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IJmeerverbinding
kan zeker lukken
Wethouder Adri Duivesteijn 
van Almere krijgt twee jaar 
de tijd om met een ‘werk-
maatschappij’ te bewijzen 
dat een goedkopere, en 
maatschappelijk rendabele 
IJmeerverbinding mogelijk 
is. Volgens Michiel van Pelt 
gaat hem dat lukken, als hij 
het slim aanpakt. 

De ministers Cramer en Eurlings 
wijzen een verbinding tussen de 
twee steden over het IJmeer 
vooralsnog af. Een project van 4 à 5 
miljard euro komt op een ongeluk-
kig moment gezien de aangekon-
digde bezuinigingen op de 
overheidsuitgaven. Bovendien kan 
het kabinet niet om de kosten-
batenanalyse van het Centraal 
Planbureau (CPB) heen. De conclusie 
daarvan is dat het maatschappelijk 
rendement van een IJmeerverbin-
ding sterk negatief is.
Adri Duivesteijn ziet terecht niets in 
een ‘schaalsprong’ van zijn stad als 
al het verkeer over de bestaande 
Hollandse Brug moet reizen. Hij zal 
hard aan de slag moeten. Want als 
de werkmaatschappij over twee jaar 
geen overtuigende plannen op tafel 
kan leggen, verdwijnt de IJmeerver-
binding in de prullenbak. Dat hoeft  
niet, want op de doorrekening van 
het CPB valt het nodige af te dingen. 
Het CPB  schetst een te rooskleurig 
beeld van de toekomstige kwaliteit 
van het openbaar vervoer via de 
Hollandse Brug. Economen 
veronderstellen dat er 1 miljard 
euro wordt uitgetrokken om meer 
en snellere treinen op dat traject te 

laten rijden. Die veronderstelling  is 
een belangrijke verklaring voor het 
beroerde rendement van de 
IJmeerverbinding. Volgens de 
rekenmodellen blijft het aantal 
reizigers op die ‘nieuwe’ lijn 
namelijk beperkt omdat velen de 
sterk verbeterde ‘oude’ lijn zullen 
kiezen. In een nieuwe kosten-
batenanalyse moet die ‘eigenlijk 
onjuiste’ veronderstelling van 
omvangrijke investeringen in de 
bestaande route van tafel. 
Dan de kosten van de IJmeerverbin-
ding. Voor 4 à 5 miljard euro zou er 
een metrobrug over het IJmeer 

komen, plus bruggen, tunnels en 
stations. In vergelijking met andere 
verbindingen is dat exorbitant 
duur. De Øresund Link tussen 
Kopenhagen en Malmö, een 16 
kilometer lange combinatie van 
tunnel, kunstmatig eiland en fraaie 
brug kostte ‘maar’ 3 miljard euro. 
De kosten zijn zo hoog omdat aan 
de verbinding tussen Amsterdam 
en Almere kosten toegerekend 
worden, die eigenlijk een zaak zijn 
van de steden zelf. En dan is er nog 
de tracékeuze. Er is nu gekozen voor 
het lange traject Almere-Zuidas/
Schiphol. Waarom niet kiezen voor 
een kortere verbinding tussen 
Almere en hartje Amsterdam? Tot 

slot de maatschappelijke en 
economische betekenis van een 
nieuwe verbinding voor de regio. 
De Øresund Link heeft geleid tot tal 
van ontwikkelingen in en rond 
Malmö en Kopenhagen: de vesti-
ging van hoofdkantoren van 
internationale bedrijven, de 
ontwikkeling van nieuwe stadsde-
len en uitbreiding van mogelijkhe-
den voor werknemers en consu-
menten. Het CPB biedt geen inzicht 
in het effect van de IJmeerverbin-
ding op de economie en samenle-
ving van de noordelijke Randstad. 
Veel ondernemers, wetenschappers 
en bestuurders betogen dat een 
IJmeerverbinding de concurrentie-
positie van de Randstad ten goede 
zal komen. Sociologen wijzen op de 
maatschappelijke dynamiek en 
samenhang in de regio. De werk-
maatschappij moet met die partijen 
aan de slag. Zo kan er een plan 
komen voor een IJmeerverbinding 
die goedkoper is en meer reizigers 
vervoert. De werkmaatschappij zou 
zich daarnaast moeten richten op 
mogelijkheden om de financiering 
zo te organiseren dat de rekening 
voor de IJmeerverbinding niet 
alleen bij het rijk komt te liggen. 
Het bedrijfsleven hecht sterk aan 
een IJmeerverbinding, dus moeten 
er  mogelijkheden voor gezamen-
lijke financiering met de overheid 
zijn. En ook moet gedacht worden 
aan een weg naast de railverbin-
ding, al was het maar omdat dan 
tolheffing mogelijk is. De Øresund 
Link wordt volledig betaald door 
automobilisten. 

Michiel van Pelt
Zelfstandig ruimtelijk-economisch 
adviseur
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Rol Raad van Arbitrage

Naar aanleiding van het artikel 
‘Door het oog van Paul Severijn’ 
(Rol Raad van Arbitrage kalft 
helaas af) in de Cobouw van 11 
november, voel ik mij geroepen 
enige kanttekeningen te plaatsen. 
Helaas zijn de feiten deels niet 
juist en deels onvolledig. Zo is het 
geschil over de lekkende damwan-
den van de Noord-Zuid lijn in 
Amsterdam door de Raad behan-
deld. Op dit moment is sprake van 
een verbod op arbitrage bij 
aanbestedingsgeschillen. In het 
recente Wetsvoorstel implementa-
tie rechtsbeschermingsrichtlijnen 
wordt echter de mogelijkheid van 
arbitrage in aanbestedingsgeschil-
len weer geïntroduceerd. De 
alinea waarin wordt gesteld dat de 
rol van de Raad dreigt af te kalven 
doordat het GIW op 1 januari  
ophoudt te bestaan en vanaf die 
datum GIW geschillen die onder 
het SWK vallen (38 procent van 
alle zaken) worden behandeld 
door de Geschillencommissie, 
waardoor de Raad “ook hier zijn 
functie zou verliezen”, is onvolle-
dig en daarmee is de conclusie 
onjuist. Er gaat weliswaar 38 
procent van die circa 1200 
geschillen per jaar naar de 
Geschillencommissie, maar de 
overige 62 procent van de geschil-
len gaan naar de Raad. Dat 
betekent dus dat de Raad er in 
2010 ruim 700 zaken per jaar bij 
zal krijgen, hetgeen gelet op het 
huidige aantal zaken van 1200 per 
jaar betekent dat de rol van de 
Raad juist toeneemt. De overheid 
heeft geen stem in de vraag wie de 
ex-GIW-geschillen gaat doen, 
zodat niet goed begrijpelijk is 
waarom de alinea over de GIW-
geschillen besluit met de conclusie 
van de heer Severijn “Arbitrage 
heeft voor de overheid kennelijk 

niet meer de waarde die zij in het 
verleden had.” 

Bas van Luik
Directeur Raad van Arbitrage voor de 
Bouw

Naschrift Paul Severijn

Kennelijk is de heer van Luik van 
mening dat hetgeen ik heb gezegd 
deels niet juist en deels onvolledig is. 
Ik kan zijn betoog niet volgen. Ik heb 
in het interview willen aangeven dat 
steeds meer overheidsopdrachtge-
vers, met name de gemeentes, 
bestekken waar de UAV 1989 op van 
toepassing worden verklaard het 
arbitraal beding schrappen ten 
gunste van de rechtbank. Ik heb dat 
onderbouwd door te verwijzen naar 
een geschil met betrekking tot de 
lekkende damwand van de Noord-
Zuidlijn. Die zaak heb ik in behande-
ling. Ik heb dus een trend willen 
aangeven dat steeds meer opdracht-
gevers het arbitraal beding schrap-
pen. Daarnaast kan niet worden 
betwist dat de Raad van Arbitrage 
voor de Bouw aanbestedingsgeschil-
len is kwijtgeraakt omdat sinds de 
invoering van het ARW de rechtbank 
bevoegd is in plaats van de Raad van 
Arbitrage voor de Bouw. Eén en ander 
wordt nog versterkt, omdat in de 
nieuwe aanbestedingswet een verbod 
van arbitrage voor aanbestedingsge-
schillen staat opgenomen. Dat de 
overheid minder waarde hecht aan 
arbitrage dan in het verleden slaat 
terug op mijn opmerking dat 
overheidsopdrachtgevers in toene-
mende mate het arbitraal beding 
schrappen, alsmede dat de wetgever 
een verbod op arbitrage wenst bij 
aanbestedingsgeschillen. 
De heer van Luik moet zich realiseren 
dat het feit dat nog steeds elk jaar een 
toestroom is van nieuwe zaken, niet 
betekent dat de Raad zich geen 
zorgen moet maken over de toekomst. 
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Precies tien seconden had 
minister Cramer nodig; 
tien seconden om de 

inwoners niet gerust te 
stellen. Eerder die dag 
had het kabinet 
toestemming gegeven 
voor CO2-opslag onder 
hun backyard. Maar 
Barendrecht is bang. 
En dús moet Cramer 
ze overtuigen. 
Oftewel haar 
boodschap zó 
formuleren dat ze op 
z’n minst het voordeel 
van de twijfel krijgt. 
Maar wat zei de minister 
afgelopen woensdag tegen 
twee miljoen achtuurjour-
naal-kijkers? “Met de hand 
op mijn hart durf ik te 
zeggen: dit is veilig. Ik ben 
er echt van overtuigd dat ik 
alles heb gedaan om de 
mensen hun zorgen weg te 
nemen.” 
In die quote staat vooral haar 
eigen inspanning centraal. Dat de 
zorgen niet zijn weggenomen, 
lijkt niet relevant. Ook de ‘hand 
op mijn hart’ werkt niet. Ze 
vraagt kijkers haar persoonlijk te 
vertrouwen. Probleem is alleen 
dat burgers dat sinds pakweg een 
halve eeuw nauwelijks nog doen.
Collega-minister Eurlings 
begrijpt dat heel goed. Zijn 
effectiviteit dankt hij mede aan 
zijn heldere manier van commu-

niceren. Zo nam hij de klach-
ten over geluidoverlast 
langs de hsl meteen serieus. 

En toen uit extra onderzoek 
bleek dat de norm inderdaad 

werd overschreden, 
kondigde hij direct 
maatregelen aan. 
Eurlings zou ‘Barendrecht’ 
dan ook anders doen: ‘CO2-
opslag valt binnen alle 
wetten en regels die we als 
democratisch land met 
elkaar hebben afgespro-
ken. We gaan nu eerst een 
proef doen en die uitge-
breid monitoren. Mocht op 
enig moment blijken dat 
er tóch iets buiten de 
norm valt, dan neem ik 
direct maatregelen. Daar 
kunt u mij op afrekenen.’
Cramer zei het niet zo, 
maar schreef het diezelfde 

dag wel in een 
dertien pagina’s 
tellende brief aan 

de Kamer. Bijna niemand van de 
twee miljoen journaal-kijkers zal 
die brief ooit lezen. En dus moet 
ze het ook in een soundbite 
kunnen. Die paar seconden zijn 
uiteindelijk minstens zo belang-
rijk als alle onderzoeksrapporten 
samen.

Remco de Boer
Directeur De Boer Communicatie – 
techniek & wetenschap, Amster-
dam
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