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1 Inleiding 

 

 COB ontwikkelt in opdracht van Rijkwaterstaat een afwegingskader voor het besluitvormingsproces rondom ruimtelijke investeringen die 

zowel bovengronds als ondergronds zouden kunnen worden uitgevoerd. Achtergrond bij de opdracht aan het COB is het gebrek aan goe-

de informatie om deze afweging goed te kunnen maken. Ondergrondse alternatieven staan vaak al vanaf het begin op achterstand, vanuit 

de vooronderstellingen dat ondergronds per definitie duur(der) en complex(er) is. 

 

 Ter verrijking en onderbouwing van de handreiking voor afwegingen bij boven- en ondergronds bouwen heeft het COB aan Buck Consul-

tants International (BCI) gevraagd de bevindingen en bouwstenen tot dusverre te toetsen in een tweetal casussen. Deze notitie is het re-

sultaat en beschrijft de bevindingen in de casussen A9 (bij Amstelveen) en A15 (bij het Pannderdensch Kanaal). 
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2 Twee casussen 

 

 

 We bespreken 2 voorbeeldprojecten 

 

- A9 Amstelveen 

- A15 Pannerdensch Kanaal 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schets A9 bij Amstelveen       Doortrekking A15, met brug over Pannerdensch Kanaal 
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3 Aanpak  

 

 Analyse van het besluitvormingsproces, zoals het heeft plaatsgevonden, met als belangrijkste topics: 

 afbakening probleem/uitdaging; 

 betrokkenheid stakeholders; 

 doorlopen besluitvormingsproces met specifieke aandacht voor wijze waarop en mate waarin ondergrondse oplossingen zijn meege-

nomen. 

 Toetsing van de COB-bouwstenen met als belangrijkste gespreksonderwerpen: 

 beoordeling van de bouwstenen in termen van bijdrage aan transparant en hoogkwalitatief proces; 

 inschatting in welke mate de COB-bouwstenen de besluitvorming (zowel qua proces als uiteindelijk besluit) zou hebben beïnvloed; 

 ideeën bij de geïnterviewden om het afwegingskader verder te versterken 

 

 Meer specifiek hebben we in de gesprekken antwoord gekregen op de volgende set vragen 

- welke knelpunten waren aanleiding voor het project? 

- of: welke kans werd gegrepen? 

- wie nam het initiatief? 

- hoe is de probleemstelling gedefinieerd? 

- welke doelen zijn geformuleerd? 

- welke randvoorwaarden zijn geformuleerd? 

- welke partijen zijn betrokken? 

- welke bijzonderheden zijn er te vermelden over de stakeholders? 

- welke alternatieven zijn onderzocht? 

- wat zijn de uitkomsten? 

- welke onderzoekstools zijn gebruikt? 

- welke criteria speelden een rol bij besluitvorming? 

- in hoeverre waren stakeholders eensgezind over het voorkeursalternatief? 
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We leggen de focus op de voorbereidende stappen van de besluitvorming (en afwegingen) over projecten: de MIRT-verkenning. Ook eventue-

le afwegingen gemaakt in het kader van de regionale Gebiedsagenda en/of een uitgevoerd MIRT-onderzoek worden meegenomen in de ana-

lyse van de cases. 

 

Initiatieffase

Startfase

Analysefase

Beoordelingsfase

Besluitvormingsfase

Planuitwerkingsfase

Startdocument MIRT

Plan van aanpak / Notitie Reikwijdte en Detailniveau

1e zeef / Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen

2e zeef / Plan MER / OEI / Ontwerp Structuurvisie

Structuurvisie / Voorkeursbeslissing MIRT
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4 Resultaten  

Onderstaand een beknopte weergave van de bevindingen voor beide casussen, ingedeeld naar de onderzoeksvragen. 

 

 A9 A15 

Aanleiding   

Welke knelpunten waren aanleiding?  Slechte bereikbaarheid als belemmering voor 

een sterke internationale concurrentiepositie 

van de Randstad  verbreding A9 bij Amstel-

veen maakt onderdeel uit van de planstudie 

weg Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) 

 De planstudie is omstreeks 2005 opgestart, in 

de voorbereidingen van de Noordvleugelbrief 

(2006).  

 

 Doortrekken A15 al jarenlang op de (regionale) 

agenda als verbetering van de bereikbaarheid 

in de regio + als noodzakelijke versterking van 

het regionale economsiche vestigingsklimaat. 

Congestie op A50 en A12 leidt tot opstoppin-

gen op onderliggend wegennet: doortrekken 

A15 moet daar oplossing voor bieden. Zonder 

ingrijpen is in 2025 het wegennetwerk in de 

hele stadsregio overbelast 

 Voorts voorziet doortrekken A15 in een be-

langrijke verbetering van de doorstroming naar 

Duitsland (vanuit o.a. Mainport Rotterdam)  

 Al in 2003 werd de haalbaarheid verkend door 

betrokken partijen. De provincie Gelderland 

heeft toen een onderzoek gedaan naar de 

haalbaarheid van de doortrekking (met een 

tunnel en beprijzen (tol)). 

Of: welke kans werd gegrepen?  De gemeente Amstelveen heeft in (circa) 2002 

in haar toekomstvisie voor het eerst gesproken 

over ondertunneling van de A9 (destijds nog 

zonder de aanleiding van verbreding). 

 Niet van toepassing 

Wie nam het initiatief?  Rijk, in het kader van o.a. Randstad Urgent 

 Rijk zette in op verbreding: de gemeente heeft 

toen het initiatief genomen om zelf een aantal 

tunneloplossingen te laten onderzoeken (inclu-

 Reeds in jaren negentig, gecombineerd met de 

Betuweroute, aan de orde geweest. Doortrek-

ken A15 toen geschrapt ten faveure van op-

lossingen via A50 en A12 
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sief boortunnel)  Nieuw initiatief: provincie Gelderland in 2003, 

met het onderzoek ‘A15, de ontbrekende 

schakel’ 

 In 2004 opgenomen in de NoMo 

 In de periode 2003-2005 sterke lobby vanuit 

de regio, over het hele stadsregiopakket (in-

clusief stadsbrug Nijmegen, A50 brug, station 

Arnhem, doortrekken A73) 

 In 2004 overeenstemming over regiopakket: 

stadsbrug Nijmegen, A50, station Arnhem en 

A15 (A73 geschrapt) 

 2006 bestuurlijke overeenkomst over doortrek-

ken A15 en verbreden A12 

Hoe is de probleemstelling gedefinieerd?  De slechte bereikbaarheid in de Randstad is 

een probleem en vormt een ernstige belem-

mering voor de toekomstige economische 

ontwikkeling. 

 Er staan dagelijks files op de snelwegen A12 

en A50, maar ook op de A325 en N325. De 

verkeersproblemen worden in de toekomst nog 

groter, ondanks maatregelen. In 2025 is het 

hele regionale wegennetwerk overbelast. Dat 

is strijdig met verkeers- en vervoersbeleid. Be-

reikbaarheidsproblemen hebben een negatief 

effect op vestigingsklimaat en leefbaarheid en 

de verkeersveiligheid wordt aangetast. 

Welke doelen zijn geformuleerd?  Voor het Rijk: accommoderen van de mobili-

teitsgroei oftewel het duurzaam verbeteren 

van de bereikbaarheid in de regio 

 Doel van de Gebiedsontwikkeling A9 Amstel-

veen (geformuleerd door de gemeente) is het 

realiseren van een optimale gebiedsontwikke-

ling in relatie tot de tunnel A9 Amstelveen, die 

gericht wordt op de volgende ambities:  

- het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit 

- terugdringen van de overlast en verbeteren 

van de leefbaarheid langs de A9 

 Met dit project willen Rijk en regio het wegen-

net versterken, zodat de bereikbaarheid, be-

trouwbaarheid en veiligheid ervan verbeteren. 

 Een sterker wegennetwerk verbetert het (in-

ternationaal) concurrerend vestigingsklimaat. 

Ook draagt het bij aan een ruimtelijk-

economisch vitale regio Arnhem Nijmegen. 

Daarbij moet goed naar de toekomst worden 

gekeken. Een oplossing moet langere tijd 

mee kunnen en ook een ontruiming van het 

gebied in geval van dreigend hoogwater ver-
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- verbeteren van de bereikbaarheid van on-

der meer het Stadshart en de barrièrewer-

king binnen Amstelveen verminderen 

- realiseren van een duurzame gebiedsin-

richting, zowel op het vlak van milieu als op 

toekomstvastheid van de bebouwing 

- samenhang brengen in de ontwikkelingen 

die binnen het gebied spelen 

- kansen ter verbetering van het openbaar 

vervoer benutten 

- het gebied aan weerszijden van de A9 

ontwikkelen met een positieve grondexploi-

tatie 

- genereren van opbrengsten als bijdrage 

aan de financiële verplichting van €100 mln 

die de Gemeente is aangegaan ten behoe-

ve van realisatie van de tunnel 

 Voor de gemeente speelt behalve beperking 

van de milieuhinder en opheffing van de bar-

rièrewerking ook de overtuiging dat het vesti-

gingsklimaat en stedelijke kwaliteit een impuls 

krijgen met ondertunneling 

beteren. 

Welke randvoorwaarden zijn geformuleerd?  RWS: efficiënt en zo goedkoop mogelijk 

 V&W: draagvlak en knelpunten oplossen 

 Gemeente: verbeteren stedelijke kwaliteit en 

opheffen barrièrewerking 

 Criteria 

- mobiliteit 

- bereikbaarheid 

- verkeersveiligheid 

- externe veiligheid 

- luchtkwaliteit 

- geluid 

 In de startnotitie uit 2008: 
- Toekomstvast en robuust: minimaal tot 

2025 een oplossing bieden 
- Binnen redelijke grenzen technisch uit-

voerbaar 
- Binnen financiële kaders van de bestuurs-

overeenkomst 2006 passen (Rijk 375 mln, 
regio 112,5 mln, rest via beprijzing) 

- Conform bestuursovereenkomst wordt een 
variant met brug en een variant met tunnel 
bestudeerd 

 Financiële afspraken zijn herzien in 2011: Rijk 
draagt 385 mln bij, provincie 360 miljoen en 
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- natuur 

- cultuurhistorie 

- visuele hinder 

- recreatie 

- ruimtegebruik 

- archeologie 

- geomorfologie 

- bodem 

- grondwater 

- oppervlaktewater 

- kosten 

- baten direct 

- baten indirect 

de regio 12,5 miljoen. Rest (circa 280 miljoen) 
via beprijzing 

 Criteria als volgt geformuleerd 
- bereikbaarheid (7 indicatoren) 
- verkeersveiligheid (1 indicator) 
- hoogwaterveiligheid (1 indicator) 
- vestigingsklimaat (2 indicatoren) 
- ruimtelijke structuur (2 indicatoren) 
- luchtkwaliteit (5 indicatoren) 
- geluid (3 indicatoren) 
- externe veiligheid (2 indicatoren) 
- sociale aspecten (4 indicatoren) 
- natuur (3 indicatoren) 
- landschap (1 indicator) 
- cultuurhistorie (1 indicator) 
- archeologie (1 indicator) 
- bodem en water (6 indicatoren) 
- landbouw en recreatie (3 indicatoren) 

 Zonder wegingsfactoren  zodat meer ruimte 
overblijft voor politiek-bestuurlijke afweging 

Stakeholders   

Welke partijen zijn betrokken?  Het Rijk heeft (in de Noordvleugelbrief) € 4,5 

miljard gereserveerd voor SAA, in de Over-

eenkomst Stroomlijnalternatief is een bijdrage 

toegezegd € 3,1 miljard 

 Gemeente Amstelveen zegde in 2007 (in de 

Overeenkomst Stroomlijnalternatief) een bij-

drage van € 100 miljoen toe 

 Stadsregio Amsterdam 

 Provincie Noord-Holland 

 

 Rijk (RWS, V&W/IenM) 

 Provincie Gelderland 

 Stadsregio Arnhem-Nijmegen 

 Afzonderlijke individuele gemeenten 

Welke bijzonderheden over de stakeholders?  De gemeente Amstelveen heeft zeer actieve 

lobby gevoerd: door eigen onderzoek, organi-

seren van een excursie en vele bezoeken aan 

Den Haag (zowel ambtelijk als bestuurlijk). 

 De provincie wilde aanvankelijk een tunnel en 

heeft daar in 2002 onderzoek naar verricht. In 

het provinciale coalitieakkoord voor het nieuwe 

college in 2011 is dit standpunt gewijzigd en is 
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 De gemeente Amstelveen kan haar financiële 

toezegging niet nakomen: de opbrengsten 

vanuit gebiedsontwikkeling zijn om meerdere 

redenen niet langer te realiseren. Enerzijds 

vanwege de economische crisis en stagnatie 

op de vastgoedmarkt in combinatie met een 

businesscase die (in 2007 al) een erg roos-

kleurig resultaat schetste. Anderzijds omdat er 

bovenop het tunneldak en in de nabijheid van 

de weg minder bouwmogelijkheden zijn dan 

aangenomen. Dat resulteert in een (nog 

steeds lopende) heropening van de onderhan-

delingen en zoektocht naar een alternatief.  

 Gemeente Amstelveen bespreekt de herzie-

ning als een moeilijke situatie die wel kansen 

biedt om oude argumenten te heroverwegen. 

Zo worden nu argumenten aangedragen die 

de voordelen van ondergrondse oplossingen 

relativeren ten opzichte van eerdere aanna-

mes: een tunnel heeft niet alleen maar voorde-

len, sommige voordelen (geluid, luchtkwaliteit) 

zijn minder onderscheidend geworden door 

technologische ontwikkelingen en er zijn ook 

wat nadelen ter tafel gekomen (o.a. het verlie-

zen van een directe aansluiting van het stads-

hart op de A9) 

onder een aantal voorwaarden gekozen voor 

de brugvariant. 

 Gesprek tussen RWS en stadsregio onder 

druk door discussie over kostenplaatjes van 

tunneloplossingen: volledige transparantie 

over kostenramingen werd bemoeilijkt vanwe-

ge aanbestedingsgevoelige informatie. Dat is 

niet uniek voor dit project en komt bij veel 

meer (infrastructurele) projecten voor. Dus niet 

verrassend (dat niet alles open op tafel wordt 

gelegd), maar wel complicerend voor de ge-

sprekken tussen betrokken partijen. 

 Stadsregio aanvankelijk op standpunt tunnel 

(vanwege maatschappelijk draagvlak en ver-

onderstellingen over gebiedskwaliteit etc). 

Standpunt veranderde, o.a. doordat het water-

schap zich niet voor een tunnel uitsprak (in 

verband met veiligheid en overstroming bij wa-

teroverlast) 

Inhoud   

Welke alternatieven zijn onderzocht?  Voor de Planstudie is een Alternatieven- en 

Variantennota opgesteld, als onderdeel van 

de tracé- en MER-procedure. Hierin staan de 

volgende alternatieven centraal: 

- Stroomlijnalternatief (A6/A1/A9) bestaat uit 

capaciteitsuitbreiding van de bestaande in-

frastructuur, met name van de Gaasper-

 Regiocombi(structuur)alternatief 

 Doortrekkingsalternatief  

 Bundelingsalternatief 

 Voor elk alternatief wordt de oversteek van het 

Pannerdensch Kanaal onderzoek in twee vari-

anten: tunnel en brug 
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dammerweg. Voor het Stroomlijnalternatief 

bestaat een bovengrondse en een ver-

diepte variant. 

- Verbindingsalternatief bestaat uit een 

nieuwe verbinding met twee of drie rijstro-

ken per rijrichting tussen en aansluitend op 

de knooppunten Muiderberg (A1/A6) en 

Holendrecht. Ook voor het Verbindingsal-

ternatief zijn bovengrondse en onder-

grondse varianten onderzocht. 

- Het Nulplusalternatief gaat uit van ‘anders 

betalen voor mobiliteit’ en hierbij wordt niet 

gebouwd; De drie alternatieven zijn met en 

zonder beprijzen doorgerekend in de kos-

ten-batenanalyse. 

 Daarnaast wordt in elk alternatief rekening 

gehouden met de mogelijke voorkeur om deels 

te verdiepen en/of ondertunnelen op deeltra-

jecten 

 Volledige ondertunneling is op voorhand uitge-

sloten vanwege kosten en (technische) haal-

baarheid 

 In alle alternatieven is tolheffing (wel of niet) 

onderzocht in de vorm van een gevoelig-

heidsanalyse op de MER-resultaten.  

Zijn specifiek boven- en ondergrondse vari-

anten onderscheiden en onderzocht? 
 Ja, er zijn in meerdere alternatieven zowel 

bovengrondse als ondergrondse en/of verdiep-

te varianten onderzocht. Het Rijk zette aan-

vankelijk in op rechttoe rechtaan verbreden 

van de weg, maar op initiatief van de gemeen-

te zijn ook andere varianten onderzocht 

 Vanaf het moment dat een MIRT Verkenning 

wordt opgestart worden eerst ‘al brainstor-

mend’ 100 ideeën bekeken waarvan er meteen 

90 afvallen. Een aantal scenario’s wordt dan 

bestuurlijk voorgelegd. Eerste stap is veel ge-

richt op ‘verkeerskundige’ informatie en varia-

belen. 

 Ja, conform bestuurlijke afspraken. Bij aan-

vang werd al verwacht dat de kosten van on-

dertunneling hoger zouden uitvallen dan  het 

beschikbare ‘taakstellend budget’  

 Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkhe-

den van gebiedsontwikkeling op en rondom 

een tunnel: vanwege gebiedskwaliteiten (ge-

bied moet open blijven) en de blijvende barriè-

rewerking van het kanaal resulteert ondertun-

neling niet in substantieel grotere opbrengsten 

 Uit brief van de minister van IenM d.d. 5 maart 

2012: “Brug en tunnel zijn gelijkwaardig en 

met dezelfde systematiek onderzocht en 

doorgerekend. Voor zowel brug als tunnel zijn 

alle in de Richtlijnen voorgeschreven milieuef-

fecten dan ook in de Trajectnota/MER opge-

nomen. Ook is de tunnel conform de Richtlij-

nen als (uitvoerings)variant gepresenteerd. De 

Commissie voor milieueffectrapportage had 
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liever gezien dat de tunnel als alternatief was 

gepresenteerd.” 

 Voor het Doortrekkingsalternatief en het Bun-

delingsalternatief is gekeken naar de effecten 

van een tunnel in plaats van een brug, op de 

vastgestelde indicatoren (zie boven). Score 

tunnel ten opzichte van brug op indicatoren 

- hoogwaterveiligheid: lager 

- bundeling bestaande infra: hoger 

- geluid: iets hoger (nauwelijks verschil) 

- natuur: hoger 

- landschap: hoger 

- visuele hinder: hoger 

- kosten: veel hoger 

- onderhoudskosten: hoger 

Wat zijn de uitkomsten?  Voor de A9 bij Amstelveen is gekozen voor de 

ondergrondse oplossing met volledige onder-

tunneling.  

 In 2011 werd duidelijk dat de gemeente Am-

stelveen haar deel van de afspraken niet kan 

realiseren (bijdrage van 100 miljoen euro) door 

het instorten van de vastgoedmarkt. Nadat dit 

afdoende kon worden onderbouwd aan de 

hand van een geactualiseerde businesscase 

en een second opinion, is besloten de onder-

handelingen te openen voor een alternatieve 

variant. Dit proces loopt nog, overeenstem-

ming wordt eind 2012 verwacht. 

 Voorkeursalternatief is Doortrekkingsalternatief 

met brug 

 Context: doortrekken A15 startte vóór nieuwe 

tracéwet (sneller & beter systematiek), maar 

de besluitvorming vond wel in het ‘nieuwe 

denken’ plaats. Daardoor werd al wel ingezet 

op ‘sneller & beter’ om tot goede besluitvor-

ming te komen in een overzichtelijk tijdpad. 

 Ontwerp-Tracébesluit wordt medio 2013 ver-

wacht 

Welke onderzoekstools zijn gebruikt?  In ieder geval: 

- MER (Trajectnota) 

- MKBA 

- NoMo-normen 

- Reistijden/verkeerskundig onderzoek 

- Beleidstoets  

 In ieder geval: 

- Beleidsanalyse 

- Quick Netwerkscan 

- Netwerkanalyse 

- Quickscan KBA 

- MKBA 
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- MER 

Besluitvorming   

Welke overwegingen speelden bij besluit-

vorming? 
 Voor het Rijk was belangrijk: oplossen ver-

keersproblemen c.q. verbeteren doorstroming 

én regionaal draagvlak 

 Ten tijde van besluitvorming waren VROM en 

V&W nog separate ministeries: voor VROM 

was ruimtelijke kwaliteit een groot goed (Nota 

Ruimte) 

 Voor de gemeente was stedelijke inpassing 

een onmisbare kans, waar ze destijds ook een 

bijdrage van € 100 miljoen voor over hadden 

 Keuze voor het voorkeursalternatief is in 

hoofdzaak een politiek-bestuurlijke zaak, 

waarbij de verschafte informatie van grote in-

vloed is 

 MIRT procedure wat lastig te herkennen in de 

doorlopen stappen. 

 RWS/Rijk stelt vooraf de wettelijke verplichtin-

gen en kosten (taakstellend budget) als harde 

beslisindicatoren: tunnel uitsluitend bespreek-

baar als de MER aantoont dat ondergrondse 

oplossing noodzakelijk (wettelijk verplicht) is 

 De provincie Gelderland was initieel duidelijk 

voorstander van een tunnel. Het nieuwe coali-

tieakkoord (2011) nuanceert het standpunt: 

“voor de verdere ontwikkeling van het cen-

trumgebied Arnhem-Nijmegen en de Achter-

hoek is de doortrekking van de A15 noodza-

kelijk. Vanwege veiligheid en financiële over-

wegingen wordt de voorkeur gegeven aan 

een brug, die goed inpasbaar is in het land-

schap. Mochten de meerkosten voor een tun-

nel minder dan 10% van de totale kosten be-

dragen, dan zal dat tot een nadere afweging 

leiden”.  

Eensgezind over voorkeursalternatief?  Na onderhandeling: ja, met belangrijke invloed 

door financiële toezeggingen. Eurlings noemde 

het leefbaarheidspakket een (deels) regionale 

verantwoordelijkheid die zij het Rijk niet hele-

maal ging betalen 

 Gemeente en regio hebben een zeer actieve 

lobby opgezet: ze zijn met hun (eigen) onder-

zoeken alle partijen langsgegaan (2
e
 kamer-

leden, ministers, DG’s, etc). Steun van de re-

gionale partners was van grote waarde in de 

lobby. 

 Besluitvorming vond plaats in een periode 

waarin er enerzijds voldoende middelen be-

 Rijk en regiopartners (provincie en stadsregio) 

hebben overeenstemming bereikt over voor-

keursalternatief en financiële afspraken.  

 De stadsregio zat in een lastig parket: op zich 

voorkeur voor tunnel, maar Rijk en provincie 

wilden brug. De regio betaalt niet zoveel mee, 

dus beïnvloedingsmacht beperkt. Om die re-

den gaan meedenken over een brug om die zo 

goed mogelijk in te passen in het gebied, om 

de doortrekking (in z’n geheel) niet in gevaar te 

brengen. 

 Gemeenten in het gebied hebben nog bezwa-

ren en zijn nog niet overtuigd van de conclu-
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schikbaar waren en tegelijkertijd sprake was 

van een sterke natuur- en milieulobby. Dat 

heeft bijgedragen aan de uiteindelijke besluit-

vorming 

 De keuze is (in 2007) gevallen op de duurste 

variant, die enkele honderden miljoenen duur-

der was dan de basisvariant van optimaliseren 

bestaand wegennet (verbreden). Overwegin-

gen voor het Rijk waren: regionale bijdrage, 

regionaal draagvlak en milieuresultaten (min-

der hinder). Voorts van invloed: de MKBA was 

positief en in het traject SAA ging de meeste 

(politieke) aandacht uit naar andere deeltrajec-

ten, in het bijzonder naar de verbinding met 

Almere 

 Er was sprake van een spanningsveld: de 

minister (Rijk) wilde snelle besluitvorming 

sies dat een tunnel niet haalbaar is gezien de 

onderzoeksresultaten. 

Tips voor afwegingskader   

  Er is eigenlijk een standaard tweedeling tus-

sen standpunten van Rijk (minder kosten) en 

Regio (meer kwaliteit). In infrastructuurpro-

jecten zetten regio’s (waar aan de orde) dan 

ook vaak in op ondergrondse oplossingen, 

vanuit de overtuiging dat daarmee de beste 

kwaliteit (in termen van geluid, luchtkwaliteit, 

hinder voor omgeving, etc) wordt gegaran-

deerd. 

 Niet direct behoefte aan een nieuw kader om 

te borgen dat ondergrondse oplossingen wor-

den overwogen. Behoefte meer aan kennis. 

 Een afwegingskader mag nooit een keurslijf 

zijn of worden. 

 Voordelen (potentieel) van ondergronds bou-

wen beter in kaart brengen, daar is onvol-

 Extra aandacht voor ondergrondse oplossin-

gen is in principe een sympathieke beweging. 

In het geval van de A15 zou een (extra) afwe-

gingskader niet tot andere alternatieven en 

resultaten hebben geleid. Tunneloplossingen 

zijn ook nu al als volwaardige varianten on-

derzocht. 

 De bouwstenen co-creatie (samen optrekken 

met regionale partners) en een beoordelings-

kader zitten al in de MER-richtlijnen. 

 Co-creatie als stimulans van maatschappelij-

ke betrokkenheid: waarschijnlijk conflicterend 

met beginselen van ‘sneller & beter’, dus 

noodzaak om te zoeken naar goede tussen-

vormen. 

 Afwegingskader voegt niet zoveel toe. Wel 
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doende actieve kennis van. Vergroten van 

bewustwording is belangrijk. 

 Vertrouwen is een belangrijke factor. Op die 

manier kan de kennis geconcentreerd zitten 

bij één partij (RWS) die neutraal kennis en in-

formatie deelt, zodat de politieke afweging en 

onderhandeling later op basis van dezelfde in-

formatie kan plaatsvinden. Het is immers niet 

vanzelfsprekend dat een gemeente alle ver-

eiste competenties en inhoudelijke expertise 

in huis heeft voor een dergelijk groot en com-

plex project. De gemeente Amstelveen heeft 

er op zeker moment voor gekozen externe 

expertise in te schakelen om te ondersteunen.  

een belangrijke overweging is: spreek politie-

ke voorkeur (grofweg) op voorhand al uit en 

laat dát specifiek onderzoeken. Zo wordt de 

afweging minder een technocratische exerci-

tie. Voorafgaand aan MER, MKBA etc al een 

beoordelingskader op hoofdlijnen voorleggen 

(checklist) om adequaat en op het juiste de-

tailniveau (niet té) alle ondergrondse en bo-

vengrondse varianten naast elkaar te schet-

sen. 

 Betrouwbare kengetallen (voor eerste en 

eenvoudige rekensommen) zouden handig 

zijn. 

 

In bijlage 1 zijn ter illustratie de beoordelingskaders opgenomen zoals die zijn gehanteerd in de casussen A9 en A15.  

 

 

Samenvattende conclusies 
 

 In beide casussen hebben stakeholders (lees: betrokkenen bij het inhoudelijke traject) oprechte en eensgezinde overtuiging dat onder-

grondse oplossingen voldoende serieus worden genomen c.q. worden onderzocht en niet op voorhand al min of meer ‘afvallen’ als reëel 

alternatief. In beide gevallen zijn nadrukkelijk ondergrondse oplossingen onderzocht.  

 Hoewel overlappend in tijd en bijbehorende tijdgeest, is uit de interviews voor de beide projecten af te leiden dat juist de tijdgeest en bijbe-

horende voorkeuren en prioriteiten verschillend zijn. Onderhandelingen en besluitvorming over de A9 bij Amstelveen lopen net iets voor: er 

is nog geen sprake van economische crisis, het Rijk heeft substantiële budgetten voor MIRT en Nota Ruimte projecten, er is veel onder-

handelingsruimte voor aspecten als ruimtelijke kwaliteit, vestigingsklimaat, milieueffecten en regionaal draagvlak. De onderhandelingen 

over de A15 lopen net wat later: de Sneller & Beter systematiek is in ontwikkeling en heeft al invloed op de discussies, de economische 

crisis begint en ‘taakstellend budget’ is randvoorwaarde nummer één (oftewel: alles wat bovenwettelijk is en/of boven budget, gebeurt niet 

tenzij iemand anders dan het Rijk betaalt). Het huidige klimaat (aanhoudende crisis) en het ‘heilig stellen’ van budgetten staat haaks op de 

behoefte aan een echt serieuze bestudering van de voordelen van ondergrondse oplossingen. 
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 Eén van de geïnterviewden benoemt dit als tijd-, locatie- en coalitiespecifiek. Discussie over wel of niet ondertunnelen wordt beïnvloed 

door (o.a.) deze drie factoren. De (politieke) wil is een cruciale drijfveer om lobby te organiseren, draagvlak te realiseren en middelen te 

krijgen. Behalve tijd speelt ook locatie daar een rol bij: voor het Rijk is niet elke locatie even relevant. Het voorbeeld van de A15: doortrek-

ken is een nationaal belang, maar alles extra (o.a. tunnel) is vooral een regionale aangelegenheid (en verantwoordelijkheid). 

 In de conceptnotitie ‘Handreiking afweging ondergronds versus bovengronds bouwen’ d.d. 10 september 2012 worden diverse aannames 

uitgesproken omtrent het onvoldoende belichten, onderzoeken en/of serieus nemen van ondergrondse oplossingen. Deze teneur wordt 

niet gedeeld door de geïnterviewden. Ondergrondse oplossingen staan (net als niet ondergrondse) op voorhand zonder oordeel op de lijst 

van alternatieven en varianten. Geïnterviewden onderschrijven wél dat het kennisniveau over ondergrondse oplossingen niet overal vol-

doende is. RWS is de organisatie waar de meeste expertise geconcentreerd is. Onvoldoende kennis kan in beide richtingen tot vooroorde-

len leiden die een rationele afweging bemoeilijken. Voorbeelden daarvan zijn niet-deskundige voorstanders van ondergrondse oplossingen 

zijn per definitie overtuigd van de betere scores van tunnels op milieu (lucht, geluid) en niet-deskundige criticasters van ondergrondse op-

lossingen zijn per definitie overtuigd dat tunnels duurder zijn. 

 Er is veel aandacht voor technische haalbaarheid en kosten, maar de vraag is (zoals ook door COB gesteld) of de opbrengstenkant wel 

voldoende belicht worden, de maatschappelijke baten die niet te monetariseren zijn. De geïnterviewden betwijfelen of ‘fanatieker’ of be-

wuster nadenken over ondergrondse oplossingen verschil zou hebben gemaakt in de besluitvorming: de ondergrondse varianten zijn seri-

eus belicht en rationeel getoetst. Kennisdeling had misschien beter gekund, meer focus op baten had gekund, maar het politieke klimaat 

was dan nog steeds hetzelfde geweest. 

 

 

Relatie met de bouwstenen 
 

 In de conceptnotitie ‘Handreiking afweging ondergronds versus bovengronds bouwen’ d.d. 10 september 2012 worden vier bouwstenen 

genoemd voor inhoudelijke instrumenten en/of methodische aanpassingen voor de MIRT-procedure:  

- werken met co-creatie 

- werken met een generiek beoordelingskader 

- toepassen van de CBA-methode (choosing by advantages) 

- werken met value-engineering (PM in de notitie van september) 

 Werken met co-creatie roept, als bouwsteen en/of extra formele toevoeging aan de MIRT-procedure, wisselende reacties op. Rode draad 

is dat partijen van mening zijn dat maatschappelijk draagvlak belangrijk is en dat maatschappelijke bezwaren serieus moeten worden ge-

nomen. De term co-creatie roept in die zin wat verwarring op: COB heeft het niet perse over maatschappelijke (of particuliere) betrokken-

heid, maar meer over de juiste samenstelling en samenwerking van stakeholders van meet af aan. Publieke partijen doen dat al: Rijk en 
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regio gaan (dat kan ook niet anders) samen aan tafel om probleemstelling, doelen, alternatieven en besluitvorming samen uit te werken. 

Betrekken van expertise uit de markt is een apart hoofdstuk: er worden uiteraard vele onderzoeken uitbesteed, maar marktpartijen nog 

eerder als partner aan tafel is een lastige situatie. Denk aan: aanbestedingsregels en daarbij behorende aanbestedingsgevoelige informa-

tie, maar ook marktbeginselen en concurrentie tussen marktpartijen (die niet het achterste van hun tong zullen laten zien).  

 Bijkomende overweging bij het opnemen van co-creatie als bouwsteen: wat is de relatie met de afweging tussen boven- en ondergrondse 

oplossingen? Hoort het nog wel bij de ‘opdracht’ van het COB om zich uit te spreken over participatie in MIRT-procedures, oftewel wat 

voegt deze bouwsteen concreet toe aan een complete en eerlijke afweging tussen ondergrondse en bovengrondse alternatieven?  

 Het generiek beoordelingskader is standaard onderdeel van de MER-onderzoeken die worden uitgevoerd. In de startnotitie wordt vastge-

steld welke elementen worden opgenomen in het beoordelingskader en welke criteria daarvoor worden geformuleerd (zie bijlage 1 voor 

voorbeelden). Voor geïnterviewden is niet transparant wat het BOK moet toevoegen aan de huidige werkwijze. Wat men zich kan voorstel-

len is de toevoeging van extra ‘wijsheid’ bij het formuleren van de criteria, om voldoende inzichtelijk te maken wat de meerwaarde kan zijn 

van ondergrondse oplossingen. Het is echter lastig concrete voorbeelden te vinden: in de twee casussen worden de ondergrondse oplos-

singen al op grotendeels dezelfde criteria getoetst. 

 CBA en Value Engineering ‘klinken sympathiek’, maar spreken niet direct tot de verbeelding hoe dat in de praktijk doorwerkt, zeker in de 

specifieke context van de afweging tussen boven- en ondergronds. 
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5 Aanbevelingen  

 Onderstaande aanbevelingen zijn gebaseerd op de gesprekken met stakeholders in de twee casussen (A9 en A15), op gesprekken met de 

opdrachtgever en op de eigen expertise en inbreng van BCI. 

 

 Kennislacunes opvullen is de primaire behoefte van stakeholders. Niet iedereen hoeft alles te weten: kennis moet transparant toegankelijk 

zijn voor partijen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld voor gemeenten die zelf niet de deskundigheid in huis hebben, maar wel gebruik wil-

len maken van betrouwbare en objectieve gegevens om zinvol te kunnen beoordelen en afwegen. Die kennis is bij voorkeur te ontsluiten 

bij een neutrale (niet politiek gestuurde en gekleurde) organisatie. In die zin is -in de huidige Nederlandse situatie- een punt van aandacht 

dat RWS de meeste deskundige organisatie is, maar tevens de uitvoeringsorganisatie van het ministerie (dus politiek gestuurd). Voor het 

COB geldt omgekeerd hetzelfde, althans in de beleving van stakeholders: COB wordt door (sommige) partijen gezien als ‘pleitbezorger’ 

van ondergrondse oplossingen en is dus evenmin neutraal. 

 

 De toegankelijkheid van actuele kennis is belangrijk, evenals een vanzelfsprekend aanspreekpunt voor advies vooraan in het traject. Het 

gaat daarbij om zowel kennis ter inspiratie als om feitenkennis. Het COB is bij uitstek in staat om (wereldwijd) interessante en relevante 

voorbeelden te verzamelen en te ontsluiten voor Nederlandse partijen. De feitenkennis zit voor een belangrijk deel bij RWS: een verstandi-

ge zoektocht is die naar instrumenten om een databank te laten groeien, zonder dat direct alle (gevoelige) informatie ‘op straat’ ligt.  

 

 Idealiter klopt COB bovendien op eigen initiatief aan bij ‘projecten’ om expertise & advies aan te bieden, als ze weten dat ergens een ruim-

telijke ingreep in voorbereiding is waarbij de afweging boven- of ondergronds aan de orde is. Een goede bron van informatie is het MIRT-

projectenboek waar eenvoudig een selectie van relevante projecten (met een potentiële ondergrondse oplossing) uit te halen is.  

 

 De stakeholders willen geen ‘nieuw’ afwegingskader. Er is wél belangstelling voor een instrument voor in het allereerste begin, vroeg in de 

initiatieffase. Denk aan een checklist die gebruikt kan worden als flankerend instrument bij de ontwikkeling van een visie op het op te los-

sen knelpunt en bij het duiden van randvoorwaarden (die tussen partijen kunnen verschillen).  

 

 Elke bestuurder (lokaal, regionaal, Rijk) begint aan de gesprekken en onderhandelingen met een primaire voorkeur, die nog niet (perse) is 

gestoeld op kennis en feitelijk onderzoek. Die initiële en vaak principiële voorkeur zal telkens terugkomen: het is belangrijk om dat te facili-

teren door direct de voorkeursvarianten te scannen met de hierboven genoemde checklist, ook om te komen tot een transparante bepaling 
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van de harde randvoorwaarden van partijen. Op die manier wordt elke stakeholder voldoende serieus genomen en kan al snel worden ge-

zien of alternatieven nader onderzoek waard zijn of direct kunnen worden afgeschreven.  

 

 Optimalisering van de MKBA als instrument verdient aandacht. De extra kosten van een ondergrondse oplossing zullen in een MKBA zel-

den of nooit opwegen tegen zaken als extra veiligheid of ruimtelijke kwaliteit. Het is wenselijk om in de systematiek meer aandacht te heb-

ben voor de opbrengstenkant, vooral in niet-monetaire zin (ook buiten MKBA) en een kwalitatief oordeel over opbrengsten. COB kan daar-

in een rol spelen door (wetenschappelijk) onderzoek te stimuleren of te faciliteren. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van het bieden van 

handvatten voor objectieve kwalitatieve graadmeters die kunnen worden toegevoegd aan de gebruikelijke MER en MKBA criteria. 

 

 Zoals eerder genoemd, bestaat behoefte aan een beoordelingskader of checklist voor bestuurders (in de eerste fase, voorafgaand aan 

omvangrijke MER-onderzoeken) dat simpeler en in één oogopslag informatie geeft. Een politicus wil eigenlijk direct kunnen zien: hoe komt 

mijn (gevoelsmatige, politieke) voorkeursalternatief ervan af bij een eerste scan (op kosten, effecten, opbrengsten, e.d.). Op één A4, waar-

bij de ondergrondse varianten pal naast de bovengrondse staan (in plaats van separaat weggestopt in een eigen paragraaf zoals bijvoor-

beeld bij de A15 het geval is). Onderstaande tabel is een voorbeeld. Belangrijk daarbij is dat er een goede legenda is bij de (beperkte) lijst 

met criteria (zodat de scores gebaseerd zijn op een transparante definitie van het criterium). 

 

VOORBEELDTABEL MET DRIE ALTERNATIEVEN 

Criteria Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

 bovengronds ondergronds bovengronds ondergronds bovengronds ondergronds 

criterium 1 ++ ++ + - niet van toepassing - +++ ++ 

criterium 2 ++ ++ + - niet van toepassing - ++ ++ 

criterium 3 ++ +++ + - niet van toepassing - +++ ++ 

criterium 4 -- +++ --- - niet van toepassing - -- +++ 

criterium 5 -- +++ -- - niet van toepassing - -- +++ 

criterium 6 -- +++ -- - niet van toepassing - --- ++ 

criterium 7 0 ++ -- - niet van toepassing - -- ++ 

criterium 8 ++ +++ 0 - niet van toepassing - ++ +++ 

criterium 9 + -- ++ - niet van toepassing - + --- 

criterium 10 + ++ + - niet van toepassing - +++ ++ 

 

 Bestuurders moeten vervolgens zelf ‘wegen’, door zelf gewichten (kleuren) toe te kennen. Uiteraard kan dat (ambtelijk) worden voorbereid. 
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Bijlage 1  

A9 

 

Onderstaande tabel vat samen wat in de Planstudie MER Schiphol-Amsterdam-Almere in 264 pagina’s en tientallen gedetailleerde tabellen 

wordt onderbouwd. 
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A15 
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Bijlage 2 

Interviews - gesprekspartners 

 

 

A9 Amstelveen 

 

Naam Organisatie 

De heer Steven Voest Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Mevrouw Elisabeth Post Provincie Noord-Holland 

De heer Joop Kilian Provincie Noord-Holland 

De heer Remco Pols IJmere (voormalig wethouder gemeente Amstelveen) 

De heer Jelle Westra Gemeente Amstelveen 

De heer Arjan van Rijn Gemeente Amstelveen 

 

 

A15 Pannerdensch Kanaal 

 

Naam Organisatie 

De heer Robert de Jong Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

De heer Ludie Olthof Provincie Gelderland 

De heer Jaap Modder  Stadsregio Arnhem-Nijmegen 

De heer Reindert Augustijn Stadsregio Arnhem-Nijmegen 

 

 


