de grote steden, 
moet de drukte in een aantal specifieke spitstreinen in samenhang worden gezien met de 

sterk toegenomen filedruk in het autoverkeer en de ook sterk toegenomen spitsdrukte 

van het stedelijk openbaar vervoer en het fietsverkeer. Hieraan liggen meer generieke 

maatschappelijke oorzaken ten grondslag. Het programma Beter Benutten van uw 

departement en de aanpak van de Taskforce Beter Benutten Onderwijs en OV (ingesteld 

door het ministerie van OCW) geven aan dat een gerichte decentrale aanpak nodig is, 

waarin NS slechts een van de spelers is. In Beter Benutten en ook in de uitvoering van het 

SER-Energieakkoord is het streven gericht op een verschuiving in het woon-werkverkeer 

van de auto naar het openbaar vervoer. Het is voor betrokken partijen nu onduidelijk, hoe 

dit streven zich verhoudt tot het mijden van het gebruik van de trein in de spits.  

- De spitsproblematiek in de trein is vooralsnog minder groot geweest dan in oktober 2015 

werd voorspeld. In de vergelijking tussen het eerste kwartaal van 2015 en het eerste 

kwartaal van 2016 blijkt bij een reizigersgroei van 3,2% de zitplaatskans gelijk gebleven. 

In de eerste maanden van dit jaar blijkt de zitplaatskans op de drie drukste trajecten zelfs 

toegenomen ten opzichte van de laatste maanden van 2015. De eerste resultaten van het 

maatregelenpakket dragen daar zeker aan bij. Dit geldt vooral de groei van inzetbaar 

materieel door het beter rijden volgens de planning. De effecten zijn echter nog moeilijk 

te isoleren van oorzaken als de zachte winter en verstoringen in de uitvoering van de 

treindiensten. Een gedegen evaluatie is pas zinvol na minimaal een jaar en krijgt feitelijk 

pas gewicht in een meerjarige methodiek met een duidelijke nulmeting. 

 

Onze hoofdaanbeveling is dat NS zonder te verslappen en met veel aandacht de ingeslagen 

weg, gericht op het verbeteren van de samenwerking in de keten en het leveren van meer 

maatwerk in de dienstverlening, doorzet. Aanvullende maatregelen die niet binnen deze 

aanpak passen, leiden niet tot verbetering maar juist tot verstoring.  

 

Een actieve coördinatie van de brede maatschappelijke aanpak van de spitsdrukte door uw 

departement en de decentrale overheden kan de eigen maatregelen van NS versterken. In die 

taakverdeling kan de NS een belangrijke partner worden in het verlichten van de groeiende 

drukte in ons land. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Robert-Jaap Voorn    Barry Damen 

Partner Andersson Elffers Felix   Partner Baker Tilly Berk 


