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Inhoud

In deze studie wordt een update gegeven over de in begin 2013 afgeronde
studie over investeringen in TEN-T, en worden vijf nieuwe casestudies aan de
analyse toegevoegd waarvan drie gaan over megaprojecten die zich nog in de
planningsfase of in een vroege uitvoeringsfase bevinden: Lyon-Turijn, IJzeren
Rijn en S21/Stuttgart-Ulm. De bevindingen bevestigen dat niet alle
belanghebbenden lering hebben getrokken uit succesvol ontwikkelde projecten.
Er is vooral behoefte aan vroegtijdige en transparante inspraak van de
bevolking en een duidelijke definiëring van het project, alvorens over te gaan
tot het besluit om het project doorgang te laten vinden. Uit nieuwe bevindingen
blijkt dat het berekenen van economische voordelen op grotere schaal en de
Europese meerwaarde nodig zijn om de sociaaleconomische voordelen van
grensoverschrijdende projecten ter waarde van vele miljarden euro's te
rechtvaardigen.
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SAMENVATTING

Doel
Het doel van deze studie is een update van de vorige studie uit april 2013 over "Grote
TEN-T-projecten – investeringen en kosten". Hierin werd het proces van de beoordeling
en selectie van grote vervoersprojecten voor EU-cofinanciering behandeld. De
vakliteratuur en de Europese Rekenkamer hadden in hun beoordelingen verscheidene
operationele problemen vastgesteld, en in de studie uit 2013 werden conclusies
getrokken en aanbevelingen gedaan over hoe dergelijke operationele problemen konden
worden voorkomen. In deze nieuwe versie van 2014 worden de vorderingen beschreven
die op Europees niveau waren geboekt in het beleidsproces tijdens de herziening van de
TEN-T-richtsnoeren toen daarover aan het eind van 2013 overeenstemming werd bereikt.
Bovendien zijn er in de tussentijd vijf nieuwe casestudies over megaprojecten uitgevoerd,
en is er een nieuwe versie beschikbaar van een aantal geselecteerde casestudies uit het
verslag van 2013, waarbij rekening is gehouden met recente ontwikkelingen in de
planning of uitvoering. In totaal worden er in deze studie twaalf casestudies behandeld.

Analyse en bevindingen
Van deze twaalf studies gaan de eerste vijf over spoorwegprojecten, de zesde over een
gemengd project voor vervoer per spoor en over de weg, in de volgende twee worden
wegenprojecten behandeld, de projecten 9 t/m 11 behelzen basistunnels voor
spoorwegovergangen in de Alpen en het twaalfde omvat een waterroute. De totale
kosten van deze projecten variëren van 131 miljoen euro tot 9,7 miljard euro. Als er een
baten-kostenratio voorhanden is en er een relatief laag kortingspercentage wordt
gehanteerd bij de berekening, wordt die baten-kostenratio geschat op 1,5 à 6,5 %; de
aflossingsperioden beslaan tussen de 15 en 50 jaar; het economische interne rendement
ligt tussen 4,7 en 9,4 %.

Bij twee van de casestudies zijn analyses achteraf mogelijk, twee andere zijn deels
voltooid en twee andere studies worden momenteel opgezet. De andere zes casestudies
gaan over infrastructuur en bevinden zich in uiteenlopende stadia van planning. Twee
daarvan bevinden zich in een verkennende fase (Brenner, Lyon-Turijn), en deze fase zal
waarschijnlijk binnenkort ook van start gaan voor de Fehmarn Belt. De projecten Rail
Baltica en Seine-Scheldt verkeren nog in de ontwerp- en planningsfase, terwijl de IJzeren
Rijn zich in een voorbereidende fase lijkt te bevinden.

Wat betreft transparantie kunnen de algemene observaties uit de vorige studie bevestigd
worden. Recentere studies, vooral als ze zich nog in de planningsfase bevinden, lijken al
te worden aangepast aan de eisen voor meer transparantie en meer gedetailleerde
onlinestudies (bijv. Rail Baltica, Lyon-Turijn) of studies op verzoek (bijv. de vaste
verbinding Fehmarn Belt).  In sommige gevallen belemmeren echter te veel en soms
tegenstrijdige documenten en verklaringen een duidelijk begrip van een project. Dit
onderstreept onze aanbevelingen uit de vorige studie voor een centraal
projectinformatiebureau bij de EC, dat relevante gegevens en relevante informatie uit
studies (bijv. voor Rail Baltica) samenstelt en verspreidt.
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In het algemeen is het besluitvormingsproces over cofinanciering voor TEN-T de
afgelopen zeven jaar aanzienlijk verbeterd. De nieuwe TEN-T-richtsnoeren en de nieuwe
CEF-verordening zullen de selectie en financiering van TEN-T-projecten verder
verbeteren. Vanwege de nadruk op grensoverschrijdende projecten en toegenomen EU-
cofinanciering moeten de lidstaten uiteraard aanvaarden dat de EU een grotere rol krijgt
in de besluitvorming over en de tenuitvoerlegging van de projecten. Dit lijkt een redelijke
voorwaarde voor de ontwikkeling van een echt Europees netwerk.

De toepassing van de nieuwe richtsnoeren, de naleving van de bestaande en nieuwe
voorwaarden en de inachtneming van de in deze studie gedane aanbevelingen lijken
cruciale elementen om het TEN-T-concept te verbeteren en ervoor te zorgen dat de
Europese Unie de meeste baat heeft bij de cofinanciering ervan. Transparantie in de
besluitvorming lijkt daarbij een troef te zijn, zowel voor de projectontwikkelaars die
succesvollere, minder riskante en in bredere kring geaccepteerde projecten ontwikkelen,
als voor de Europese burgers die er economisch gezien en op milieugebied van zullen
profiteren.

Aanbevelingen
(1) De methodologie voor het plannen, voorspellen en beoordelen vereist nadere
ontwikkeling om de besluitvorming voor grote vervoersprojecten in het kader van
multimodale netwerken doeltreffend te kunnen ondersteunen.

(2) De plannings- en aanbestedingsprocedure verschilt per lidstaat en kan worden
bepaald door specifieke politieke belangen. Morele risico's kunnen leiden tot een
verkeerde projectopzet als lidstaten een aanvraag doen voor EU-financiering. Daarom
vereisen de cofinancieringsmechanismen van de EU voor vervoersprojecten strikte
controle en toezicht.

(3) Betere informatie, coördinatie en deelname zijn daarbij cruciaal.


