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1. AANLEIDING 
Het Centrum Ondergronds Bouwen stelt in opdracht van Rijkswaterstaat het afwegingskader 
ondergronds vs. bovengronds bouwen op. Ten behoeve van de vorming van het afwegingskader 
is een proces uitgezet, waarin de kernvraag in vijf sporen is onderzocht. Deze sporen zijn: 

• hinder; 
• kwaliteit leefomgeving; 
• kosten en baten; 
• beheersbaarheid bouwproces; 
• afwegen. 

 
Deze notitie richt zich op de resultaten van het spoor hinder en bundelt de resultaten van het 
gehele proces vanaf het vierde kwartaal van 2011 tot en met mei 2012. 
 
2. DOEL- EN VRAAGSTELLING 
De vraag van het COB is om een (onderdeel van het) afwegingskader te maken waarmee 
ondergrondse en bovengrondse alternatieven voor ruimtelijke projecten op inzichtelijke wijze met 
elkaar kunnen worden vergeleken en op basis waarvan een transparante keuze voor een 
ondergronds of bovengronds alternatief kan worden gemaakt. Het doel van het spoor hinder is 
om hinder op volwaardige wijze mee te wegen in de besluitvorming over ruimtelijke projecten. 
 
3. AANPAK EN WERKWIJZE 
De aanpak van het spoor hinder kenmerkt zich door de ontsluiting van diverse bronnen en kent 
de volgende stappen: 

1. Literatuuronderzoek, met het doel om zo goed mogelijk gebruik te maken van bestaande 
kennis. 

2. Gesprekken met projectleiders van ondergrondse (infrastructuur)projecten. 
3. Bundeling/synthese van de resultaten van het spoor hinder met de resultaten van andere 

sporen door middel van een workshop en gezamenlijke bijeenkomst. 
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Stappen 1 en 2 zijn voor 1 februari 2012 afgerond. Op 1 februari 2012 is in Utrecht een workshop 
gehouden waarin alle ‘trekkers’ van de sporen bij elkaar kwamen en de resultaten van de 
afzonderlijke sporen met elkaar werden geconfronteerd. Op 16 april is met een kleiner 
gezelschap een bijeenkomst gehouden in het kantoor van het COB te Gouda, met het doel de 
afzonderlijke resultaten te bundelen tot één afwegingskader. In de voorliggende notitie zijn de 
resultaten van beide bijeenkomsten meegenomen. 
 
4. RESULTATEN LITERATUURONDERZOEK 
Het doel om een bruikbaar en integraal afwegingskader te maken is niet nieuw, er zijn al 
verschillende pogingen ondernomen. Er is daarom al veel kennis beschikbaar en het is niet 
nodig om het wiel opnieuw uit te vinden. Bovendien kan er meerwaarde worden bereikt door 
goed gebruik te maken van beschikbare kennis. Daarom is allereerst een literatuurscan 
uitgevoerd (zie de laatste pagina voor de bronvermelding). Hieronder zijn de leerpunten voor het 
spoor hinder weergegeven. Bij de formulering van de leerpunten is specifiek gekeken naar de 
punten die ondergrondse projecten onderscheiden van bovengrondse projecten. 
 
Wat betreft hinder is er onderscheid gemaakt naar hinder in procesmatige zin en milieukundige 
of ruimtelijke hinder (met gevolgen voor de leefbaarheid of kwaliteit van de woonomgeving). 
Milieukundige hinder speelt daarbij voor, tijdens en na het bouwproces van (ondergrondse) 
projecten.  
 
4.1 Hinder in procesmatige zin 

• Onbekendheid met ondergronds bouwen, vooral bij besluitvormers, bewoners en 
belanghebbenden, leidt tot weerstand. De voordelen, mogelijkheden, belemmeringen, 
effecten en methoden van ondergronds bouwen zijn (in de literatuur) voor een groot deel 
bekend, maar dringen niet door tot de besluitvorming. Tevens blijkt dat er voor veel 
negatieve effecten en belemmeringen (technische) oplossingen bestaan. 

• Vooroordelen met betrekking tot ondergronds bouwen, zoals de associatie met donkere 
en vochtige ruimtes en hoge kosten, leiden tot weerstand. Vooroordelen dragen bij aan 
een onvolwaardige afweging van ondergrondse alternatieven in ruimtelijke vraagstukken 
en projecten. Keuzes worden gemaakt op basis van selectieve argumenten (zoals 
kosten). Dergelijke vooroordelen worden in de literatuur genuanceerd en er worden 
(technische) oplossingen voor aangedragen. 

• Ondergrondse alternatieven worden te vroeg afgeschreven op basis van één of slechts 
enkele criteria. Om ondergrondse alternatieven serieus en eerlijk mee te wegen in 
besluitvormingsprocessen, dient er sprake te zijn van toetsing aan een integraal (en 
breed) beoordelingskader. Effecten en kansen van ondergrondse alternatieven dienen in 
vroege fasen inzichtelijk te worden gemaakt om te bepalen of ondergrondse 
alternatieven kansrijk zijn. Het kader dient dynamisch te zijn om geschikt te kunnen zijn 
voor de toepassing bij diverse projecten (elk project vraagt om een specifiek of bijgesteld 
kader).  

• Een lange termijn visie op een ruimtelijke opgave dient ten grondslag te liggen aan de 
toetsing van alternatieven, zowel bovengronds als ondergronds, om te voorkomen dat 
korte termijn doelen en belemmeringen, zoals kosten, er toe leiden dat ondergrondse 
alternatieven te vroeg afgeschreven worden. 

• Afwegingen over ruimtelijke projecten vinden plaats in een complexe maatschappelijke 
en bestuurlijke context. Er dient hiervoor expliciet aandacht te zijn in 
besluitvormingsprocessen. Om tegemoet te komen aan de complexiteit van projecten, 
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dienen stakeholders in vroege fasen betrokken te worden bij de probleemdefinitie en de 
vorming van het (projectspecifieke) afwegingskader. Stakeholderanalyse, 
stakeholderselectie en participatie zijn hierbij kernwoorden. 

 
4.2 Milieukundige en ruimtelijke hinder tijdens het bouwproces 

• In bestaande literatuur zijn tal van hinderaspecten in beeld gebracht, zoals: schade aan 
gebouwen door trillingen, geluidoverlast, aan- en afvoer van bouwmaterialen en 
verminderde bereikbaarheid. 

• Onvolledige informatie over de ondergrond kan ertoe leiden dat er extra hinder tijdens 
het bouwproces ontstaat. Voorbeelden zijn de ‘ontdekking’ van explosieven en de 
doorsnijding van leidingen of bouwwerken (funderingen e.d.). Door investeringen in beter 
onderzoek naar de ondergrond en betere ontsluiting van de informatie over de 
ondergrond kan dergelijke hinder tijdens het bouwproces worden voorkomen. 

 
4.3 Milieukundige en ruimtelijke hinder voor en na realisatie van een project 

• In bestaande literatuur zijn tal van hinderaspecten in beeld gebracht, zoals: 
bereikbaarheid, barrièrewerking, veiligheid, geluid, trillingen, luchtkwaliteit, aantasting of 
behoud van visuele waarden, monumenten, gebieden, natuur, ecologie, waterkwaliteit, 
bodemkwaliteit. 

• Opgemerkt dient te worden dat bovenstaande hinderaspecten tevens gelden voor 
bovengrondse ruimtelijke projecten. Het verschil zit in de effecten van een bovengronds 
of ondergronds alternatief óp deze aspecten. Het doel moet daarom zijn om de effecten 
van ondergrondse alternatieven volwaardig mee te wegen naast bovengrondse 
alternatieven, op basis van hetzelfde beoordelingskader. 

 
4.3 Conclusies literatuuronderzoek 
Op basis van de literatuurstudie is geconcludeerd dat de belangrijkste ‘hinderfactoren’ voor 
ondergrondse projecten schuilen in de besluitvormingsfase. Onbekendheid en vooroordelen 
leiden ertoe dat ondergrondse alternatieven voor ruimtelijke opgaven geen volwaardig onderdeel 
zijn van afwegingsprocessen. Ondergrondse alternatieven dienen verder onderdeel te zijn van 
een integrale afweging van alternatieven, op basis van een breed beoordelingskader. Aan de 
afweging dient een lange termijn visie voor een ruimtelijke opgave ten grondslag te liggen, 
waaraan zowel bovengrondse als ondergrondse alternatieven worden afgewogen of getoetst. 
 
De hinderfactoren tijdens de realisatiefase zijn goeddeels in de literatuur bekend. Deze 
hinderfactoren dienen onderdeel te zijn van het brede afwegingskader voor de 
besluitvormingsfase. Onvolledige informatie over de ondergrond kan leiden tot extra hinder 
gedurende het bouwproces. 
 
De hinderfactoren die spelen voor en na realisatie van een project zijn eveneens goeddeels 
bekend. De effecten van ondergrondse projecten op deze factoren kunnen (sterk) verschillen van 
de effecten van bovengrondse projecten. Effecten en kansen van ondergronds bouwen dienen in 
vroege fasen van projecten inzichtelijk te worden gemaakt om te bepalen of ondergrondse 
alternatieven kansrijk zijn. 
 
5. UITGANGSPUNTEN 
Op basis van de resultaten van het literatuuronderzoek zijn uitgangspunten voor het 
afwegingskader geformuleerd. Het COB heeft daarbij gevraagd om het afwegingskader te richten 
op de milieukundige en ruimtelijke hinder van projecten. In samenspraak met de andere sporen 
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is uitgesproken om aan te sluiten op de aanpak “Sneller en Beter” van het ministerie van I&M. 
Deze aanpak krijgt in de huidige praktijk navolging in diverse (infrastructurele) projecten. Om de 
relevantie van het afwegingskader ondergronds vs. bovengronds bouwen te vergroten, is 
daarom aangesloten bij de aanpak conform Sneller en Beter (S&B). 
 
5.1 Fasen van projecten 
Het afwegingskader dient te worden toegepast in besluitvormingsprocessen over ruimtelijke 
projecten. In dergelijke projecten de volgende fasen te onderscheiden:  

1. Initiatieffase 
2. Verkenningfase 
3. Planuitwerkingsfase 
4. Realisatiefase 
5. Gebruiksfase 

 
Het besluitvormingsproces omvat de initiatief- en verkenningfase. In het besluitvormingsproces 
dient de hinder die zich voor, tijdens en na realisatie van een project kan voordoen, zoveel 
mogelijk inzichtelijk te worden gemaakt. Het afwegingskader ondergronds vs. bovengronds 
bouwen, spoor hinder dient daaraan bij te dragen. Het ontwikkelde kader zal tijdens de 
planuitwerkingsfase dienen als basis voor het programma van eisen voor uitvoering en ontwerp.  
 
5.2 Hinder en gehinderden 
Milieukundige en/of ruimtelijke hinder kan worden omschreven als de negatieve effecten die 
worden ondervonden door mensen als gevolg van een bestaande of toekomstige ruimtelijke 
functie. Wat betreft milieukundige en ruimtelijke hinder maken wij onderscheid naar zogenaamde 
objectieve en subjectieve hinder: 

• Objectieve hinder omvat hinder die meetbaar1 is en die kan worden getoetst aan in wet 
of beleid vastgelegde normen. Het betreft bijvoorbeeld geluidhinder, uitstoot van 
schadelijke stoffen (luchtkwaliteit) en externe veiligheid. 

• Onder subjectieve hinder verstaan we hinder die mensen ondervinden, maar die niet 
goed meetbaar is en niet getoetst kan worden aan normen door de afwezigheid van 
wettelijke of beleidsmatige kaders. Het betreft bijvoorbeeld vervuiling of sociale 
(on)veiligheid. 

 
Bovenstaand onderscheid achten wij van belang omdat wettelijke normen een zekere status 
hebben, ook bij bewoners en belanghebbenden. Met die beeldvorming moet serieus worden 
omgegaan, vooral gezien de geloofwaardigheid van de overheid als normsteller. 
 
Om hinder goed mee te wegen in besluitvorming, dient hinder ten eerste inzichtelijk te worden 
gemaakt voor besluitvormers. Verschillende hinderfactoren dienen daarom meetbaar gemaakt te 
worden. Dit resulteert in informatie als input voor de besluitvorming, zie onderstaand schema. 
 
Relatie 1: hinder meetbaar maken als input voor besluitvorming. 

 
                                                   
1 Aangetekend wordt dat een gelijke mate van objectief meetbare waarden door diverse personen verschillend ervaren kan 
worden. Bijvoorbeeld geluidhinder is afhankelijk van de geluidbelasting in decibellen, maar de mate van hinder wordt ook 
beïnvloedt door onder meer persoonlijke kenmerken en omgevingskenmerken. Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie 
tussen geluidbelasting en ervaren geluidhinder heeft inzicht geboden in deze relatie. In de wet zijn normen vastgelegd met 
betrekking tot de geluidbelasting die door de wetgever acceptabel worden geacht. 

Hinder meetbaar maken Input voor besluitvorming 
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Bovenstaande betreft echter een eenzijdige relatie en beantwoordt niet aan het feit dat hinder 
door mensen (verschillend) ervaren wordt en daarmee subjectief is. Daarom dienen 
‘gehinderden’ in het besluitvormingsproces te worden betrokken, zie onderstaand schema. 
 
Relatie 2: gehinderden betrekken in besluitvorming. 

 
 
Bovenstaande draagt bij aan een tweezijdige relatie. Hieruit rollen naast inhoudelijke ook 
procesmatige aanbevelingen. Een belangrijke aanbeveling in dat kader is: zorg dat overheden en 
burgers op een goede manier met elkaar in gesprek komen over hinder, om te voorkomen dat 
maatschappelijke weerstand en “hindermacht” het project verstoort. Sterker, door middel van een 
goed georganiseerd proces kan men medestand organiseren. In een proces met bewoners en 
belanghebbenden dienen daarom bekende hinderfactoren (zoals geluid en lucht) transparant en 
realistisch in beeld te worden gebracht. Hierbij dient verder te worden gekeken dan alleen 
wettelijk of beleidsmatig vastgestelde normen. Ook dienen hierbij hinderfactoren die door 
bewoners en belanghebbenden ervaren worden, maar bijvoorbeeld niet in wet- of regelgeving 
zijn benoemd, op een transparante en realistische wijze in beeld te worden gebracht. Hieronder 
vallen bekende en minder bekende hinderfactoren zoals: trillingen, ijzerslijpsel van treinsporen 
op auto’s en sociale (on)veiligheid. 
 
Conform de vraag van het COB om aandacht te besteden aan milieukundige en ruimtelijke 
hinderfactoren, richt het afwegingskader zich op het inzichtelijk maken van hinder. Hieronder is 
het afwegingskader, spoor hinder, beschreven. 
 
6. HET AFWEGINGSKADER 
Op basis van voorgaande informatie is het afwegingskader, spoor hinder, ontwikkeld. Het 
afwegingskader bestaat uit twee onderdelen: 

1. Een stappenplan, met het doel om hinder in afwegingsprocessen inzichtelijk te maken en 
transparant af te wegen. 

2. Een lijst van milieukundige en ruimtelijke hinderfactoren, met het doel om hinder 
meetbaar te maken en het afwegingsproces inhoudelijk te ondersteunen. 

 
Het stappenplan omvat de volgende fasen: 

• Initiatieffase 
• Verkenningfase 
• Planuitwerkingsfase 

 
Hieronder is per fase ingegaan op de stappen per fase, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten 
op in praktijk zijnde instrumenten en methoden. De lijst van hinderfactoren dient daarbij in elke 
fase te worden toegepast, waarbij de lijst per fase kan worden aangevuld en nader worden 
ingevuld. De lijst heeft daarmee het karakter van een kapstok, of inspiratie- en groeidocument, 
dat steeds concreter en vollediger wordt naarmate het project vordert. 
 
6.1 Initiatieffase: formulering van opgave en quick-scan 
In de initiatieffase is het doel om de opgave en doelstelling van een project te formuleren en 
scope en budget van een project (op hoofdlijnen) te bepalen. De scope van een project omvat 

Gehinderden Besluitvorming 
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daarbij ook de aard en het aantal alternatieven: alle denkbare alternatieven dienen in beeld te 
worden gebracht, op basis waarvan een realistisch en toereikend budget bepaald. Om scope en 
budget op transparante en realistische wijze te bepalen, dient daarin de verwachte mate van 
hinder te worden meegenomen. Transparante communicatie over hinder draagt tevens bij aan 
de acceptatie en het draagvlak voor een bouwproject. Reflectie op het doel (of de aanleiding) 
van een project kan er ook toe leiden dat een bredere opgave dient te worden geformuleerd. Een 
sectorale opgave2 kan dan een gebiedsgerichte opgave worden, waarin het verminderen van 
hinder onderdeel wordt van de doelstelling. 
 

 
 
In de initiatieffase dient een quick-scan en risico-analyse te worden uitgevoerd gericht op de 
beantwoording van de volgende vragen: 

• Tegen welke vormen van hinder loopt men aan? 
• Tegen welke risico’s loopt men aan als men deze hinder negeert? 
• Welke maatregelen of eventuele alternatieven zijn nodig om hinder en/of risico’s te 

voorkomen of te beperken? 
 
De quick-scan dient te worden uitgevoerd op basis van bestaande en ruimtelijke informatie, 
vuistregels en expert judgement, aansluitend op het karakter van deze vroege 
besluitvormingsfase en het procesontwerp van “Sneller en Beter”. In dat procesontwerp wordt in 
vroege fasen getoetst op doelbereik en onoverkomelijke belemmeringen (no go’s). 
 
De quick-scan biedt in een vroege fase inzicht in de mate van hinder van een project en 
alternatieven. De quick scan kan tevens inzicht bieden in de noodzaak om een project op te 
delen in deelprojecten, indien een project bijvoorbeeld in een zeer gedifferentieerde omgeving is 
gelegen waarin de verwachte mate van hinder ook zeer verschillend is. De tabel met 
hinderfactoren in de bijlage van deze notitie dient als inspiratie en kapstok voor de quick-scan. 
 
6.2 Verkenningfase: afwegen van alternatieven en kwantificeren van hinder 
De verkenningfase heeft tot doel om alternatieven af te wegen en een voorkeursalternatief te 
selecteren. In deze fase is daarom nader (kwantitatief) inzicht nodig in de effecten van 
alternatieven voor verschillende hinderfactoren en de mitigerende maatregelen die getroffen 
kunnen worden. De lijst met hinderfactoren uit de initiatieffase vormt de input voor de 
verkenningfase. In de verkenningfase wordt deze waar nodig en waar mogelijk verder ingevuld 
en/of aangevuld met meer factoren. In de verkenningfase fase is in dat kader een belangrijke rol 
weggelegd voor bewoners en belanghebbenden. 
 
Milieukundige of ruimtelijke hinder kan zich voordoen gedurende drie fasen van een project: vóór 
realisatie, tijdens realisatie en na realisatie. Hinderfactoren in alle fasen dienen inzichtelijk te 
worden gemaakt en te worden meegewogen in de afweging van alternatieven. De (verwachte) 

                                                   
2 Een sectorale opgave is bijvoorbeeld het verbeteren van bereikbaarheid. Uit een korte analyse van diverse ondergrondse 
infrastructuurprojecten blijkt dat vooral verkeershinder (slechte doorstroming/vertraging) een belangrijke rol heeft gespeeld in 
de keuze voor een project/alternatief. 

Voorbeeld: indien een infrastructureel project niet alleen wordt beschouwd als een verbinding tussen punt A en punt 

B, maar indien met mogelijke maatregelen of alternatieven ter voorkoming of beperking van hinder rekening wordt 

gehouden, zal een ander budget nodig kunnen zijn. Voorkomen wordt dat bij verdere uitwerking op grond van 

hinderfactoren duurdere alternatieven later in het proces tot budgetoverschrijdingen leiden. 
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hinder tijdens de realisatiefase is daarbij sterk afhankelijk van de beschikbare informatie3 over de 
ondergrond. 
 
In de verkenningfase vormt een breed proces waarin bewoners en belanghebbenden 
participeren de basis voor de inventarisatie en waardering van hinderfactoren. Aan de 
vormgeving van dit proces dient een goede stakeholderanalyse ten grondslag te liggen. Tevens 
dient er aandacht te worden besteed aan het ontwerp van een goed communicatieproces waarin 
risico’s, keuzes en afspraken transparant worden gecommuniceerd. Ook goede communicatie 
over het eindbeeld van een project of alternatief vormt een belangrijke pijler in de 
verkenningsfase. Het eindbeeld heeft namelijk invloed op de wijze waarop mensen hinder 
waarderen en/of accepteren. 
 
Om hinderfactoren en de effecten van alternatieven in de verkenningfase op een goede manier 
inzichtelijk te maken, alsook maatregelen te benoemen, kan gebruik worden gemaakt van 
verschillende bestaande instrumenten zoals: milieueffectrapportage (plan-MER) en GES 
(gezondheidseffectscreening, zie onderstaand tekstkader), waarbij verder wordt gekeken dan 
wettelijke normen. 
 

 
 

                                                   
3 Onvolledige informatie over de ondergrond leidt tot risico’s en mogelijke hinder, vooral in de realisatiefase. Voor een goede 

afweging van ondergrondse alternatieven dienen daarom onder meer ondergrondse bouwkundige structuren, aanwezige 

kabels, leidingen, explosieven en archeologische vondsten inzichtelijk te zijn gemaakt. Zie ook het literatuuronderzoek. 
 

Gezondheidseffectscreening (GES) is een instrument waarmee plannen in een vroeg stadium kunnen worden gescreend 

op gezondheidseffecten. Het belangrijkste doel van GES is het mee laten wegen van gezondheidsbelangen in de 

besluitvorming en wel op een zodanige manier dat de beleidsmakers op het juiste moment de juiste informatie over 

gezondheidseffecten in heldere taal onder ogen krijgen. In een GES kan het aantal personen in verschillende 

blootstellingklassen (GES-scores) bepaald worden voor verschillende ‘agenten’, zoals geluid, stank, fijn stof. 

 

 
Bron van tekst en figuren: handboek GES (Ministeries van VROM en VWS, juli 2010) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 mei 2012 9X1336/N005/904187/Nijm 8/12 
 

Het is van belang om in de verkenning onderscheid te maken tussen gekende hinder en 
mogelijke hinder of risico’s. Beide vormen van hinder dienen te worden benoemd en op 
transparante wijze te worden meegenomen in de afweging. Mogelijke hinderfactoren of risico’s 
betreffen alle hinderfactoren waarvan (nog) niet bekend is of ze bij het project al dan niet 
optreden. Specifiek voor ondergrondse projecten gelden de volgende factoren: calamiteiten 
tijdens de uitvoering, onverwachte kabels, leidingen, constructies, explosieven en archeologische 
vondsten in de ondergrond. Dergelijke factoren leiden vaak tot vertragingen in het bouwproject 
en daarmee tot toename van de tijdsduur van hinder en ook tot de afname van het vertrouwen 
van gehinderden in het project en de initiatiefnemer (vaak een overheid). Vooral onvolledige 
informatie over de ondergrond ligt aan deze risico’s ten grondslag. Risico’s dienen al in de 
initiatieffase in beeld te worden gebracht. In de verkenning kan de ‘risicolijst’ worden 
geactualiseerd. 
 
Het resultaat van de verkenningfase is een overzicht van (de effecten op) hinderfactoren per 
alternatief en maatregelen die getroffen (kunnen) worden om hinder te voorkomen of te 
verminderen. Niet alle factoren of effecten dienen uitgebreid te worden onderzocht. Op basis van 
ervaringen bij andere projecten, dienen mogelijke hinderfactoren en risico’s wel te zijn benoemd: 
transparantie boven zekerheid. 
 
6.3 Planuitwerkingsfase: programma van eisen 
De ‘hinderlijst’ van de verkenningfase is kaderstellend voor de planuitwerkingsfase. Het biedt de 
basis voor een Programma van Eisen (PvE), waarin hinderfactoren en mitigerende maatregelen 
zijn benoemd. In de planuitwerkingsfase vormt verder het management van verwachtingen een 
belangrijk onderdeel van het proces: hinder tijdens de uitvoering en de duur van realisatie 
moeten realistisch in beeld worden gebracht en daar moet naar gehandeld worden. 
 
6.4 Overzicht stappenplan 
In onderstaand schema is het procesontwerp van het afwegingskader voor het spoor hinder in 
één beeld weergegeven. Daarbij geldt het volgende: 

• de output van elke fase (aan informatie) is mede de input voor de volgende fase, dit 
betreft in ieder geval de lijst van hinderfactoren; 

• het detailniveau en de volledigheid van informatie betreffende hinder wordt in elke fase 
verhoogd; 

• na elke fase vindt terugkoppeling plaats richting het resultaat van de vorige fase en wordt 
vastgesteld of mogelijke hinderfactoren en risico’s nog gelden of dat hiervoor (effectieve) 
maatregelen zijn getroffen. 
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Figuur: overzicht van het stappenplan 

 
 
Op de volgende pagina is de lijst van hinderfactoren weergegeven. De lijst is een ondersteunend 
instrument en kan in elke fase van een project worden toegepast. De lijst heeft tot doel bij te 
dragen aan de inhoud van een open discussie in het brede proces met initiatiefnemer, 
stakeholders en/of bewoners. 

Bepaling opgave, scope en 

budget. 

Afwegen van alternatieven. 

Selectie van voorkeursalternatief. 

Kaders scheppen voor realisatie. 

Uitwerken van VKA. 

Realiseren van project. 

Beheer en onderhoud. 

Verwachte hinder en 

risico’s. 

Gekende hinder. 

Mogelijke hinder en risico’s. 

Gekende hinder. 

Mogelijke hinder en risico’s. 

Gekende hinder. 

Mogelijke hinder en risico’s. 
 

Gekende hinder. 

Quick scan, risico- 

analyse. 

Plan-MER, GES, 

risico-analyse. 

Besluit-MER, 

GES, PvE. 

Monitoring en 

evaluatie. 

Monitoring en 

evaluatie. 
 

Fase Doel van fase Te onderzoeken criteria 
Methoden en 

instrumenten 

Initiatief fase 

Verkenning 

Planuitwerking 

Realisatiefase 

Gebruiksfase 
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Tabel: lijst met hinderfactoren 

Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

Hinderfactor per fase 
Waardering 

Mitigerende 

maatregelen* 
Waardering 

Mitigerende 

maatregelen 
Waardering 

Mitigerende 

maatregelen 

Voor realisatie  

Geluid (W) +++ Ja     

Luchtkwaliteit (W) ++ Nee     

(externe) veiligheid (W) + Ja     

Stank 0 Nee     

Barrièrewerking - Ja     

Bereikbaarheid - - Nee     

Visuele hinder - - - Ja     

Ruimtedruk Etc. Etc.     

Trillingen       

Vervuiling/stof       

Subtotaal (fase) - - - - - - 

Tijdens realisatie  

Geluid (W)       

Omrijden/bereikbaarheid       

Trillingen       

Stof/vervuiling       

Zettingen van bouwwerken/schade       

Visuele hinder       

Aan- en afvoer van materialen        

Kans op vertraging**       

Ongerustheid       

(externe) veiligheid       

Subtotaal (fase) - - - - - - 

Na realisatie  

Geluid (W)       

Luchtkwaliteit (W)       

(externe) veiligheid (W)       

Stank       

Barrièrewerking       

Bereikbaarheid       

Visuele hinder       

Ruimtedruk       

Trillingen       

Vervuiling/stof       

Beheer en onderhoud       

Subtotaal (fase) + + + + + + 

Totaal + + + + 

* Mitigerende maatregelen kunnen hinder verzachten. Bij de waardering van hinder dient te worden overwogen of mitigerende 

maatregelen (kunnen) worden getroffen. 

** Vertraging leidt tot langere duur van hinder en kan worden veroorzaakt door onder meer calamiteiten tijdens de uitvoering, 

onverwachte kabels, leidingen, constructies, explosieven en archeologische vondsten in de ondergrond. 

(W): voor deze hinderfactor gelden wettelijke of beleidsmatige normen of richtwaarden.
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7. AANBEVELINGEN 
In het cahier “afwegingskader ondergronds vs. bovengronds bouwen” van het COB, dat de start 
vormde voor het proces van de totstandkoming van een afwegingskader, zijn drie typen 
(mogelijke) eindproducten beschreven: 

• een werkwijze, ondersteund door bijvoorbeeld best practices, trainingen en begeleiding; 
• toegankelijke (behapbare en bruikbare) kennis en informatie, bijvoorbeeld in de vorm van 

databases, modellen en ondersteund door trainingen of workshops; 
• nieuwe kennis, waaronder quick wins en (een strategie voor) lange termijn onderzoek. 

 
Het voorliggende afwegingskader beantwoordt deels aan de eerste twee punten. Bovenstaand 
kader wordt in twee opzichten echter niet beschouwd als finaal product: 

• ten eerste is het kader aan invloeden van tijd onderhevig en kunnen bijvoorbeeld 
hinderfactoren aan de lijst worden toegevoegd of juist worden geschrapt; 

• ten tweede is een effectief afwegingskader een kader dat door betrokken partijen bij een 
project gezamenlijk wordt opgesteld, zo is vastgesteld in de workshop van 1 februari 
2012. Met andere woorden: het bovenstaande kader is een ondersteunend middel, een 
kapstok, bij de gezamenlijke vorming van een afwegingskader (of “dashboard”) voor een 
specifiek project. 

 
Op basis van bovenstaande punten en de verzamelde informatie in deze notitie zijn de volgende 
aanbevelingen voor het vervolg geformuleerd: 

• Er dient (door het COB en samenwerkende partijen rondom het afwegingskader) een 
strategie te worden ontwikkeld waarmee wordt bijgedragen aan een mentaliteit of cultuur 
waarin een brede scope van alternatieven en maatregelen op transparante wijze wordt 
afgewogen in brede processen met alle stakeholders. Hierbij kan worden aangehaakt bij 
Sneller & Beter. 

• Er dient bewustzijn en gedragen inzicht (kennis) te worden gecreëerd in de 
mogelijkheden van ondergronds bouwen (om aan de problematiek van onbekendheid en 
vooroordelen in huidige processen tegemoet te komen, zie het literatuuronderzoek). 

• Er dient bewustzijn en gedragen inzicht te worden gecreëerd in de toegevoegde waarde 
van ondergronds bouwen in relatie tot duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving. 
Dit kan de vorm krijgen van een checklist of inhoudelijke lijst beoordelingscriteria die in 
een afweging dienen te worden meegenomen, vergezeld van een stappenplan die tot 
doel heeft de relevante informatie in een afwegingsproces boven tafel te krijgen. Hierbij 
kan een koppeling worden gelegd aan bestaande instrumenten zoals GES. 
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