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VOORWOORD

Door een breed forum van partijen uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten is in 1994 het
Impulsprogramma Kennisinfrastructuur Ondergronds Bouwen opgesteld. Het doel van dit
impulsprogramma is te komen tot een duurzame versterking van de kennisinfrastructuur. De kern van
deze infrastructuur vormt het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) dat onderzoek en ontwikkeling
op het gebied van ondergronds bouwen initieert en coordineert.
In CUR/COB participeert een breed scala aan bedrijven, brancheorganisaties, onderzoeksinstellingen,
wetenschappelijke instituten en overheden. Via een bijdrage van de Interdepartementale Commissie
voor het Economisch Structuurbeleid (ICES) in het Impulsprogramma stimuleert de overheid
totstandkoming van deze kennisinfrastructuur.

Het onderzoek en ontwikkelingswerk van CUR/COB worden verricht in het kader van een omvattend
uitvoeringsprogramrna. Dit uitvoeringsprogramma kent 5 thema's, te weten: "Boren in zachte grond",
Verkennen, voorspellen en monitoren", "Economische tunnelbouw", "Construeren, beheren en
onderhouden", en "Ondergrondse ruimten". De thema's worden ingevuld met uit te voeren onderzoek-
en ontwikkelprojecten.

Een belangrijk project binnen het vierde thema is het "Integraal afwegen" (CUR/COB-
uitvoeringscommissie N 400). De kern van dit project vormt de ontwikkeling van een
besluitvormingsinstrument voor het integraal afwegen van ondergrondse versus bovengrondse
alternatieven.
Het project is verdeeld in een drietal onderzoeken:

N 410 "Quick-scan/rapid appraisal methodiek"
N 420 "Monetariseren van milieu- en leefbaarheidseffecten"
N 430 "Monetariseren van ruimtelijke effecten"

Dit rapport beschrijft het eindresultaat van project N41O.
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SAMENV A TTING

De Quick Scan beoogt een instrument te zijn voor het integraal afwegen van onder- en
bovengrondse oplossingen in de in de voorfase of verkenningsfase van een beleidsproces. Het
doel van de quick scan is te komen tot een selectie van kansrijk geachte alternatieven, bedoeld
voor nadere uitwerking, bijvoorbeeld in een Startnotitie. Het instrument is behulpzaam bij het
formuleren van een probleemstelling, de probleemafbakening, het genereren van
alternatieven, screening en het selecteren van die alternatieven die het meest kansrijk worden
geacht.
Het ontwerp voor de quick scan is conform de SOVI systematiek en beoogt een gelntegreerde
aanpak van proces-ontwerp en inhoudelijke analyse. Het ontwerp is geent op bestaande rapid
appraisal en quick scan methodieken. In de quick scan wordt gestreefd naar 'optimale
onwetendheid'; alleen die kennis en informatie wordt verzameld die nodig is om gefundeerd
uitspraken te kunnen doen omtrent de effecten van alternatieven en hun kansrijkheid.

De methodiek is ontworpen vanuit een participatief perspectief vanwege de wens draagvlak te
verwerven voor de probleemformulering en de beoogde oplossingen. Centraal in het ontwerp
staan daarom identificatie van stakeholders en verkenning van hun belangen. Concrete
resultaten zijn: een pakket van wensen en eisen (inzicht in de criteria voor een breed gedragen
oplossing) en een set ruimtelijke alternatieven.

In het COB-N400 proj~ct wordt gepoogd zoveel mogelijk effecten van ruimtelijke ingrepen te
monetariseren, ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de diverse effecten. Ook in dit quick
scan project is hiertoe een aanzet gegeven. Vanwege het quick scan karakter van de methodiek
wordt echter volstaan met een op kengetallen gebaseerde ruwe schatting van de
(maatschappelijke) kosten en baten van het projekt uitgedrukt in guldens. De gegenereerde
ruimtelijke altematieven kunnen daartoe worden ingevoerd in het bijgevoegde computer
model waarmee een monetaire analyse kan worden uitgevoerd. De resultaten van de monetaire
analyse worden vertaald naar een automatisch gegenereerde scorecard, die desgewenst kan
worden aangevuld met kwalitatieve beoordelingen.

Deel 2 van dit rapport, het 'Handboek Quick Scan' beschrijft de aanpak in de praktijk en wordt
gei1lustreerd met een fictieve case. De situering van de quick scan aan het begin van een
beleidsproces, in het voortraject van de Startnotitie, maakt het mogelijk de quick scan meer of
minder participatief op te zetten en uit te voeren. In het 'Handboek Quick Scan' worden
daarom binnen iedere processtap een 'gewone' en een 'meer participatieve' werkwijze
beschreven. Het Handboek besteedt bovendien aandacht aan een aantal methoden en
technieken en bevat een handleiding voor het gebruik van het rekenmodel.



EXECUTIVE SUMMARY

The Quick Scan Methodology for land-use problems is designed to be a tool for integral
asessment of both surface and sub-surface solutions in the pre-phase or reconnaissance phase
of policy making. The quick scan aims at selection of promising solutions, meant for detailed
assessment at later stages of the policy process, for instance in a 'Startnotitie'. The
methodology supports problem-formulation and -definition, generation of alternatives,
screening and (pre- )selection of potentially successful alternatives.
The design conforms to the SOVI methodology and contemplates integration of process
design and rational analyses. The design is derived from existing rapid appraisal en quick scan
methods. The design aims at reaching a situation of 'optimal ignorance'; only that knowledge
and information is collected which is required to make accountable judgements on the effects
of alternatives to estimate their chances for success.

The methodology has been designed from a participatory perspective. In order to create a
social basis for its outcomes - the problem definititon and proposed solutions - stakeholder
identification and stakeholder analysis are the central elements in the design. Concrete result
are: a package of wishes and requirements (providing insight in the criteria for social
acceptance) and a set of promising alternative solutions.

To improve the comparability of the (social and environmental) effects of changes in land-use
the COB-N400 project tries to express as many effects as possible in monetary units (dutch
guilders). In this project too a step towards monetarisation has been made. However, due to
the quick scan character of the methodology this is restricted to a raw estimate based on
(empirically based) distinctive marks. The decision support system supplied with this
Handbook makes it possible to execute a monetary analysis (social cost-benefit analysis). The
results of the monetary analysis are automatically transferred to a non-monetary scorecard.

Part 2 of this report, the Handbook Quick Scan' sets out the practicallities of the approach and
is illustrated by a fictive case study. The situation of the quick scan at the mere start of a
policy process allows the analist to choose the level of participation and interaction. For that
reason the Handbook describes both a more participatory approach and a more traditional
approach for every step in the process. The Handbook contains a number of methods and
techniques, and is supplemented with a manual for the accounting model.
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HOOFDSTUK 1

DE QUICK SCAN VOOR RUIMTEGEBRUIKSPROBLEMEN
- inleiding en leeswijzer -

1.1 Inleiding

In het "Plan van Aanpak Integrale Mweging" (CUR/COB, 20.20.95) wordt gewezen op de
noodzaak om te komen tot een ge'integreerde aanpak van proces-ontwerp en inhoudelijke
analyse. In toenemende mate wordt gewezen op het belang van participatieve en actoren-
benaderingen en voor de vroege fases van het beleidsanalytisch proces in het algemeen.
Conform de SOVI systematiek en veel beleidsanalytische literatuur gaat het hierbij om het
formuleren van de probleemstelling, de probleemafbakening, het genereren van alternatieven
en het selecteren van die alternatieven die het meest kansrijk worden geacht. De SOVI
systematiek en de daarbinnen gangbare afwegingsinstrumenten richten zich echter vooral op
een vergelijkende detail-analyse van effecten en op de verkenning van methoden en
technieken voor presentatie en vergelijking. De verkenningen rond effectief gebruik van de
ondergrondse ruimte hebben dit beeld bevestigd, hetgeen geleid heeft tot een tweetal
deelprojecten binnen het spoor "Processen en methodieken":
1. antwerp van een quick scan/rapid appraisal methodiek voor integrale afweging
2. Analyse van besluitvorming over ondergronds bouwen
Het bestuur van het COB heeft vervolgens besloten het eerste deelproject te honoreren. Dit
project ging medio mei 1996 van start en werd medio oktober 1997 afgerond door middel van
dit rapport.

Rapid Appraisal technieken zijn gericht op het identificeren en afbakenen van problemen en
voor het aangeven van relevante oplossingsrichtingen; zij proberen niet een juist en volledig
beeld te schetsen, maar zijn gericht op het onderkennen van waardevolle
probleemoplossingsrichtingen. Rapid appraisals en quick scans sluiten aan bij een trend naar
snellere, meer flexibele en meer interactieve benaderingen van besluitvorming en
beleid(sondersteuning). Quick scans zouden met name moeten worden toegepast in de eerste
fasen van het beleidsproces, bij het afbakenen van het probleem en het genereren en selecteren
van veelbelovende alternatieven. Dergelijke quick scans zijn vooral gewenst wanneer het gaat
om projekten en afwegingen die worden gekenmerkt door een grote mate van (actoren)-
complexiteit en onzekerheid. Ook in lopende besluitvormingstrajecten, in latere fasen van het
beleidsproces zouden zij echter een nuttige functie kunnen vervullen als eerste
afwegingskader voor nieuw ingebrachte alternatieven en als gezaghebbende legitimatie voor
de eerdere selectie van kansrijke varianten.

Beoogd doel en resultaat van dit projekt was een weliswaar ruwe, maar robuuste (breed
gedragen en in de praktijk toegepaste) rapid appraisal methodiek: een aanpak. Het
onderzoeksteam is van mening dat zij hierin binnen de budgettaire beperkingen tot op grote
hoogte is geslaagd. Het eindresultaat van dit deelproject is een algemeen bruikbare aanpak,
waarin zijn uitgewerkt: de procesorganisatie, de processtappen, de taken en de (standaard-
)methodieken, waarmee op basis van een relatief geringe hoeveelheid gegevens in een situatie
met grote onzekerheden, gezaghebbende uitspraken kunnen worden gedaan omtrent de
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kansrijkheid van verschillende onder- en bovengrondse altematieven voor ruimtelijke
problemen.

1.2 Opzet van bet projekt

Het projekt was opgebouwd uit drie sporen die samen de constituerende elementen voor de te
ontwerpen quick scan methodiek vormden. Hoofdlijn was het onderzoek naar de manier
waarop bestaande en nieuwe analysemethoden die zouden kunnen worden geYntegreerdin een
werkende rapid appraisal methodiek. Daamaast werd gezocht naar methodieken voor
probleemdefinitie, omgevingsanalyse en het creatief genereren van altematieven. Nieuwe
ondersteunende elementen binnen de te ontwerpen methodiek worden, indien bruikbaar en
relevant geacht, ook aangebracht vanuit twee parallel startende deelonderzoeken naar de
mogelijkheden voor gebruik in een quick scan benadering van de stakeholder analyse en een
empirische contrast analyse.

In alle deelprojecten werd gewerkt vanuit een korte literatuurverkenning. Halverwege het
projekt werden de bovengenoemde sporen tijdens een workshop door de onderzoekers bij
elkaar gebracht en geYntegreerd in een conceptueel model voor een quick scan. In de
daaropvolgende periode yond een praktijktoetsing plaats van het ontwerp door rniddel van
drie case studies, waama bijstellingen aan de methodiek plaatsvonden.

1.3 Leeswijzer

Dit eerste deel van de rapportage van het project N 410, het Studieverslag, bevat een verslag
van de door het team verrichte werkzaamheden en de bevindingen van het onderzoeksteam, en
vormt de verantwoording van het onderzoek.
Dit rapport geeft aan hoe het onderzoeksteam aankijkt tegen de bestuurlijke en technische
complexiteit van ruimtegebruiksproblemen en op welke wijze zij daarmee wi! omgaan. Dit
deel bevat de uitwerking van de eisen die het team heeft gesteld aan het ontwerp van de quick
scan methodiek, het conceptuele model voor de quick scan en de wetenschappelijke
verankering en gedetailleerde uitwerking van verschillende onderdelen van de methodiek.

Deel 2 behorende bij project N 410, is opgezet als handboek quick scan. Het is met name
bedoeld voor de praktijk en geeft aanwijzingen hoe de verschillende stappen van de quick
scan kunnen worden doorlopen. Er wordt belicht welke keuzen er op welke momenten in het
proces gemaakt moeten worden en aangegeven wordt wat de voor- en nadelen van de
verschillende keuzeopties zijn. De aanpak wordt gei11ustreerd met een fictieve case
betreffende de beoogde aanleg van een stuk snelweg - de ontbrekende schakel in een net van
hoofdverkeerswegen.

Het ontwerp voor de quick scan is in eerste instantie gericht op het identificeren en in kaart
brengen van een probleem en de daaraan gekoppelde stakeholders en hun belangen in de
voorfase of verkenningsfase van een beleidsproces. Op basis van een inventarisatie van de
wensen en de eisen die de stakeholders (inc1usief de probleemeigenaar/initiatiefnemer) stellen
aan een oplossing van het probleem, worden criteria geformuleerd waaraan een kansrijke
oplossing dient te voldoen. De stakeholderselectie en stakeholderanalyse vormen daarmee het
centrale element van de aanpak. Concrete resultaten hiervan zijn: een pakket van wensen en
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eisen (inzicht in de criteria voor een breed gedragen oplossing) en een set ruimtelijke
alternatieven.

Voor lijninfrastructuur is een belangrijk element van de aanpak een rekenmodel
(demonstratiemodel) waarmee de monetaire effecten van alternatieven globaal in kaart kunnen
worden gebracht. Deze monetaire analyse kan worden aangevuld met meer kwalitatieve
oordelen en daarmee worden samengebracht in een scorecard.

Het hanteren van het rekenmodel en de scorecard zonder uitgebreide stakeholderanalyse is
eventueel mogelijk; dan ontbreekt evenwel de verankering van de resultaten bij de
stakeholders en dienen de door de gebruiker van het model gehanteerde criteria voor de
evaluatie van de alternatieven op een andere wijze geexpliciteerd en gelegitimeerd te worden.

Niet - lijninfrastructuur projecten kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief worden
geevalueerd waarbij gebruik kan worden gemaakt van de computer om een scorecard te
genereren. De gegevensinvoer dient dan handmatig te gebeuren. Dit geldt overigens ook voor
een aantallijninfrastructuur - uitvoeringsalternatieven die (nog) niet in dit demonstratiemodel
zijn opgenomen.

Uitspraken omtrent de kansJ:ijkheid van ondergrondse oplossingen kunnen worden
gecorroboreerd middels de lijsten met randvoorwaarden en vuistregels, die zijn gebaseerd op
de uitkomsten van de empirische contrast-analyse, zoals weergegeven in Hoofdstuk 6.
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HOOFDSTUK 2.

COMPLEXITEIT IN BESLUITVORMING

"One of the lessons of political science, public administration and other disciplines
is that well-structured and moderately structured problems are rarely present in
complex governmental settings." [...] "Whereas well-structured problems permit the
analists to use conventional methods to resolve clearly formulated or self-evident
problems, ill-structured problems demand that the analist first take an active part in
defining the nature of the problem itself."
Dunn, 1981:105-106

[...] which models to construct, which alternatives to compare, and whether the
study outcome is to be a solution feasible under defined uncertainties, a formal
optimalization, or a presentation of alternative possibilities, are all decided in the
problem-formulation phase.
Checkland, 1985: 152

De bovenstaande citaten legitimeren de essentie van het COB-N41O projekt. Dat is erop
gericht een aanpak te ontwerpen voor complexe vraagstukken betreffende het ruimtegebruik
in Nederland. Complexe problemen worden door Dunn aangeduid als 'ill-structured problems'
(Dunn, 1981). Bij dit soort problemen lopen (deel-)problemen, issues, doelen en oplossingen
veelal door elkaar en is een belangrijke taak voor de analist om het probleem te (helpen)
definieren en structureren. Kenmerkend voor de schijnbare ongestructureerdheid van
complexe problemen zijn het grote aantal betrokken actoren, de waardenconflicten en het
schier onbeperkt aantal mogelijke beleidsalternatieven. Complexe problemen dragen een of
meer van de volgende kenmerken:

* er is geen eenduidige probleembeschrijving,

* het probleemveld is ongestructureerd,

* het probleemveld verandert in de tijd,

* er zijn veel mogelijke oplossingen,

* er zijn veel betrokkenen met eigen ideeen over de aard van het probleem, mogelijke
oplossingen, relevantie en/of wenselijkheden,

* er is sprake van een strategisch onderhandelingsproces,

* er is sprake van informatie- en kennisverschillen,

* er is sprake van grote onzekerheid.

2.1 Omgaan met complexiteit

Waar komt complexiteit vandaan? De belangrijkste complicerende factor in de besluitvorming
rond (ondergronds) ruimtegebruik is niet de keuze van de rationeel beste, technische
oplossing, maar schuilt in het aantal betrokken actorenl en hun relaties (Teisman, 1992;
workshop projektgroep N41O, juli 1996). Met een toenemend aantal actoren neemt het aantal
mogelijke onderlinge relaties, mogelijke coalities, afhankelijkheden, issues en tegenstellingen

1 In deze studie wordt onder een actor verstaan een sociale handelingseenheid, een persoon, organisatie of
woordvoerder (van een organisatie).
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goed gedefinieerd versus slecht gedefinieerd
goed gestructureerd versus slecht g~structureerd
gesloten versus open
statisch versus dynamisch
statische context versus dynamische context
wetenschappelijk versus praktijkgericht
individueel versus collectief

exponentieel toe. Deze actorencomplexiteit wordt versterkt door de wederzijdse
afhankelijkheden, machtsverschillen, kennisverschillen en informatieverschillen van de
betrokkenen.
Een tweede belangrijke component van actorencomplexiteit zijn de verschillen in de
probleempercepties van actoren: perceptieverschillen die voortkomen uit verschillende
ambities, belangen, cultuur-historische achtergronden, etc.
Daamaast zijn er complicerende factoren met een meer technischlmaterieel karakter, zoals
bouw- en gebruiksrisico's (nieuwe materialen, (boor-) technieken, brandveiligheid), het
financiele risico (hoe groter het projekt des te groter de potentiele schade),
duurzaamheidseisen, de eventuele planschade (effecten op huidig en toekomstig gebruik van
de schaarse ruimte), de aard en mate van overlast bij aanleg en tijdens gebruik (geluid, stof,
visuele hinder, congestie, landschapsdoorsnijding) en mogelijke beperkingen in het huidig en
toekomstig grondgebruik cq. dubbel grondgebruik, enzovoort.
Complexe problemen zijn in hoge mate gerelateerd aan actorencomplexiteit. Complexiteit
komt veelal tot uiting in de formulering en structurering van het probleem. De volgende
factoren of dimensies worden onderkent die de complexiteit van een te onderzoeken probleem
be'invloeden (Dunn, 1981):

Complexiteit kent dus vele bronnen en uitingsvormen, maar waar technisch complexe
problemen uiteindelijk veelal technisch oplosbaar zijn, leidt actorencomplexiteit niet tot
oplossingen maar tot (soms moeizame) strategisch onderhandelen. Om dergelijke
onderhandelingen tot een zinvol en breed gedragen resultaat te brengen is het van belang de
onderhandelingsruimte van de betrokken actorenlstakeholders in kaart te brengen. Welke
actoren men dient te betrekken in de onderhandelingen hoe de onderhandelingsruimte in kaart
te brengen wordt besproken in het hoofdstuk 'Stakeholderanalyse'.
Het oplossen van complexe problemen is niet onmogelijk: meer aandacht voor de fase van
probleemdefimering en voor de structurering van complexe problemen zal de kans op het
verwerven van draagvlak voor een beslissing en op succesvolle implementatie vergroten. Van
belang is om vanuit deze "mess" (Ackoff, 1974) van problemen, issues, doelen en oplossingen
te komen tot een gestructureerde aanpak met aandacht voor zowel inhoudelijke als
procescomponenten. Hoe in de praktijk om te gaan met complexiteit in probleemdefinitie en
probleemstructurering komt hierna aan de orde.

2.1.1. Structureren
Probleemoplossen wordt in de techniek veelal opgevat als het zoeken naar de juiste
technologische oplossing voor een duidelijke probleemsituatie. Complexe problemen zijn
echter per definitie niet duidelijk maar ambigue en veelal slecht gedefinieerd. Alvorens aan
oplossingen te denken zal de analist op creatieve wijze het probleem moeten structureren.
De vereisten voor het oplossen van complexe problemen verschillen daarom van de vereisten
voor het oplossen van goed gestructureerde problemen. Slecht gestructureerde, complexe
problemen vereisen dat de analist een aktieve rol speelt in de probleemdefinitiefase (Hayes,
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1978) De vraag die gesteld moet worden is dan ook tweeledig: (1) wat is het eigenlijke
probleem en (2) waar liggen de grenzen van het probleem? Het beantwoorden van die twee
vragen in een complexe context vraagt om een systematische aanpak. Gebruik makend van
verschillende modelleertechnieken dient de analist zichzelf en de opdrachtgever(s) een beeld
te schetsen van het probleemgebied en de bijbehorende oplossingsruimte.

2.1.2 Probleemverkenning en beeldvorming
Als analistlonderzoeker is het belangrijk om te weten wat het probleem is, wie het probleem
heeft, wie er nog meer bij betrokken zijn, wie er wat aan kan doen, welke ideeen er leven om
het probleem aan te pakken, welke speelruimte er is, wat men eigenlijk wil bereiken en
waarom en hoe al die (visies op) problemen, oplossingen en doelen samenhangen.
Om te ontdekken op welke manier het probleem een 'probleem' is geworden, is het van belang
om ook de historie van het probleem te onderzoeken. Het volstaat niet om klakkeloos de
probleemdefinitie van de opdrachtgever over te nemen. Dergelijke probleemdefinities zijn
vaak onduidelijk, bevatten niet zelden tegenstrijdige elementen en conflicterende doelen.
Belangrijk is om te achterhalen wat de posities en invloed van de verschillende
belanghebbenden, individuen en groepen is. Ook is het van belang te onderzoeken of er
voldoende informatie is over het probleem of dat er meer data moeten worden verzameld.

2.1.3 Verkennen - de taken en de rol van de analist
Welke activiteiten moeten er door de analistlonderzoeker in de probleemverkenningsfase
worden ontplooid? De eerste taak van de analist is verificatie van het probleem. Br dient te
worden nagegaan of het vooronderstelde probleem werkelijk bestaat?! Zijn er gegevens of
actoren die de geformuleerde probleemstelling ondersteunen? Indien dit het geval blijkt te
zijn dient te worden vastgesteld wat de grenzen van het probleem zijn. De gemaakte
prioritering, de keuze tussen het wel of niet in de beschouwing betrekken van bepaalde
aspecten dient door de analist verantwoord te worden.
De volgende stap in de probleemverkenning is het beschrijven van het systeem. De analist cq
het projektteam moet de relevante grootheden identificeren, moet richting geven aan de
relaties tussen grootheden (oorzakelijke verbanden, afuankelijkheden), eventuele gelaagdheid
ontdekken, en een prioritering en selectie van relevant geachte actoren en factoren aangeven.
De op deze wijze verzamelde en geordende informatie dient toegankelijk en hanteerbaar
gemaakt te worden, zowel voor de analist zelf als voor anderen (de opdrachtgevers en
belanghebbenden). Hulpmiddelen voor het hanteerbaar maken van informatie zijn visualisatie,
systematische beschrijving en modellering. Hiervoor zijn verschillende methoden en
technieken beschikbaar, welke vaak in onderlinge samenhang worden gebruikt (bijv.
objectmodellering, be'invloedingsdiagrammen, etc).

2.2 Soorten complexiteit bij ruimtegebruiksvraagstukken

In de vorige paragraaf besteedden we aandacht aan de verschillende dimensies van
complexiteit en de taken en rol van de analist die deze complexiteit wil/moet reduceren. In
deze paragraaf willen we kijken naar de verschillende bronnen van complexiteit bij
vraagstukken rondom het gebruik van de schaarse ruimte en zal worden nagegaan op welke
wijze in het beleidsvoorbereidingsproces; bij het formuleren van de probleemdefinitie, bij het
afbakenen van het probleem, bij omgevingsverkenning, bij alternatieven generatie en (voor-)
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selectie van kansrijk geachte alternatieven, moet worden omgegaan met deze verschillende
vormen van complexiteit. Daartoe besteden we achtereenvolgens aandacht aan:

actorencomplexiteit,
belangentegenstellingen
bestuurlijke complexiteit
draagvlakverwerving
schaalniveaulniveau van de probleemdefinitie
huidig ruimtegebruik

2.2.1 Actorencomplexiteit
Actorencomplexiteit die zich manifesteert in perceptieverschillen (die immers vee1al inherent
zijn aan actorencomplexiteit) wordt gezien als belangrijke complicerende factor in de
besluitvorming over toekomstig ondergrondlbovengronds ruimtegebruik. Beide issues
verdienen daarom onze volle aandacht in de planvormings- en beleidsvoorbereidingsfasen.
Een stakeholderanalyse die inzicht biedt in de actorenconfiguratie in een beleidsveld of
rondom voorgenomen projekten is daarom een onmisbaar onderdeel van enig te ontwerpen
quick scan instrumentarium.2

Het aantal betrokken actoren wordt genoemd als belangrijke complicerende factor, omdat met
een toenemend aantal actoren het aantal mogelijke onderlinge relaties, mogelijke coalities,
issues en tegenstellingen exponentieel toeneemt. Afhankelijkheden tussen die actoren
vergroten de complexiteit en worden verder uitgewerkt in machtsverschillen en
kennisverschillen; het gaat daarbij om het al dan niet hebben van (een monopolie op) bepaalde
kennis, middelen en/of bevoegdheden. Informatieverschillen, met name een
informatieachterstand van hen die de lasten van een bepaald project zullen dragen
compliceren de besluitvorming.
Het aantal initiatiefnemers wordt genoemd als een complicerende factor; meerdere
probleemeigenaren maken het probleem moeilijker te definieren, maakt het doel/belang van
het projekt vaak minder duidelijk en verhult waar de verantwoordelijkheden liggen. De
complexiteit neemt nog verder toe wanneer deze 'initiatief-actoren' ook nog een verschillende
organisatorische inbedding hebben (publiek/privaat of verschillende overheidsniveau's). Extra
aandacht voor probleernformulering en afbakening is hier geboden (zie ook onder bestuurlijke
complexiteit).
Perceptieverschillen komen voort uit verschillende ambities, belangen, cultuur-historische
achtergronden, etc. van de betrokken actoren. Percepties zijn echter veranderlijk/veranderbaar;
maatschappelijke opvattingen en idealen verschuiven in de tijd. Selectieve perceptie speelt
tevens een niet te onderschatten rol in alle fasen van het beleidsproces; niet in het minst in de
probleernformuleringsfase. Dit effect wordt versterkt door het vertrekpunt van de discussie
over veel grote projekten. Deze discussie kenmerkt zich door als vertrekpunt het 'denken in
oplossingen' te nemen. Dergelijke oplossingen zijn vaak gegenereerd en voorbesproken in
interne beleidscircuits zonder dat de probleernformulering en afbakening is gecommuniceerd.
Echter er bestaat anderzijds de overtuiging, o.a. bij de WRR, dat het proces beter beheersbaar
wordt indien er een breed gedragen besef van het bestaan van een probleem is. De WRR heeft
daarom geadviseerd tot het invoeren van een zgn. 'nut en noodzaak' discussie.

2 Wellicht dat daarom beter gesproken zou kunnen worden van een rapid appraisal. Rapid appraisals zijn
immers principieel gericht op probleemverkenning en onderzoek van de omgeving van het probleemveld rniddels
het betrekkenlinterviewen van stakeholders/belanghebbenden en op het aangeven van de oplossingsruimte.
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Tevens zijn voorstanders/initiatiefnemers van een oplossing in het aIgemeen geneigd door een
iets te roze bril naar hun oplossing te kijken, terwijl tegenstanders-/benadeelden geneigd zijn
door een erg zwarte bril naar de plannen te kijken. De laatsten benadrukken de
onduidelijkheden en onzekerheden. In het aIgemeen geldt dat deze sentimenten sterker
worden naarmate de omvang van het beoogde projekt toeneemt en de verdeling van lusten en
lasten schever is.

2.2.2 Belangentegenstellingen
De probleemperceptie van actoren is nauw gekoppeld aan de belangen die men heeft of dient,
oftewel: 'wiens brood men eet, diens woord men spreekt'. Strijdige belangen kunnen een
probleem compliceren, zowel in de probleemformulering aIs in de fasen van het genereren en
selecteren van altematieven. Een dergelijke strijdigheid compliceert wanneer het collectieve
belang botst met het individuele belang van de burger(s). Interessant is de gedachte dat
belangen en scoringskansen kunnen worden afgeruild door het individuele belang te koppelen
aan het collectieve: door het creeren van zgn. 'win-win' situaties (hierop komen we later terug).
De strijdigheid van collectief en individueel belang komt tot uiting in wat wordt aangeduid
met Nimby en Plimby-effecten van collectieve voorzieningen.3 Kenmerkend voor deze
situaties is het vee1aI niet samenvaIlen van nut en hinder; de scheve verdeling van lusten en
lasten van een voorgenomen projekt. Dergelijke scheve verdelingen van lusten en lasten zijn
in de praktijk een hinderpaaI in de voorbereiding, besluitvorming en uitvoeringsfase van
projekten. Tot op heden ontbreekt een mechanisme voor compensatie van degenen die nadeel
ondervinden, maar het is een interessant en veelbelovend onderwerp voor nader onderzoek.4
Wel zijn er methodieken voor het berekenen van surplussen (Pareto-nutsfuncties, willingness
to pay methode, schaduwprojekten, etc.) waarmee, aIthans in theorie, de
onderhandelingsruimte en bereidheid van de voordeelhebber om de nadeeldrager te
compenseren zou kunnen worden vastgesteld. Ook in de MER lijken compensatiemaatregelen
hun intrede te doen, waarmee zij een rol in de besluitvorming over projekten zouden kunnen
gaan spelen (Groen et aI. 1996) De uitwerking hiervan door economen is echter uiterst
gecompliceerd en vraagt nader onderzoek en discussie en vaIt daarom buiten het kader van dit
project.

2.2.3 Bestuurlijke complexiteit
Bestuurlijke complexiteit kent twee componenten; enerzijds betreft het het karakter van de
relatie initiatiefnemer-overheid; anderzijds de structuur van en verplichtingen binnen het
planologisch/juridisch kader waarbinnen het projekt moet worden vormgegeven.
Besluitvorming over ruimtelijke investeringen vindt plaats in een netwerk waarin private
partijen, not-for-profit organisaties en sector- en facetorganisaties uit verschillende
bestuurslagen hun inbreng hebben (Teisman, 1992:65). Dergelijke relaties kunnen
symmetrisch of asymmetrisch zijn. Tussen de verschillende bestuurslagen (Rijk-Provincie-
Gemeente) bestaat een asymmetrische publiekrechtelijke re1atie; de gemeente is financieel en
juridisch gebonden aan de (plannen van de) provincie en nationaIe overheid. De relatie tussen
twee departementen is in theorie symmetrisch (gelijke rechten, strijd om dezelfde middelen),

3 NIMBY staat voor 'Not In My Back Yard' (bijv. inwoners van Tiel over Betuwelijn), PLIMBY voor
'Please In My BackYard' (bijv. gemeentebestuur Valburg over CUP-Betuwelijn)
4 In onze discussies wordt de spoortunnel R'dam vaak genoemd als een voorbeeld waarbij de overlast
voor de direkt omwonenden voor een relatief gering bedrag is afgekocht. Zou het Diet zo kunnen zijn dat de
verdeling van lasten (lawaai en trillingen tijdens de aanleg) opwegen tegen de lusten (geen langsdenderende
treinen meer na de bouw)
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evanals die tussen een gemeente en bijvoorbeeld de NS in geval van aanleg van nieuwe of
verbetering van bestaande spoorweginfrastructuur.
Planologisch/juridische kaders met betrekking tot het oprichten en/of inrichten van
infrastructurele voorzieningen worden gevormd door: (Wijting: 1994; CUR: 1993, WRR:
1994)

PKB procedure
Tracewet
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
Wet Milieubeheer (m.n. H7: m.e.r. en Wet Geluidhinder)
Onteigeningswet

De complexiteit, verwevenheid en soms onvolledigheid van deze kaders worden ook na de
invoering van de tracewet, waarin een deel van de aanbevelingen van de WRR is
overgenomen, gezien als complicerende factor (workshop projektteam juli 96, Berkenbosch,
1996). Voorstellen voor aanpassen/wijzigen van deze kaders vallen buiten de scope van de
quick scan. Het aantal beleidsplannen waaraan getoetst en/of waarmee afgestemd moet
worden en de wijzigingen die in dergelijke plannen noodzakelijk zijn om het projekt ten
uitvoer te brengen, zijn een belangrijke indicator voor de planologisch/juridische en zijn
daarmee ook voor de bestuurlijke complexiteit van een projekt. Het aantal aanpassingen
van/in ruimtelijke ordeningsplannen en het aantal te doorlopen ruimtelijke
ordeningsprocedures zijn een indicator zijn voor deze 'plancomplexiteit'.
Onderstaand schema geeft inzicht in het geheel van wetten en regels en de onderlinge relaties:

milieu-effect
rapportage

milieu
vergunning

monumenten
vergunning

planologische

kembeslissing
tracebesluit

- - - - -

streekplan

1

I

I

1

I

I
1

_I

anticipatiebesl uit

voorbereidingsbesluit

besluit
geluidhinder
spoorwegen .relatie

- - - - - .voorwaardelijke relatie

hogere waarde

procedure

- - ~rdinatie

Figuur 1: relatiediagram wettelijke processen (Venneker en van den Hout, 1996)
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2.2.4 Draagvlakverwerving
Complexiteit is een eigenschap van het probleem. De oplosbaarheid van een complex
probleem wordt groter naarmate de probleemdefiniering, afbakening en oplossingsruimte (de
gegenereerde en voorgeselecteerde kansrijk geachte altematieven) een breder draagvlak
kennen. Vergroting van de oplossingsruimte door het toevoegen van ondergrondse en in-de-
grondse altematieven aan de oplossingsruimte kan bijdragen aan draagvlakvorming en
vergroot de realiseringskansen. Immers: "hoe groter het draagvlak des te meer kans op
realisatie van het projekt". Dit geldt bij uitstek voor complexe projekten, waarbij sprake is van
hindermacht en grote interdependenties tussen actoren. Draagvlak kan worden verworven
door:
- VlSle

- openheid
- communicatie
- transparantie van het proces
- betrouwbaarheid en consistentie
-het creeren van win-win situaties

Voor het verwerven van draagvlak is een goede en open communicatie voorwaarde. Openheid
en communicatie zijn voor veel initiatiefnemersl probleemeigenaren niet gemakkelijk omdat
openheid kan leiden tot herdefinitie van het probleem. Door het relatief 'open-einde' karakter
van een participatief probleemdefinieringsproces kan probleemverschuiving optreden.
Herdefinitie van het probleem kan echter ook leiden tot een veranderinglverruiming van de
oplossingsruimte, waardoor (delen van) het probleem beter oplosbaar worden. Het perspectief
en de belangen van de probleemeigenaarl initiatiefnemer zijn echter niet zelden een obstakel
voor een dergelijkopen-proces ontwerp.5 Deze tegenstelling ziet men in versterkte mate terug
wanneer in de praktijk reeds een (idee voor een) favoriete oplossing aanwezig is, waarvoor het
probleem nog moet worden gezocht.6 De geslotenheid van de gangbare planprocessen wordt
echter gezien als een belangrijke factor voor de huidige problemen in de besluitvorming rond
grote infrastructurele voorzieningen. (WRR, 1994) Stakeholderparticipatie in de
probleemformulerings- en probleemafbakeningsfase kan gelegenheid geven tot het ontdekken
van nieuwe potentiele 'win-win' situaties en daarmee tot een vergroting van de
oplossingsruimte.
Ben quick scan moet aangeven welke actoren essentieel zijn voor draagvlakverwerving.
M.a.w. met welk minimum aan actorenlstakeholders dient gecommuniceerd en tot
overeenstemming gekomen te worden?

2.2.5 Schaalniveau
Schaalniveau's zijn hier gekoppeld aan ordegroottes van de ruimtelijke ingrepen die worden
bestudeerd. Een indeling kan worden gemaakt van landelijk via regionaa1lbovenlokaal naar
lokaal; in ordegroottes van 1000, resp. 100 en 10 meter, of in projektcategorieen die
samenhangen met de wet-en regelgeving die van toepassing is op het projekt. Ook hier geldt
dat een projekt complexer is naarmate de belangentegenstellingen groter zijn en dat de kans

5 Voorbeelden hiervan ziet men in het Betuwelijnprojekt, maar ook in de zgn. 'nut- en noodzaak' discussie
rond de Tweede Maasvlakte, waarin milieuorganisaties en de gemeente Westvoorne de uitgangspunten van de
discussie niet onderschrijven en als eenzijdig (redenerend vanuit de noodzaak van MV2) typeren. (Volkskrant 4
okt 1996)
6 WRR-voorzitter mr. I.P.H. Donner noemt bijvoorbeeld de kustlocatie als een typisch voorbeeld van een
project dat nog op zoek is naar een probleem (interview door Rinke Berkenbosch in kenMERken 3/5 okt'96:12).
Zie ook het zgn. 'stromenmodel' van I.W. Kingdon (1984)
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daarop groter is naannate de omvang van het projekt groter is. Het aanleggen van een nieuwe
landelijke hoofdinfrastructuurvoorziening zal daarom veelal complexer zijn dan het lokaal
verbeteren of wijzigen van een trace of het aanleggen van een parkeervoorziening in een
binnenstad. Uitzonderingen zijn evenwel mogelijk; het aanleggen van een parkeervoorziening
in de binnenstad kan lokaal tot aanzienlijke spanningen leiden, maar dergelijke commotie is
op regionale oflandelijke schaal niet van groot belang (m.u.v. vergelijkbare projekten elders).

2.2.6 Huidig ruimtegebruik
Ruimte is een schaars goed in Nederland en de Nederlandse ruimte keIit vaak vele en soms
tegenstrijdige bestemmingen. Uitgegaan wordt van het idee dat naarmate het ruimtegebruik
intensiever is, de te overwinnen weerstanden in de besluitvorming over verandering van de
aard c.q. over de intensivering van dat ruimtegebruik groter, en daarmee de besluitvorming
complexer zal zijn. Indicatoren voor de intensiteit van het grondgebruik zijn grondprijzen ,
maar ook bevolkingsdichtheid en/of bebouwingsdichtheid.
Het ruimtebeslag van nieuwe bestemmingen is met name in intensief bebouwde stedelijke
omgevingen een majeure factor in afwegingsprocessen tussen functies. Hierbij gaat het niet
uitsluitend om het fysieke ruimtebeslag maar ook om hinderzones, visuele hinder, planschade,
enzovoort.

2.30perationalisatie

Het hanteren van complexiteit binnen het ontwerp van de in dit Handboek uitgewerkte quick
scan methodiek is gebaseerd op het vroegtijdig signaleren en benutten van de
actorencomplexiteit. Er wordt een aanpak voorgesteld waarin een van de eerste stappen het in
kaart brengen van de stakeholders (belanghebbenden en benadeelden) van een plan of projekt
is. Op basis van een aantal probleem- en projekteigenschappen wordt een stakeholderselectie
gemaakt, gevolgd door een stakeholderanalyse die moet leiden tot een helderder
probleemformulering, probleemafbakening en een pakket van wensen en eisen waaraan
eventuele oplossingen dienen te voldoen. Ben en ander wordt uitgewerkt in de volgende
hoofdstukken, waarin het conceptueel model voor de quick scan wordt toegelicht en waarin de
methodiek voor stakeholderselectie en stakeholderanalyse uitgebreid wordt beschreven.

Literatuur bij hoofdstuk 2:

Berkenbosch, Rinke, 1996. "Het onvoorspelbare lot van het grote project". (interview met mr. J.P.H Donner) In:
kenMERken 3/5; okt."96: 10-15
William N. Dunn, Public Policy Analysis, 1981. esp.97 -110
Groen. Mark, Madeleine van Mansfeld & Robert Jan Jonker: 1996. "Het groeiproces van het
compensatiebeginsel", In: kenMERken 3/5; okt."96: 16-19
John R. Hayes, Cognitive Psychology, Homewood, m. Dorsey Press, 1978. esp.21O-13.
Kingdon, J.W. 1984. Agendas, Altematieves and Public Policies, Little Brown
Saanen, Yvo. 1996. Afweging in Balans, Eindrapport, Utrecht: NS Railinfrabeheer
Venneker R, en B. van den Hout, 1996. Wettelijke procedures rondom railinfrastructuur, Utrecht: NS-RIB-PC
(on cit)
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 1994. Besluiten over grote projecten. Den Haag, SDU:
Rapporten aan de Regering nr. 46
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HOOFDSTUK 3
EISEN

3.1 Inleiding

Ben Quick scan kan worden omschreven als een methodiek waarmee, voorafgaande aan
besluitvorming, op snelle wijze inzicht kan worden verkregen in altematieven en
oplossingsrichtingen die kansrijk zijn in de voorliggende besluitvorming.
Ter voorbereiding en onderbouwing van het vormgeven van een Quick scan inzake de
besluitvorming omtrent (ondergronds) ruimtegebruik zal in dit hoofdstuk een aantal eisen
worden gepresenteerd waaraan een dergelijke methodiek zal moeten voldoen.

De in dit hoofdstuk gepresenteerde eisen zijn gebaseerd op het resultaat van workshops met
leden van het projectteam en een aantal exteme deskundigen. Tijdens deze workshops is
onder andere discussie gevoerd over de wijze waarop reeds bestaande Quick scans zijn
vormgegeven.

Dit hoofdstuk is als voIgt opgebouwd. Allereerst wordt in paragraaf 3.2. verslag gedaan van
een inventarisatie die gemaakt is van bestaande Quick scans. In de paragrafen 3.3 tot en met
3.7 wordt verslag gedaan van de discussies tijdens de workshops. Deze discussies zijn
gestructureerd aan de hand van vier aandachtspunten, te weten:

Omgaan met onzekerheid in besluitvormingsprocessen
Activering en participatie van betrokken actoren
Flexibele structuur en toepassing
Transparantie voor gebruikers en draagvlak

In 3.7 tenslotte zijn de eisen gegeven waaraan een Quick scan volgens de opstellers van dit
rapport moet voldoen.

3.2 Bestaande Quick scans: functie en kenmerken
Ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de algemene kenmerken van bestaande snelle
afwegingsmethodieken, is een inventarisatie gemaakt van een aantal in de literatuur
beschreven Quick scans en Rapid Appraisals. De rapid appraisals zijn veelal gericht op
probleemspecificatie en probleemstructurering, de onderzochte quick scans richtten zich meer
op het genereren van oplossing, assessment en voorselectie van altematieven. In dit rapport
zullen we voor beiden de term quick scan hanteren. In de Bijlagen is een uitgebreide
inventarisatie van de onderzochte methodieken opgenomen.
Hoewel de bestudeerde methodieken op zeer uiteenlopende onderwerpen waren gericht, zijn
er verschillende gemeenschappelijke kenmerken in terug te vinden, die hieronder puntsgewijs
worden uitgewerkt.

Doelstellingen
Bij nadere analyse van de geYnventariseerde methodieken valt
gemeenschappelijke doelstellingen zijn te onderscheiden.
. Het in kaart brengen van de wezenlijke kenmerken van het

onderlinge relaties daartussen.

op dat er een aantal

probleemgebied en de
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. Het transparant en toegankelijk maken van infonnatie en het onderkennen van
mogelijkheden en beperkingen binnen het probleemgebied.

. Het fonnuleren van voorstellen om met de onderkende mogelijkheden en beperkingen om
te gaan. Dat wi! zeggen dat er mogelijke oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde
problemen worden gegeven, en advies wordt gegeven over hoe mogelijkheden het best
benut kunnen worden.

Een overeenkomstige afgeleide doelstelling bij veel Quick Scans is de actieve participatie van
allerlei stakeholders binnen het probleemgebied. Het is de bedoeling dat infonnatie ook
toegankelijk wordt voor niet-experts. Hierdoor kan de kennis van de verschillende groepen
over de werking van het systeem (probleemgebied) worden vergroot, waardoor de kwaliteit
van beleids- en besluitvorming binnen het probleemgebied zou kunnen worden verbeterd.

Methoden
In de onderzochte Quick Scans worden een aantal overeenkomstige methoden en

basisprincipes gehanteerd7.
. De meeste Quick scans worden verricht door een team van experts van verschillende

disciplines. Deze disciplines hebben een directe of indirecte relatie met het betreffende
probleemgebied.

. Gedurende het gehele onderzoek kunnen doel en prioriteiten van het onderzoek bijgesteld
worden. Dit is een direct gevolg van het feit dat de verzamelde data zo snel mogelijk, en in
plenaire sessies geanalyseerd wordt. Uitkomsten van deze sessies bepalen het verdere
verloop van het onderzoek.

. Zoals eerder aangegeven richten Quick Scans zich veelal op het in kaart brengen van de
wezenlijke kenmerken van een probleemgebied, en de relaties tussen deze kenmerken. Bij
verdere infonnatieverzameling worden alleen aan deze kenmerken nog aandacht besteed.
Dit wordt ook wel "optimaal ignorante" genoemd.

. Wezenlijk kenmerk van veel Quick scans is het iteratieve karakter. Doordat analyse van de
verzamelde data tegelijkertijd met de verzameling ervan plaatsvindt, kunnen nieuwe
inzichten ontstaan over de wezenlijkheid van kenmerken, en de relaties tussen deze
kenmerken. Hierdoor worden doelstellingen soms tijdens het onderzoek bijgesteld.

. Data worden over het algemeen verzameld aan de hand van (beperkt) literatuuronderzoek,
interviews met infonnanten en directe observaties van experts (teamleden). Door het
betrekken van infonnatie uit verschillende bronnen met behulp van verschillende
methoden, kan de validiteit en accuratesse van de infonnatie beter gecontroleerd worden.
Dit wordt triangulatie genoemd.

Omgaan met onzekerheid
Doordat het onderzoek in een kort tijdsbestek wordt uitgevoerd, is er altijd een zekere mate
van onzekerheid omtrent de juistheid van de gegevens. Uitgangspunt bij veel Quick scans is
dat resultaten voldoende juist zijn en gebruikt kunnen worden om richtingen aan te geven
waarin activiteiten of verder onderzoek plaats kan vinden. Zij zijn echter geen vervanging
voor diepgaand lange-termijn onderzoek.
Door triangulatie van verzamelde infonnatie wordt getracht de onzekerheid omtrent de
kwaliteit van de data te reduceren. Het resultaat blijft echter sterk afhankelijk van de infonna-
tie die binnen korte tijd beschikbaar is.

7 Hierop zijn echter wel uitzonderingen. Er zijn een aantal Quick scans waarbij informatieverzameling en verwerking niet
in teamverband plaatsvindt. Ook krijgt interactie met de omgeving soms minder aandacht bij het uitvoeren van een Quick
Scan dan in het vervolg wellicht gesuggereerd wordt.
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Activering en participatie van actoren
In de verschillende Quick scans worden vaak verschillende actoren genoemd, wier actieve
betrokkenheid in een vroeg stadium relevant worden geacht voor een succesvolle
implementatie van de onderzoeksresultaten. Over het aIgemeen is een opdeling mogelijk in
bevoegd gezag, experts en overige betrokkenen. Er worden meestaI twee verschillende
redenen gegeven voor het betrekken van de actoren bij een Quick scan. Allereerst wordt de
kwaIiteit van de informatie verhoogd door interactie met deze actoren. Ten tweede kan
participatie van actoren tijdens een Quick scan ervoor zorgen dat uitkomsten en resultaten van
het onderzoek sneller en beter ge'implementeerd worden.
Activering en participatie van actoren vindt in de onderzochte Quick scans op verschillende
manieren plaats, ondermeer door het interviewen van informanten (betrokkenen en bevoegd
gezag) en door bij het samenstellen van een onderzoeksteam naast experts ook bevoegd gezag
en overige betrokkenen gezag een plaats te geven.

Flexibiliteit
Quick Scans kennen een hoge mate van flexibiliteit bij de uitvoering ervan. Zo bestaat de
mogelijkheid om tijdens het onderzoek doelstelling, tijdsindeling, tijdsduur en activiteiten aan
te laten passen door het onderzoeksteam. Verder bestaat de mogelijkheid om samenstelling en
grootte van het team te veranderen. Indien het houden van interviews een onderdeel van de
informatieverzameling is, bestaat de mogelijkheid om deze interviews semi-gestructureerd af
te nemen.

3.3 Omgaan met onzekerheden
Onzekerheid in besluitvormingsprocessen wordt niet aIleen veroorzaakt door een tekort aan en
ambigu'iteit van informatie omtrent het probleemgebied en haar mogelijke
oplossingsrichtingen. Ook maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, zoaIs
belangenconflicten tussen betrokkenen, technische risico's en onzekerheden over de kosten en
duur van uitvoering zijn factoren die in belangrijke mate de onzekerheid tijdens
besluitvorming bepaIen.

De projectleden van dit onderzoek achten het onderkennen van onzekerheid van groot belang
voor het optimaaI verlopen van het besluitvormingsproces. Het omgaan met onzekerheid dient
dan ook een inherent onderdeel te zijn van Quick Scan. Doordat snelheid een wezenlijk
kenmerk van een Quick scan is, is een uitputtende studie van het probleemgebied echter
onmogelijk. Onzekerheden omtrent de eerder genoemde punten zullen dus naar aile
waarschijnlijkheid blijven bestaan.
Ben Quick Scan zou daarom ook niet gericht moeten zijn op het uitbannen van onzekerheid,
maar veeleer op het sturen van die onzekerheid. Dit sturen van onzekerheid vindt plaats door
het streven naar optimale onwetendheid. Dit houdt in dat er een selectief proces van
informatieverzameling plaatsvindt, dat zich beperkt tot de wezenlijk geachte kenmerken van
het probleemgebied en hun onderlinge relaties. De relevantie van kenmerken wordt bepaaId
door de context waarbinnen de Quick scan plaatsvindt. Deze context is vooraI afhankelijk van
de aard van de het bestudeerde probleem, de te verwachten mate van complexiteit en de doel-
groep van de methode. Daarnaast wordt het selektieve karakter beperktheid van
informatieverzameling gestuurd door de relatie tussen de kosten van informatiewinning (tijd
en geld) en de voordelen die deze additionele informatie oplevert (bet verminderen van
onzekerheid).
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Bij het analyseren van de verzamelde informatie is het van belang dat onzekerheden worden
geexpliciteerd. Ook de onzekerheid die het gevolg is van de ambigulteit van informatie moet
expliciet gemaakt worden. Dit kan door het aangeven van marges of bandbreedtes.

3.4 Activering en participatie van actoren

Participatie van actoren bij een Quick Scan wordt om vier redenen van belang geacht.
. door participatie verandert het inzicht in een bepaald probleem: het betrekken van actoren

kan een betere belichting van belangen en aspecten vanuit verschillende perspectieven
bevorderen.

. betrokken actoren kunnen een bron van kennis zijn die kan bijdragen aan een technisch
betere probleemoplossing.

. voor het genereren van altematieven is inbreng van derden wenselijk; dit leidt niet alleen
tot een grotere produktie en creativiteit, maar leidt tevens tot beter inzicht in de aard en
omvang van de bestudeerde problematiek.

. de verwachting is dat het laten participeren van actoren in een Quick scan zal leiden tot
goede acceptatie van de uitkomsten van de Quick scan en tot een sneller en beter verloop
van het navolgende besluitvonmngsproces

Bij het betrekken van actoren bij een Quick Scan zijn een aantal aspecten van belang. Ten
eerste dient rekening te worden gehouden met mogelijke onderlinge verschillen in perspectief
ten aanzien van het probleem. Het is dan ook van belang bij de keuze van actoren rekening te
houden met het perspectief dat actoren hebben. Het lijkt zinvol een zekere spreiding van
perspectieven na te streven.
Verder is het van belang dat actoren tijdens de Quick Scan in ieder geval vanaf het begin
gelnformeerd en zo vroeg mogelijk betrokken zijn. Dit met het oog te komen tot een
gezamenlijke probleemdefinitie. Daarbij moet echter worden aangetekend dat goed moet
worden gekeken in hoeverre actoren in staat zijn een zinvolle bijdrage te leveren tijdens de
Quick Scan: actoren moeten een relevante inbreng kunnen hebben of zij moeten zodanig
gefaciliteerd worden dat een relevante inbreng mogelijk is.
Zoals eerder aangegeven, is het zinvol partijen nadrukkelijk te betrekken bij de Quick Scan,
met het oog op het verkrijgen van een zekere mate van acceptatie van de uitkomsten. Voor het
vergroten van draagvlak voor de uitkomsten van de voorliggende besluitvorming, lijkt het
zinvol die partijen bij de Quick Scan te betrekken waarvan verwacht mag worden dat zij
tijdens de besluitvorming een nadrukkelijke rol zullen vervullen. Voor het opsporen van
dergelijke actoren is een stakeholder-analyse een hulpmiddel (zie daarvoor ook hoofdstuk 5).

3.5 Flexibiliteit

Besluitvorming inzake ruimtegebruik gaat veelal over complexe en/of unieke problemen.
Unieke problemen maken het moeilijk om vast gestructureerde oplossingsmethoden te
gebruiken, omdat deze gebaseerd zijn op ervaringen die bij een uniek probleem per definitie
niet gelden. Complexe problemen vergen uitgebreide analyses van het probleemgebied
alvorens tot een goede oplossingsrichting kan worden gekomen. Vaak blijkt dat gedurende het
onderzoekstraject nieuwe inzichten worden aangedragen of dat bepaalde be1angen
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nadrukkelijker een rol gaan spelen, zodat het moeilijk is eenduidige oplossingsrichtingen aan
te dragen. Het is dan ook van belang dat een Quick Scan flexibel kan worden uitgevoerd.
Daarbij kan gedacht worden aan:
. de flexibiliteit van uitgangspunten: dit houdt in dat de probleemdefinitie tijdens de Scan

kan worden bijgesteld als gevolg van nieuwe inzichten en/of het verschuiven van
randvoorwaarden;

. de flexibiliteit van methoden: gezien de verwachte variatie in probleemdefinitie, en de
verschillende eisen die gesteld worden ten aanzien van het analyseren van verkregen
informatie, moet de te volgen methode niet vastliggen. De mogelijkheid moet bestaan om
nieuwe methoden afuankelijk van de behoefte in te zetten;

. de flexibiliteit van het projectteam: om de methode voor verschillende problemen geschikt
te maken, zal de samenstelling van een team flexibel moeten zijn. Ook tijdens een project
kan de samenstelling van een team veranderen of kan tijdelijk anderssoortige expertise
worden ingehuurd.

De behoefte aan flexibiliteit hoeft zich niet te uiten in een gebrek aan StructUUf. Dit zou
betekenen dat elk probleem op ad hoc basis opgelost moet worden, waarbij een grote kans
bestaat dat het wiel telkens opnieuw uitgevonden wordt. Er is behoefte aan een methode die
gebruik maakt van bestaande inzichten (ervaring), maar tegelijkertijd open staat voor nieuwe
inzichten (creativiteit). De structuur van de Quick scan moet zowel verwachte als
onverwachte informatie kunnen verwerken.

3.6 Transparantie voor gebruikers

Gebrek aan transparantie van methoden die gebruikt worden als instrumenten in het
besluitvormingsproces kan problemen opleveren. Resultaten van dergelijke methoden worden
vaak gewantrouwd omdat niet duidelijk wordt hoe deze resultaten tot stand gekomen zijn.

Een voorbeeld van hoe ondoorzichtige informatie de besluitvorming kan
vertroebelen is misschien de diverse studies die gedaan zijn naar de financiele
haalbaarheid van een ondergrondse Betuweroute. Verschillende studies
leidden tot verschillende resultaten, maar de waarde van die resultaten was niet
duidelijk omdat niet bekend was op welke uitgangspunten deze gebaseerd
waren.

Door aandacht te besteden aan transparantie kunnen enkele belangrijke voordelen behaald
worden:
. Als de achterliggende normen en waarden van de Quick scan-resultaten toegankelijk zijn,

kunnen deze resultaten in een breder perspectief geplaatst worden. Dit voorkomt misbruik
van de Quick scan als middel om een eigen mening door te drukken.

. Transparantie verkleint de kans dat betrokkenen een besluitvormingsproces dwarsbomen
onder verwijzing naar het gebruik van ondoorzichtige instrumenten.

Transparantie kan worden bereikt door een heldere, begrijpelijke presentatie van de
uitkomsten van de Quick scan te geven en duidelijkheid te geven over de gemaakte keuzen die
als basis dienden voor de uitkomsten (uitgangspunten, gebruikte methoden, gehanteerde
probleemdefinitie, afbakening van de oplossingsruimte).
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De behoefte aan transparantie is direct gerelateerd aan de eisen van de gebruikers van de
methode. De Quick scan moet voor de gebruikers transparant zijn. Daarnaast kan transparantie
ook voor andere belanghebbenden van belang zijn, ten behoeve van het creeren van een breder
draagvlak.

3.7 Prestatie-eisen voor Quick scans

Op basis van de eisen zoals die in de voorgaande paragrafen geformuleerd zijn, is een korte
beschrijving van een Quick scan opgesteld.

De Quick scan wordt in een complex probleemveld gebruikt als afwegingsinstrument. Daarbij
doet het recht aan veel verschillende perspectieven, en weet het op basis van beperkte, vaak
onzekere informatie een bruikbaar inzicht te geven in het probleem, en de waarde van de
mogelijke oplossingen van dit probleem. Daamaast moet de Quick scan snel en hanteerbaar
zijn, dus gemakkelijk in gebruik.

am te kunnen omgaan met de verschillende perspectieven, die bestaan bij het grote aantal
actoren dat een rol speelt in besluitvormingsprocessen, moet de Quick scan in staat zijn om tot
bruikbare resultaten te komen met elk van die perspectieven als basis. Dit vereist een structuur

die niet in een bepaalde visie ingebed is8, maar juist vanuit verschillende visies uitgevoerd
kan worden.

De volgende eisen zijn geformuleerd:
. De probleemdefinitie wordt opgesteld op basis van de verschillende perspectieven zoals

deze naar voren komen door participatie van actoren. Hierdoor zullen resultaten aan het
eind van de Quick scan door een bredere groep herkend worden.

. De invulling van een projectgroep vindt plaats op basis van de probleemdefinitie. Dit
maakt het mogelijk om optimaal in te kunnen spelen op verschillende informatiebehoeften.

. Met behulp van de randvoorwaarden uit de probleemdefinitie wordt alleen de "juiste"
informatie verzameld en geanalyseerd. Deze beperking levert tijdswinst op. Verzameling
en analyse van informatie vindt plaats door interactie tussen actorenJexperts en
projectgroep.

. De Quick scan moet in staat zijn om met verschillende vormen van informatie om te gaan
(kwalitatief, kwantitatief, algemeen, gedetailleerd).

. Voor het analyseren van grotere hoeveelheden kwantitatieve data kunnen eenvoudige
rekenregels toegepast worden. Hierbij moet wel de transparantie voor gebruikers van deze
regels in het oog gehouden worden.

. am met verschuivende probleemdefinities en doelstellingen in de tijd om te kunnen gaan
moet de Quick scan een iteratief karakter krijgen. Het moet tijdens het gehele proces
mogelijk zijn om probleemdefinitie en werkwijze aan te passen.

Niet alleen de totstandkoming van de resultaten is van belang, ook de presentatie ervan. Aan
deze presentatie worden een aantal eisen gesteld:
. Duidelijke uiteenzetting en verantwoording van uitgangspunten, werkwijze en resultaten.

8 Bijvoorbeeld: meer wegen is de oplossing voor het congestieprobleem.

17



. Inzicht in de wijze waarop verschillende perspectievenlbelangen hebben meegespeeld in de
uitvoering van de Quick scan.

. Bij het presenteren van de resultaten moeten deze ook gekwalificeerd worden: het
plaatsen in een breder perspectief, en het aangeven van zekerheden en
onzekerheden.
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HOOFDSTUK 4
CONCEPTUEEL MODEL QUICK SCAN

Conceptueel modelleren is het uitwerken en vastleggen van een idee in een model. Meestal
heeft een conceptueel model de vorm van een plaatje of schema, waarin de verschillende
relaties tussen eenheden worden weergegeven. Op basis van de in hoofdstuk 3 beschreven
eisen gesteld aan de te ontwerpen quick scan is door het team een ontwerpslag gemaakt die
heeft geleid tot een conceptueel model voor een quick scan voor ruimtegebruikseffecten. Dit
model wordt in dit hoofdstuk beschreven.

4.1.0ntwerp-eisen

Op basis van het in het vorige hoofdstuk omschreven eisenpakket zijn een aantaI ontwerp-

eisen geformuleerd. Deze ontwerp-eisen noemen we de zes I's9:

. Interactie

. Informatie

. Innovatie

. Iteratie

. In de samenleving

. In beperkt tijdsbestek

'Interactie' houdt in dat er aandacht en ruimte moet zijn voor werkelijke interactie met en zo
mogelijk ruimte voor participatie in de quick scan door belanghebbenden.
'Informatie' slaat op het leerproces van team en belanghebbenden dat ontstaat door het
uitwisselen van kennis en op de openheid en beschikbaarheid van informatie voor aIle
belangstellenden. 'Innovatie' betekent dat het om een nieuw proces, een nieuw produkt gaat,
dat moet leiden tot een kwaIitatieve verbetering (inhoudelijk en organisatorisch) en
stroomlijnen van het besluitvormingsproces.
'Iteratie' slaat op tlexibiliteit van het ontwerp, waarvoor tussentijdse bijstellingen nodig en/of
wenselijk kunnen zijn.
'In de samenleving' benadrukt dat de afweging niet aIleen een technisch karakter heeft maar
impliceert juist aandacht voor de rol en belangen van de samenleving in het projekt.
Het laatste ontwerp-criterium 'in beperkt tijdsbestek' benadrukt dat het gaat om een ontwerp
voor een quick scan: maximaIe opbrengst bij minimaIe inspanning.

4.2. Leidraad

Richtinggevend voor het ontwerp van het conceptueel model was de beoogde plek van de
quick scan in de beleidscyc1us (aan het begin) en het binnen de quick scan iteratief kunnen
doorlopen van de verschillende stappen van het beleidsproces: probleemverkenning.
probleemformulering, genereren van oplossingsaIternatieven, effects chatting en keuze,
implementatie en evaIuatie. In feite wordt dus binnen de quick scan ook een volledige

9 "Interaction, Information, Innovation, In society, Iteration, In time" Enserink, Large projects - Quick Scans.
paper presented ate EUROXV & INFORMS XXXIV, Barcelona, 1997
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beleidscyclus doorlopen waarin alle bovengenoemde stappen kunnen worden onderkend.
Bewust is echter gekozen om de laatste twee stappen: implementatie en evaluatie buiten het
model te laten omdat de quick scan is gesitueerd in de beginfase van het beleidsproces.

Ben belangrijke eis aan de quick scan is dat zij uitspraken kan doen omtrent de kansrijkheid
van de ontworpen oplossingsalternatieven. Draagvlakverwerving werd door de deelnemers
aan verschillende workshops die voorafgingen aan het ontwerp-traject genoemd als cruciaal
voor de kansrijkheid van een alternatief. Draagvlak dient verworven bij belanghebbenden of
stakeholders. Zij zijn de spelers in het beleidsveld met meer of minder hindermacht. Zij
kunnen door onvoorziene interventies en akties vertragingen, uitstel, of zelfs afstel van
projekten veroorzaken. Een focus of op zijn minst ruime aandacht voor stakeholderbelangen,
stakeholderwensen en -eisen heeft daarom centraal gestaan in het ontwerp van de methodiek.

Startpunt van de methodiek is een door een partij - de belanghebbende of probleemeigenaar -
gepercipieerd ruimtegebruiksprobleem waarvoor hij of zij een oplossing zoekt. Samen met het
onderzoeksteam formuleert deze probleemeigenaar het ruimtegebruiksprobleem. Vervolgens
schetst het onderzoeksteam in samenspraak met de probleemeigenaar een aantal potentiele
oplossingsrichtingen. Deze oplossingsrichtingen of 'startbeelden' hebben als doel
belanghebbenden te prikkelen om eigen ideeen te ontwikkelen omtrent het probleem,
mogelijke oplossingen en de eisen die men aan die oplossingen wil stellen. Doe! van de
'startbeelden' is de discussie met belanghebbenden te stimuleren. Belangrijk is dan ook dat
deze startbeelden een brede scope hebben en voldoende vaag zijn om belanghebbenden te
stimuleren kritiek en aanvullingen te leveren op de probleemformulering, om na te denken
over de eisen die men stelt aan de mogelijke oplossingen voor het probleem en om
aanvullende, nieuwe en/of verder uitgewerkte alternatieven in te brengen.

Een belangrijke vraag die zich opwierp was: "wie zijn belanghebbend?" Een antwoord op
deze vraag kon worden gevonden door het analyseren van het formeel planologisch juridisch
proces. In de praktijk lijkt dit echter onvoldoende aandacht te besteden aan de niet-
institutioneel vertegenwoordigde belanghebbenden, die eveneens een belangrijke rol in de
besluitvorming kunnen spelen. Om ook deze actoren in kaart te brengen zijn additionele
methodieken beschikbaar.

De situering van de quick scan aan het begin van een beleidsproces, in het voortraject van de
Startnotitie, maakt het mogelijk de quick scan meer of minder participatief op te zetten en uit
te voeren. Als vuistregel kan men hanteren: 'hoe groter de verwachte onderlinge
tegenstellingen des te meer participatie' Aangezien de quick scan uitspraken moet doen
omtrent draagvlak en kansrijkheid zal in de uitkomsten ook iets weerklinken over de
organisatie van het besluitvormingsproces. Ook een niet in eerste instantie participatief
uitgevoerde quick scan kan als uitkomst geven dat een participatief proces (zoals het open-
planproces) met het betrekken van belanghebbenden bij probleemformulering en alternatieven
generatie meer gewenst is dan een meer traditionele projektaanpak, waar deze aktiviteiten
door een team van deskundigen worden uitgevoerd die vervolgens via traditionele
inspraakavonden de omgeving informeren. Binnen het model is op basis van de wensen van
de probleemeigenaar, de omvang van het budget en de specifieke kwaliteiten van het
projektteam in de verschillende stappen een meer of minder participatieve werkwijze
mogelijk. In dit Handboek worden daarom binnen iedere processtap een 'gewone' en een
'meer participatieve' werkwijze beschreven. De keuze is afhankelijk van bovengenoemde
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randvoorwaarden, maar bovendien sterk gekoppeld aan de aard en schaal van het
gepercipieerde ruimtegebruiksprobleem.

Een laatste uitgangspunt bij het ontwerp van het model was dat het in principe mogelijk zou
moeten zijn om de aktiviteiten door een onafhankelijk team te laten uitvoeren en dat ook
belanghebbenden in principe van de quick scan en haar rekeninstrumentarium gebruik zouden
moeten kunnen maken. Belangrijk was daarom een heldere structuur, relatief eenvoudig
toepasbare methoden en technieken en transparantie van de gebruikte modellen en
onderliggende aannames.

4.3 Conceptueel Model

Het conceptueel model begint bij de formulering van een ruimte-gebruik probleem
gesignaleerd door en/of een infrastructureel plan bedacht door een probleemeigenaar. Deze zal
veelal ook de opdrachtgever van het onderzoeksteam zijn. Het onderzoeksteam (her-
)formuleert in samenspraak met de probleemeigenaar een startprobleem en genereert een
beperkte set discussiealternatieven of 'startbeelden' met een brede scope. De schaal van de
voorgestelde ingrepen in die startbeelden is van invloed op de stakeholderselectie omdat deze
in eerste instantie geschiedt op basis van de institutionele betrokkenheid van partijen bij de
formeel planologisch/juridische besluitvorming. Omdat er ook buiten dit beperkte kader
belangrijke spelers een rol kunnen hebben wordt via de probleemeigenaar en de geselecteerde
stakeholders ge'inventariseerd welke partijen nog meer als relevant worden gezien.

De stakeholderanalyse is bedoeld voor een verdere verkenning van de probleemomgeving en
de oplossingsruimte. De stakeholderanalyse heeft ten doel inzicht te verwerven in de
belangen, doelen en middelen van de belanghebbenden. De stakeholderanalyse kan tot
verschillende resultaten leiden:
. tot nieuwe oplossingen voor het geformuleerde probleem,
. tot een herformulering van het probleem doordat stakeholders een andere perceptie van het

probleem hebben,
. tot een herformulering van het probleem doordat stakeholders andere (ruimtegebruiks-)

problemen verbinden aan het probleem,
. tot nieuwe oplossingen voor het geherformuleerde probleem,
. en aldus tot mogelijkheden voor het creeren van 'win-win' situaties.
. tot een nieuwe stakeholderselectie (vanwege de herformulering van het probleem),
. tot criteria waaraan een goede oplossing volgens de stakeholders moet voldoen.

Voor de stakeholderanalyse staan verschillende methoden en technieken ter beschikking; meer
participatieve vormen als workshops, al dan niet electronisch ondersteund, en minder
participatieve zoals een reeks interviews waarin met betrokkenen de discussiealternatieven
worden besproken. Aldus is de verwachting dat er tenminste door de stakeholders een aantal
wijzigingen in de 'startbeelden' zal worden voorgesteld, maar wellicht ook nieuwe
alternatieven bedacht dan wel een herformulering van het probleem plaatsvindt waardoor
geheel nieuwe oplossingsrichtingen denkbaar kunnen worden.
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Figuur 2 : conceptueel model quick scan methodiek

'Startbeelden', hun amendementen en nieuwe alternatieven dienen vervolgens geevalueerd; de
effecten geschat, en vergeleken te worden om uitspraken te kunnen doen omtrent hun
kansrijkheid. Verschillende methoden en technieken staan ter beschikking om dergelijke
afwegingen te ondersteunen. Belangrijk voor een quick scan is om relatief snel, relatief
betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Er is daarom gekozen voor het ontwikkelen van een
decision support systeem dat niet alleen de kosten van infrastructuur alternatieven kan
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berekenen en een aantal effecten in guldens kan waarderen, maar waarin ook kwalitatieve
oordelen over varianten of altematieven kunnen worden meegewogen. De resultaten van het
monetaire model worden daartoe doorvertaald naar een scorecard, waarin ook de kwalitatieve
oordelen kunnen worden opgenomen. Het monetaire deel van het model is gebaseerd op de
kwantitatieve analyse methodiek ontwikkeld binnen de SOVI studies (K.H. Dekker, 1993).
het programma bepaalt de investerings-, exploitatie-, gebruikers-, congestie-, en milieukosten
en kan tot zes varianten in een keer vergelijken. De basis voor de vergelijking is de invoer van
de verschillende vervoerssystemen en tracedelen. Het monetair model vindt u beschreven in
Hoofdstuk 9. .

In de praktijk zal het team na de stakeholderanalyse een aantal altematieven verder uit moeten
uitwerken om ze geschikt te maken voor invoer in het decision support systeem. Niet alleen de
oorspronkelijke discussiealtematieven, maar ook nieuwe door stakeholders ingebrachte of
door stakeholders herkenbare altematieven, dienen tot in enige mate van detail te worden
uitgewerkt met het oog op verwerking van deze altematieven in het monetair model. De eisen
aan de uitwerking zijn te realiseren door zeer globale uitwerking op een niveau 1:50.000. Als
input voor het monetair model zijn vereist: tracelengtes van de verschillende
uitvoeringswijzen (maaiveld, verdiept, viaduct, tunnel, e.d.), de geschiktheid van de bodem
voor de aanleg van infrastructuur en de aard van het ruimtegebruik aan weerszijden van het
trace.
De scorecard wordt voor een deel automatisch gevuld op basis van kosten-baten analyse die
het resultaat is van de uitkomsten van het monetair model. Daamaast kunnen door de
teamleden additionele criteria worden ingevoerd en scores toegevoegd. Deze additionele
criteria dienen gebaseerd te zijn op het pakket van wensen en eisen dat werd geformuleerd op
basis van de stakeholderanalyse. De effectschattingenlbeoordelingen in deze categorie zullen
meestal kwalitatief van aard zijn.

Een scorecard geeft inzicht in de onderlinge verhoudingen tussen verschillende altematieven,
waarbij de weging tussen de criteria wordt overgelaten aan opdrachtgever en
belanghebbenden. De quick scan wi! echter uitspraken doen omtrent de kansrijkheid van
bepaalde altematieven. Ben hulpmiddel daarbij kan zijn het opnemen van op draagvlak
betrekking hebbende criteria in de scorecard, maar ook kennis van een aantal vuistregels en
marginale waarden met betrekking tot ondergrondse aanleg van infrastructuur. Een van de
onderdelen van het projekt was daarom het uitvoeren van een empirische contrast analyse
waarin een aantal praktijksituaties werd bestudeerd waarin in vergelijkbare omstandigheden
soms wel en soms niet werd besloten tot ondergrondse dan wel bovengrondse oplossingen.
Analyse van deze praktijksituaties zou aanwijzingen moeten geven omtrent de voorwaarden
waaronder ondergrondse oplossingen meer of minder kansrijk moeten worden geacht. Deze
contrastanalyse vindt u uitgewerkt in Hoofdstuk 6.

4.4 Toetsing

Het conceptueel model voor de quick scan methodiek zoals hierboven beschreven is getoetst
in een viertal case studies. Het betrof case studies naar de spoorverdubbeling te Rijswijk
(station), de verlengde Landscheidingsweg (plan Sytwende) te Voorburg, de Noord-Oostelijke
Verbinding tracevariant Delden, en de problematiek rond de A13/A16 te Rotterdam. Ben
verslag van de resultaten van deze case studies vindt u in de Bijlagen.
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De meest belangwekkende uitkomst van de empirische toetsing van het model was wel dat de
aanpak lijkt te werken, soms leidt tot nieuwe altematieven (o.a. Rijswijk en NOV) en
inderdaad binnen een beperkt tijdsbestek leidt tot uitspraken omtrent de kansrijkheid van
ruimtelijke altematieven voor lijninfrastructuur projecten. Een aantal kanttekeningen zijn
echter op hun plaats. Twee van de onderzochte cases waren de startfase van het beleidsproces
reeds (lang) gepasseerd (Rijswijk, Sytwende), terwijl in de andere gevallen de
probleemeigenaar interferentie van quick scan met lopende processen wilde voorkomen. In
beide gevallen leverde dit emstige beperkingen in de mogelijkheden van de onderzoekers in
de kontakten met stakeholders. Aan de ene kant ontstond 'verkleuring' vanwege historische
vertekening (een bezwaar van al het ex-post case onderzoek), aan de andere kant was het
noodzakelijk om stakeholder-standpunten te construeren op basis van hun inspraakreacties. In
geen van de case studies kon een meer participatieve aanpak middels workshops worden
geprobeerd en moesten de onderzoekers zich beperken tot een minimale variant waarin
uitsluitend interviews met belanghebbenden werden gehouden..

De case studies leverden een aantal praktische aanbevelingen voor de methodiek op die
verwerkt zijn in de aanpak zoals die wordt beschreven in deel 2, het Handboek quick scan. De
belangrijkste bevindingen betroffen:
. besteedt aandacht voor de positionering en inbedding van de quick scan in het

beleidsproces
. besteedt zorg aan de multidisciplinaire samenstelling van het team
. garandeer de onafuankelijkheid van het team
. besteedt veel aandacht aan de vormgevinglvisualisering en uitwerking van de altematieven
. het afzonderlijk benaderen van stakeholders leidt niet tot draagvlak
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HOOFDSTUK 5
STAKEHOLDERANALYSE
Ontwerp voor een stakeholderanalyse binnen de quick scan

5.1 Inleiding

De besluitvorming rond grote projecten betreffende ruimtegebruik in Nederland is zeer
complex. Ben initiatiefnemer of probleemeigenaar ziet zich niet zelden geconfronteerd met
een groot aantal belanghebbenden met vaak tegenstrijdige belangen, die allen een rol (kunnen)
spelen in het te doorlopen beleids- en besluitvormingsproces en de uitkomsten van dat proces
be'invloeden. In sommige gevallen blijken deze belanghebbenden in de perceptie van de
initiatiefnemers van een project in staat de voortgang van projecten te be'invloeden. zoals
bijvoorbeeld bij de voorgenomen aanleg van de Betuwelijn, de uitbreiding van Schiphol en de
Hoge Snelheidslijn. Bestuurskundige analyses stellen dat dit niet zelden een gevolg is van het
gegeven dat belanghebbenden (te) laat bij het project zijn betrokken en zich daardoor niet
gecommitteerd voelen aan het project (vgl. de Bruijn, ten Heuvelhof, 1995 Advies Maasvlakte
2). Typerend voor de besluitvorming rond dergelijke projecten is dat noch de initiatiefnemer,
noch een van de andere belanghebbenden in het beleidsproces voldoende eigen middelen bezit
om zijn of haar doeleinden louter en alleen op eigen kracht te verwezenlijken; er is sprake van
interdependentie. Uitgaande van deze wederzijdse afhankelijkheid is het interessant welke
informatie gegenereerd kan worden omtrent de aanwezige (en bij voorkeur gedeelde)
oplossingsruimte.

Om een inschatting te maken van de maatschappelijke erkenning van het geconstateerde
probleem is het belangrijk om vroegtijdig een inschatting te maken van de belangen die door
een probleem en haar mogelijke oplossingen worden geraakt. Een dergelijke verkenning zou
tevens inzicht kunnen geven in het te verwachten maatschappelijk draagvlak voor de
mogelijke oplossingen en daarmee in de kansrijkheid van de voorgestelde oplossingen. Het is
daarom van belang reeds in de voorfase van het formee1 juridisch-planologische traject
aandacht te besteden aan de wensen en verlangens van belanghebbenden en deze belangen in
het voorbereidings- en planvormingsproces een rol te laten spelen.

Het in kaart brengen van de verschillende belanghebbende partijen, hun belangen, doe1en en
middelen (bijv. kennis, financiele inbreng, maar ook juridische 'hindermacht') bij de aanvang
van een beleidsproces noemen we stakeholderanalyse. Deze analyse geeft een antwoord op de
vraag in hoeverre het zin heeft om voorafgaande of tijdens het planologisch-juridische
besluitvormingstraject aandacht te besteden aan kansen en bedreigingen die uitgaan van de
mogelijke interventies van belanghebbenden die zich op enige afstand van dit planproces
bevinden. Een stakeholderanalyse genereert niet alleen informatie die van belang is om
inschattingen te kunnen maken omtrent het maatschappelijk draagvlak en de oplossingsruimte
voor het geconstateerde probleem, maar geeft tevens aanwijzingen voor het handelen van de
probleemeigenaar en voor de procesorganisatie.

5.1.1 Stakeholderanalyse in de quick scan
Een stakeholder kan worden gedefinieerd als een belanghebbende bij een bepaald probleem
en/of bij de mogelijke oplossing van dat gepercipieerde probleem. Een stakeholder is een
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actor; een persoon, of een (woordvoerder van een) organisatie. Bij ongestructureerde -
complexe- problemen, zoals de meeste problemen met betrekking tot ruimtelijke ingrepen,
zijn meestal veel verschillende stakeholders betrokken. Deze stakeholders hebben ieder eigen
middelen, eigen doeleinden en belangen en eigen opvattingen.

De quick scan voor ondergrondslbovengronds ruimtegebruik is een hulpmiddel voor het
formuleren en afbakenen van ruimtegebruiksproblemen, voor het genereren van altematieven
en voor de voorselectie van de meest kansrijke altematieven. De stakeholderanalyse binnen
deze quick scan is bedoeld als een snelle methode om een eerste inschatting te kunnen maken
van de stakeholdercomplexiteit, waarbij voor de meest relevant geachte stakeholders in kaart
worden gebracht. Vervolgens wordt vastgesteld wat hun doelen, middelen en belangen zijn,
alsmede wat hun mogelijke rol en inbreng in een te ontwerpen beleidsproces zou kunnen zijn.

Ret belang van een stakeholderanalyse voor de initiatiefnemer / probleemeigenaar is het
verwerven van een zeker maatschappelijk draagvlak; een erkenning van het ruimtege-
bruiksprobleem en de voorgestelde oplossingen. Een tweede reden om een stakeholderanalyse
uit te voeren in de aanvangsfase van een beleidsproces ligt in het verhogen van de kwaliteit en
de snelheid van zowel het beleidsvoorbereidingsproces «project- )organisatie en werkwijze)
als in het mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de uitkomsten van de analyses (probleem-
formulering, gegenereerde altematieven en de te hanterelJ selectie(criteria)). Een derde reden
om zo vroeg mogelijk een stakeholderanalyse uit te voeren is dat deze analyse aanwijzingen
kan geven voor een effectieve projectorganisatie. Ret initiatief voor een stakeholderanalyse
ligt daarom bij de probleemeigenaar/initiatiefnemer.

5.1.2 Stappen
In de navolgende beschrijving van een methodiek voor stakeholderanalyse voor ruimte-
gebruiksproblemen wordt de lezer uitgenodigd om in een aantal stappen te komen tot een
eerste (beperkte) selectie van meest relevant geachte stakeholders en een analyse van hun
belangen, doelen en middelen. De methodiek is gebaseerd op algemene bestuurskundige
methoden en technieken en baseert zich op identificatie van beslismomenten (Teisman, 1992)
in de voorbereiding van ruimtelijke ingrepen.1O

In het onderhavige ontwerp voor een quick scan is deze methodiek uitgewerkt voor een vijftal
ruimtelijke ingrepen waarin ondergronds ruimtegebruik mogelijk is. De eerste stappen van het
aldus ontworpen kader refereren aan het bestaande planologisch/juridische kader betreffende
het ruimtegebruik en ruimtelijke ingrepen in Nederland. Startpunt voor de selectie van
relevante stakeholders is hier dus de aard van het ruimtelijk probleem en het te volgen
planologisch-juridisch traject en de betrokkenheid van de stakeholders bij de beslismomenten
in dat traject.
De gebruiker van deze methodiek dient zich ervan bewust te zijn dat de aldus ontstane selectie
van potentieel relevante stakeholders niet compleet en arbitrair is. De in dit handboek
opgenomen lijsten van potentiele stakeholders zijn gegenereerd op basis van
literatuurrecherche en empirisch onderzoek van voltooide en lopende projecten. Nieuwe
problemen en nieuwe projecten zullen gepaard kunnen gaan met nieuwe configuraties van

10De WRR (1994:106, 149) spreekt over stadia die worden gekenmerkt door een besluit en spreekt in Bijlage 2
bij haar rapport o.a. over aanvangsbesluit, projectbesluit, beginselbesluit en uitvoeringsbesluit. In de fase
voorafgaand aan ieder van deze besluiten is sprake van een specifieke actorenconfiguratie, die mede inzicht geeft
in de wijze waarop stakeholderbelangen een rol (kunnen) spelen
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stakeholders Afhankelijk van de aard en de schaal van het ruimtegebruiksprobleem en van de
te verwachten mate van complexiteit zal zonodig besloten moeten worden de aangegeven
selectie te vergroten of te verkleinen en/of om in latere stadia van het planvoorbereidings-
proces een meer uitgebreide stakeholderanalyse uit te voeren.
Nadat bovenstaande selectie van meest relevant geachte stakeholders tot stand is gekomen
dienen in een tweede analysestap de belangen, doelen en middelen van deze stakeholders in
kaart te worden gebracht. Hiertoe worden kort een aantal methoden en technieken beschreven.
Tevens dient in deze fase een controle op bovenstaande selectie plaats te vinden en kan
desgewenst worden besloten de selectie in te perken.

5.2 Stakeholderselectie voor de quick scan

In deze paragraaf worden een aantal vragen uitgewerkt aan de hand waarvan een eerste
inschatting kan worden gemaakt, welke stakeholders betrokken zullen zijn bij de voorliggende
besluitvorming. Voor de goede orde vermelden we dat het hier gaat om een eerste selectie van
mogelijke betrokkenen. De aard van de betrokkenheid wordt in het volgende hoofdstuk
uitgewerkt.

5.2.1 Beslismomenten
De reden dat voor een uiteenzetting in beslismomenten is gekozen, is dat bij elk beslismoment
verschillende stakeholders betrokken kunnen zijn. Het moment, de geldende regels en de
inhoud van de te nemen beslissing bepalen de betrokkenheid van stakeholders. Om
voorafgaand aan de besluitvorming enig inzicht te hebben in de te verwachten beslismomen-
ten, worden in dit onderzoek drie indicatoren gehanteerd:
. het inhoudelijke ontwerp-proces inzake de ruimtelijke ingreep;
. de op de besluitvorming betrekking hebbende juridische context;
. de specifieke interne bedrijfsvoering bij initiatiefnemers (vgl. de wijze waarop bij

Rijkswaterstaat aan een startnotitie wordt gewerkt: een open-planprocesbenadering).
Wat betreft deze drie indicatoren wordt opgemerkt dat de juridische context als meest relevant
wordt gezien, omdat ervan uitgegaan wordt dat van de beslismomenten die voortvloeien uit de
juridische context, de grootste bindende kracht uitgaat voor de volgende fasen.
De keuze voor deze drie indicatoren is arbitrair en wellicht te beperkt. We zijn ons er van
bewust dat min of meer informele beslismomenten op deze manier buiten beschouwing
worden gelaten. Omwille van de eenvoud van het kader is echter gekozen voor deze drie
indicatoren.

5.2.2. Selectie van relevante stakeholders
Om tot een (beperkte) selectie te komen van mogelijk relevante stakeholders bij de
voorliggende besluitvorming, zijn hieronder drie vragen uitgewerkt.

1. Wat is de schaal van de voorgenomen ruimtelijke ingreep?
De reden voor deze vraag is tweeledig. Ten eerste is de schaal van de voorgenomen
ruimtelijke ingreep sterk bepalend voor het aantal betrokken stakeholders. Daarbij wordt
"schaal" opgevat als de geografische spreiding over gemeenten. Op grond van de
veronderstelling dat het aantal stakeholders een belangrijke factor is voor de mate van
stakeholdercomplexiteit, kan op basis van de schaal van de ruimtelijke ingreep een
voorzichtige inschatting worden gemaakt van het belang een stakeholder-analyse. Immers hoe
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grotere het aantal stakeholders, des te groter de kans op strijdige belangen en des te meer kans
op interventies.
Een tweede reden voor deze vraag naar de schaal en aard van de ruimtelijke ingreep is, dat
deze mede bepalend zijn voor de wijze waarop de besluitvorming verloopt. Op grond van de
schaal en de aard van de ingreep kunnen vijf typen ruimtelijke ingrepen worden
onderscheiden, die naar verwachting wat betreft het verloop van de besluitvorming
discriminerend ten opzicht van elkaar zijn. De vijf in dit kader relevant geachte
besluitvormingsprocessen (twee bovenlokaal en drie lokaal) zijn:

. de aanleg van grootschalige vervoersinfrastructuur waarop de tracewet van toepassing is;

. de aanleg van "regionale" MER-plichtige vervoersinfrastructuur;
en drie ruimtelijke ingrepen op lokaal niveau:

. de aanleg van verkeersvoorzieningen;

. de bouw voorzieningen met een verblijfsfunctie (winke1centra, bioscopen etc.);

. de bouw van voorzieningen ten behoeve van de opslag van goederen (inc1usief
parkeervoorzieningen);

2. Welke relevante beslismomenten kunnen worden onderscheiden?
De besluitvorming inzake de hierboven onderscheiden vijf typen ruimtelijke ingrepen, kan
worden gestructureerd aan de hand van een inschatting van de relevante beslismomenten. In
de inleidende paragraaf is uiteengezet dat deze vastgesteld kunnen worden aan de hand van
drie indicatoren: de juridische context, het ontwerp-proces en de formele bedrijfsvoering.

de juridische context
De juridische context is het geheel aan procedures waaraan de besluitvorming onderhevig is.
Een voorbeeld uit de MER-procedure die onder andere van toepassing is op grootschalige
verkeersinfrastructuur laat zien dat, voorafgaand aan het uitbrengen van de trajectnota-MER
advies moet worden gevraagd aan de zogenaamde wettelijke adviseurs (zoals de Inspectie
Milieuhygiene ).

het ontwerp-proces
Tijdens het feitelijk ontwerpen van de ruimtelijke ingreep worden een aantal stappen genomen
die bepalend kunnen zijn voor het verdere verloop van de besluitvorming. Zo is met
betrekking tot grootschalige verkeersinfrastructuur het ontwikkelen van de varianten een fase
waarin vanwege hun specifieke deskundigheid verschillende stakeholders (van binnen en
buiten) Rijkswaterstaat betrokken worden.

de formele bedrijfsvoering
Er zijn initiatiefnemers die de (vaak interne) ontwikkeling van de ruimtelijke ingreep
gestructureerd hebben door interne procedurestappen te volgen. Een voorbeeld daarvan is de
open-planprocesbenadering die door Rijkswaterstaat wordt gehanteerd.
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Voorbeeld
Als voorbeeld voor een structurering van de besluitvorming aan de hand van beslismomenten,
is hieronder de besluitvorming inzake grootschalige verkeersinfrastructuur uitgewerkt:

- de aanleg van grootschalige vervoersinfrastructuur
- het vaststellen van de bestuurlijke verkenning;
- het goedkeuren van de startnotitie;
- het vaststellen van de richtlijnen (conform de MER-procedure)
- de standpuntbepaling inzake infrastructuur-variant (naar aanleiding van het verschijnen

van de trajectnota-MER);
- het vastleggen van het ontwerp-tracebesluit
- het vastleggen van het tracebesluit

N.B.: de beslismomenten die na het tracebesluit volgen, worden niet relevant geacht omdat het
tracebesluit gedetailleerd (1:1000) is uitgewerkt en bindend is voor bestemmings-
planherziening en vergunningsverlening.

3. Welkestakeholt:!erszijn betrokken bij de onderscheiden beslismomenten?
Nadat bepaald is welke beslismomenten aan de orde zullen zijn in de voorliggende
besluitvorming, kan op grond van de onderstaande parameters worden bepaald welke
stakeholders voorafgaand aan het beslismoment een rol zullen spelen. Elke parameter zal kort
worden gepreciseerd aan de hand van enkele voorbeelden.

De geldende regels
Voorbeelden van regels die bepalen dat stakeholders betrokken zijn bij de voorliggende
besluitvorming zijn bevoegdheden en geformaliseerde overlegstructuren. Zo wordt ter
voorbereiding van de vaststelling van de richtlijnen inzake het MER bestuurlijk vooroverleg
gevoerd waarbij betrokken overheidsinstanties worden uitgenodigd.
De fysieke omstandigheden
Als gevolg van bijvoorbeeld de fysieke hinder van de ruimtelijke ingreep (bijvoorbeeld
geluidsoverlast), voe1en omwonenden zich nadrukkelijk betrokken bij de besluitvorming en
zullen bij de formele inspraakmogelijkheden een nadrukkelijke rol spelen.
De schaal van de ruimtelijke ingreep
De geografische spreiding van de ruimtelijke ingreep is, gezien bijvoorbeeld het doorkruisen
van het grondgebied, bepalend voor de betrokkenheid van overheidsinstanties.
De wijze van jinanciering
Aan de hand van de wijze van financiering van de ruimtelijke ingreep, kan worden ingeschat
wie betrokken zal zijn bij de besluitvorming. Veelal zal de initiatiefnemer verant\yoordelijk
zijn voor de financiering, maar in sommige gevallen, zoals in het geval van publiek private
samenwerking, kunnen meerdere stakeholders betrokken zijn.
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Voorbeeld

Als voorbeeld voor de manier waarop een inschatting kan worden gemaakt welke stakeholders
relevant zijn inzake de voorliggende besluitvorming inzake grootschalige infrastructuur, is aan
de hand van de bovenstaande opsomming van relevante beslismomenten een opsomming
gegeven van potentieel relevante stakeholders. Specifieke (lokale) omstandigheden kunnen
ervoor zorgendat meer of minder stakeholdersrelevantzijn.

.

De aanleg van grootschalige infrastructuur.
Het vaststellen van de bestuurlijke verkenning
. Ministerie van Verkeer en Waterstaat (verschillende afdelingen zoals onderdelen van

DGV, de Bouwdienst en de regionale directies) [initiatiefnemer en ontwerper]
. Ministerie van VROM (RPD en DGM/Geluid en Verkeer) [betrokken in vooroverleg als

mogelijke mede-ondertekenaar]
. De Tweede Kamer [betrokken politieke partijen]
. Provincie(s) [soms betrokken in vooroverleg als mogelijke medeinitiatiefnemer en

medefinancier]
. Gemeentes [soms betrokken in vooroverleg vanwege voorzien knelpunt]
. Waterschap(pen) [soms betrokken in vooroverleg vanwege voorzien knelpunt]

Het goedkeuren van de startnotitie
. Ministerie van Verkeer en Waterstaat (verschillende afdelingen zoals onderdelen van

DGV, de Bouwdienst en de regionale. directies) [bevoegd gezag, initiatiefnemer en
ontwerper]

. Ministerie van VROM (RPD en DGM/Geluid en Verkeer) [ruimtelijke ordeningsbeleid]

. Provincie(s) [mogelijke medeinitiatiefnemer en medefinancier]

. Gemeentes [indien voorzien knelpunt]

. Waterschap(pen) [indien voorzien knelpunt]

. economisch belanghebbenden [TNL, Kamer van Koophandel, Min van EZ]

. gehinderden, stakeholders [bewonersorganisaties, Milieudefensie, Stichting Natuur en
Milieu, Natuurmonumenten, plaatselijke natuur- en landschapsverenigingen, ANWB,
bedrijven, etc.]

Het vaststellen van de richtlijnen conform de MER-procedure
. Ministerie van Verkeer en Waterstaat (verschillende afdelingen zoals bovengenoemd)

[bevoegd gezag, initiatiefnemer en ontwerper]
. MER -commissie
. Wettelijke adviseurs (directeuren LNO, Regionale inspecties Milieuhygiene)

Standpuntbepaling inzake infrastructuurvariant
. Tweede Kamer
. Ministeries VROM, V&W, EZ
. Gemeenten en waterschappen [indien voorzien knelpunt]
. economisch belanghebbenden [TNL, Kamer van Koophandel, Min van EZ]
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. gehinderden, stakeholders [bewonersorganisaties, Milieudefensie, Stichting Natuur en
Milieu, Natuunnonumenten, plaatselijke natuur- en landschapsverenigingen, ANWB,
bedrijven, etc.]

Vastleggen ontwerp-tracebesluit
. Ministerie van Verkeer en Waterstaat (verschillende afdelingen)
. Ministeries VROM en EZ
. Gemeenten en waterschappen [indien voorzien knelpunt]
. economisch belanghebbenden [TNL, Kamer van Koophandel, Min van EZ]
. gehinderden, stakeholders [bewonersorganisaties, Milieudefensie, Stichting Natuur en

Milieu, Natuunnonumenten, plaatselijke natuur- en landschapsverenigingen, ANWB,
bedrijven, etc.]

Vastleggen tracebesluit
. zie ontwerp-tracebesluit

5.3 Stakeholderanalyse voor de quick scan

In de vorige paragraaf is een methodiek voor stakeholderselectie voor een quick scan bij
p£Oblemen met betrekking tot de besluitvorming £Ond ruimtelijke ingrepen gepresenteerd,
gebaseerd op de betrokkenheid van deze stakeholders op de verschillende beslismomenten in
het beleidsvoorbereidings- en besluitvormingstraject. Zoals in de inleiding op dit hoofdstuk
werd gesteld is er sprake van interdependentie. Met andere woorden, geen van deze
stakeholders in het beleidsproces bezit voldoende eigen middelen om zijn of haar doeleinden
louter en alleen op eigen kracht te verwezenlijken. Uitgaande van deze wederzijdse
afhankelijkheid is het interessant welke informatie gegenereerd kan worden omtrent de
aanwezige (en bij voorkeur gedeelde) oplossingsruimte. Hulpmiddel daarvoor is een analyse
van de doelen, middelen en belangen van de geselecteerde stakeholders. Aldus genereert men
informatie omtrent de oplossingsruimte, mogelijke kansen en bedreigingen.

De basiselementen van de stakeholderanalyse zijn:
1. de stakeholder of sociale actor,
2. de middelen die deze stakeholder ten dienste staan, en
3. de belangen en doelstellingen van de stakeholder

Ben stakeholder is een sociaIe handelingseenheid; een individu, groep of organisatie. In de
praktijk worden groepen en organisaties vaak vertegenwoordigd door een woordvoerder het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat met al haar directies en medewerkers wordt
vertegenwoordigd door de Minister van V&W). Een actor kan daarom afhankelijk van de aard
en de schaal van het te bestuderen probleemgebied op verschillende niveaus worden
gedefinieerd. Bovendien kunnen zowel binnen de overheid als binnen grote organisaties
verschillende niveaus (afdelingen, directies en/of departementen) worden onderkend, die soms
zelfs strijdige belangen (moeten) behartigen. (Vb. Binnen V&W zou er verschil van opvatting
kunnen bestaan tussen landelijke en regionale directies of tussen waterstaat en bouwdienst).
Stakeholders kunnen bovendien zowel een publiek als een privaat belang behartigen (Vb. de
gemeente als belangenbehartiger van haar inwoners en als eigenaar van een zwembad).
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De middelen van een stakeholder zijn de mogelijke 'ruilobjecten' die een stakeholder kan
inzetten in het onderhandelings- of beleidsvormingsproces. Bij middelen kan men denken aan:
informatie, menskracht, geld, juridische bevoegdheden, autoriteit, relaties, invloed,
overtuigingskracht, hindermacht, status, dwang, geweld, chantage, etc. Zoals uit deze
opsomming blijkt kunnen dit zowel formele als informele middelen zijn. Bij formele
middelen kan gedacht worden aan (voorbereiding van) wetgeving, afgeven van vergunningen,
licenties, e.d.; bij informele middelen kan men denken aan invloed, politieke lobby,
advisering, overleg, afstemming, e.d.

Het belang van een stakeholder is het geheel van streefdoelen. Het belang is relatief stabiel
door de tijd. De doelstelling van een stakeholder betreft de concretisering van een belang ten
aanzien van een specifieke issue. Ben voorbeeld is de gemeente die als (lange termijn) belang
het creeren van een goed vestigingsklimaat voor ondernemingen heeft en daarom als (korte
termijn) doelstelling heeft, het realiseren van een directe aansluiting op het hoofdwegennet.
Doelstellingen kunnen door de stakeholders op verschillende niveaus en in verschillende mate
van concreetheid worden geformuleerd:

formeel
concreet

strak omlijnd
vast

volledig
pragmatisch

informeel
symbolisch
vaag
rollend
onvolledig
ambitieus

Kenmerkend voor complexe ruimtegebruiksproblemen is dat er sprake is van wederzijdse
afhankelijkheid. (Vb zonder medewerking van rijk, provincies en gemeenten kunnen de
waterschappen hun dijkversterkingsplannen niet uitvoeren) Inzicht in de doelen, middelen en
belangen is vanuit het gezichtspunt van de initiatiefnemer-/probleemeigenaar relevant om een
inschatting te kunnen maken van de kansen en bedreigingen met betrekking tot het vinden van
oplossingen voor het gepercipieerde ruimtegebruiksprobleem. In deze verkennende fase
verdient ook het in kaart brengen van de hindermacht van de verschillende stakeholders
aandacht van de lezer/analist. De bereidheid van deze stakeholders om gebruik te maken van
hun middelen, waaronder hindermacht is gerelateerd aan het belang dat die actor aan een
bepaald middel hecht en aan de mate van vervangbaarheid van dat middel. (Vb Ben gemeente
riskeert een aanwijzing vanwege een hogere overheid omdat zij zich blijft verzetten tegen de
aanleg van een snelweg over haar grondgebied, omdat zij vanwege haar inwoners groot belang
hecht aan het behoud van het kwalitatief hoogwaardige woonmilieu in de directe omgeving
van het voorgestelde trace.)

5.3.1 Stakeholdercomplexiteit in de quick scan
Uitgangspunt van de quick scan is snelheid, waarbij een belangrijke eis is dat ondanks die
snelheid een zekere robuustheid aan de uitkomsten kan worden toegekend. De onderstaande
selectie van methoden en technieken voor stakeholderanalyse en de eruit voortvloeiende
resultaten zijn vanwege de snelheid en beperktheid echter onvoldoende om harde conc1usies
omtrent kansen en bedreigingen op te baseren. De uitkomsten van de stakeholderanalyse
binnen de quick scan dienen daarom te worden opgevat als een indicator voor de mogelijk te
verwachten (stakeholder- )complexiteit wanneer men het desbetreffende
ruimtegebruiksprobleem wi! aanpakken. Deze uitkomsten zouden aanleiding kunnen zijn om
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te besluiten tot een diepgravender (meer informatie per stakeholder) en mogelijk uitgebreider
(meer stakeholders) onderzoek. De uitkomsten van deze snelle stakeholderanalyse zouden
daarmee kunnen leiden tot aanpassingen in het voorgenomen procesontwerp. Een eerste
indicator betreffende de mogelijke complexiteit was het te verwachten aantal stakeholders en
de omvang van de selectie. Een tweede indicator voor stakeholdercomplexiteit is de mate van
tegenstrijdigheid van belangen van de stakeholders in de selectie en het belang dat zij hechten
aan de formulering en oplossing van het probleem ofweI de mate van bereidheid om gebruik
te maken van hun hindermacht.

De keuze voor het toepassen van een bepaalde onderzoeksmethode in het kader van deze
quick scan is gebaseerd op het inschatten van de minimale informatiebehoefte: het aangeven
welke informatie omtrent doelen, middelen, belangen van desbetreffende stakeholder relevant
is, gezien de betrokkenheid bij het voorliggende beslismoment.
Nadat de informatiebehoefte voor de geselecteerde stakeholder is aangegeven wordt de keuze
voor een bepaalde methodiek, vanwege de vereiste snelheid min of meer opportunistisch
gemaakt:
1. over welke kennis en vaardigheden beschikt de onderzoeker/analist?
2. welke informatie is aanwezig of snel beschikbaar (te maken)?
3. welke informatie is eenvoudig toegankelijk (te maken)?
4. wat is de bereidheid van de. desbetreffende actor om medewerking te verlenen aan de
informatieverzameling?

5.3.2 Methoden en technieken
Documentenanalyse
Een belangrijke, relatief goed toegankelijke en beschikbare bron voor het in kaart brengen van
de formele middelen, doelen en belangen van stakeholders is bijvoorbeeld de
documentanalyse, waarbij ten aanzien van ruimtelijke ingrepen met name gedacht moet
worden aan een analyse op hoofdlijnen van formele (ruimtelijke ordenings-) documenten als
structuurschema's, schetsplannen, beleidsnotities, streekplannen, bestemmingsplannen, etc,
maar ook aan teksten van bezwaarschriften, notities, petities, brochures en pamfletten. Een
mogelijk nadeel van deze methode is dat zij zich veelal baseert op besluiten en plannen uit een
voorbije periode en geen inzicht geeft in huidige of toekomstige, mogelijk gewijzigde
opvattingen van de desbetreffende stakeholder.

Interviews
Formele standpunten, maar met name ook meer informele standpunten en opvattingen van een
stakeholder (belangen en doelen) kunnen in kaart worden gebracht middels een relatief
eenvoudig (meer of minder gestructureerd) interview met de stakeholder of spokesperson van
de stakeholder. Tevens kan het interview inzicht geven in de bereidheid van de stakeholder
om de middelen die hij of zij beschikbaar heeft in te zetten. In het interview kan tevens een
controle van de eerdere stakeholderselectie plaatsvinden. De kwaliteit van de informatie wint
indien vooraf documentenanalyse heeft plaatsgevonden. Voordeel van deze methode ten
opzichte van documentenanalyse is dat zij enig inzicht geeft in de huidige opvattingen en
ideeen van de stakeholder; nadeel kan zijn dat er informatieverschillen ontstaan tussen
stakeholders omdat desbetreffende stakeholder vroegtijdig ge'involveerd raakt.
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Stakeholder Workshops
Workshops waarin met verschillende betrokken partijen tegelijkertijd wordt gesproken over
de probleemformulering, de eisen ten aanzien van mogelijke oplossingen en mogelijke
alternatieven zijn een efficiente manier van infonnatie verzamelen en infonnatie distribueren.
Wederzijds leren is de leidende gedachte bij de workshops die in het kader van een quick scan
kunnen worden georganiseerd. Voor een uitwerking en een voobeeld van een mogelijk
draaiboek voor dergelijke workshops wordt verwezen naar Hoofdstuk 8. van dit handboek.

Group Support Room
Ben efficiente, want gelijktijdige, manier van infonnatieverwerving en infonnatieverspreiding
is het gebruik van een group support room voor het inventariseren van probleempercepties,
standpunten en ideeen (belangen en doelen) van stakeholders. Een GSR is een vergaderruimte
waar groepen interactief kunnen werken aan het structureren en oplossen van problemen,
waarbij zij gebruik kunnen maken van electronische support-tools (hardware en speciale
software). Het voordeel van GSR gebruik is de hoge productiviteit van de groep, de directe
interactie met stakeholders en de actieve participatie van stakeholders zeer vroeg in het
proces, alsmede de mogelijkheid een breder (lees: representatiever) deel van de
stakeholderbelangen in beeld te krijgen. De GSR is bovendien bij uitstek geschikt voor het
creatief en interactief genereren van mogelijke oplossingen van complexe
ruimtegebruiksproblemen. Een mogelijk nadeel van deze methode kan zijn dat de
procesorganisatie vroegtijdig veel aandacht vereist. Professionele facilitatie draagt sterk bij
aan het succes van de methode.

Beperkingen
Zoals gesteld zijn de bovengenoemde methoden en technieken voor het in kaart brengen van
de belangen, doelen en middelen van de geselecteerde stakeholders deels afkomstig uit de
sociaal-wetenschappelijke onderzoekstraditie. De wijze waarop deze methoden en technieken
hier worden ingezet is bedoeld om een indicatie van de oplossingsruimte te krijgen en om een
beeld te krijgen van de te verwachten complexiteit. De wetenschappelijke pretentie van de
verkregen uitkomsten en de daaruit voortvloeiende inzichten is dan ook zeer beperkt.
Wanneer de uitkomsten wijzen op grote belangentegenstellingen en een grote mate van
complexiteit is nader (en uitgebreider) onderzoek wenselijk. Mogelijke methoden en
technieken daarvoor zijn: eenvoudige enquete, interview, diepte-interviews, workshops,
GSR, en casusonderzoek.
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HOOFDSTUK 6
KENGEGEVENSVOORONDERGRONDSBOUWEN

6.1 InIeiding

Kengegevens kunnen in de Quick Scan worden gebruikt in de eerste fasen, waarin wordt
gezocht naar in principe kansrijke altematieven. Hiemaast is het ook mogelijk om in een latere
fase tot een nauwkeuriger selectie van kansrijke altematieven te komen. Kengegevens kunnen
zowel cijfermatig zijn (kentallen) als een kwalitatieve omschrijving vormen (kenkwaliteiten). In
deze handleiding wordt eerst ingegaan op de verschillende soorten kengegevens, inclusief hun
mogelijkheden en beperkingen (Sectie 1.2). In dit verband is de hardheid een belangrijk
kenmerk. Hiemaast is het zinvol onderscheid te maken naar de verschillende omstandigheden
waarop de getallen en kwaliteiten betrekking hebben, namelijk omstandigheden welke een
ondergrondse aanleg wenselijk (noodzakelijk) maken en omstandigheden welke een
ondergrondse aanleg mogelijk maken.

Zowel de verschillen in hardheid als verschil in omstandigheden qua wenselijkheid en
mogelijkheden bieden aanknopingspunten voor een gedifferentieerd gebruik van de kengege-
Yens.Dit zal worden besproken in Sectie 1.3. De op basis van empirisch onderzoek verkregen
kengegevens worden gepresenteerd in Sectie 1.4, onderverdeeld naar de verschillende soorten
projecten die 'model' hebben gestaan. Tenslotte wordt in Sectie 1.5 expliciet ingegaan op
resultaten van de empirische contrast-analyse. In dit hoofdstuk zijn de volgende tabellen
opgenomen:
Tabel1
Tabel 2
Tabel 3
Tabel4
Tabel 5

Kengegevens ondergronds bouwen: kenmerken
Kengegevens ondergronds parkeren en winkelcentra
Kengegevens ondergrondse winkelcentra en openbaar vervoer knooppunten
Kengegevens Spoortunnels (stations)
Resultaten empirische contrast-analyse (omslag beleid)

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een drietal Annexen met daarin een presentatie van de
gegevens verkregen uit de verschillende case studies.

6.2 Soorten Kengegevens Ondergronds Bouwen

De op basis van empirie geldentificeerde kengegevens Ondergronds Bouwen zijn vooral
ruimtelijk georienteerd. De gegevens beschrijven de ondergrondse voorziening zelf (ruimtelijke
aspecten) en het ruimtelijk systeem waarvan deze voorziening een onderdeel vormt. Er hebben
drie verschillende soorten voorzieningen 'model gestaan' bij het vervaardigen van de in dit
hoofdstuk te presenteren kengegevens:
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. ondergrondse parkeergarages gekoppeld aan winke1centra;

. ondergrondse winkels gekoppeld aan knooppunten van openbaar vervoer;

. spoortunnels en nieuwe stations.

Het belangrijkste verschil tussen bovenstaande voorzieningen is dat de eerste twee in opzet en
functioneren dienen te beantwoorden aan eisen van een winstgevende exploitatie van het
betreffende project en de laatste niet.

De kengegevens hebben betrekking op een tweetal omstandigheden (condities) die de
kansrijkheid van ondergrondse alternatieven bepalen, namelijk (Tabell):

. condities die ondergrondse varianten wenselijk (noodzakelijk) maken, zoals opheffen
barriere-werking en ruimtegebrek;
condities die ondergrondse varianten mogelijk maken, zoals bepaalde financie-
ringsmodellen en minimale draagvlakken.

.

De kengegevens Ondergronds Bouwen kunnen meer in detail worden ingedeeld naar de hun
aard en hun hardheid. Met name dit laatste is van belang omdat het een indicatie geeft voor de
waarde die aan de kansrijkheid kan worden gehecht. Gelet op de aard van de gegevens kan het
volgende onderscheid worden getnaakt:

Basisgegevens: Gegevens die systeemactiviteiten (of beleid dienaangaande) beschrijven
als basis voor project-ontwerp en planologisch werk, zoals prognoses (streefcijfers) van
de omvang van het winkelend publiek, alsmede gegevens die systeemkenmerken
beschrijven, zoals het niveau van winkellocaties. Dit soort gegevens heeft niet
rechtstreeks betrekking op de voorziening in kwestie.
Functiesoort en -grootte: Gegevens die omvang en menging van functies van de
voorziening beschrijven met het oog op een doelmatig (economisch rendabel)
functioneren. Het gaat bijvoorbeeld om vloeroppervlakte bij winkels en capaciteit van
parkeergarages.
Maten van ruimtelijke elementen: Gegevens die afmetingen van onderdelen van de
voorziening beschrijven, zoals breedte van perrons (station) en diepteligging van tunnels
en kelders.
Verhoudingsgetallen: Deze relateren systeemelementen als inwoners en winkels aan de
ruimte, bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid en winkeldichtheid. Vaak gaat het hierbij om
draagvlakgegevens.
Sleutelgegevens: Gegevens die een systeemsituatie of een kenmerk van de voorziening
(inc1usief financiering) beschrijven welke een doorslaggevend belang hebben in de
beslissing ten gunste of juist ten ongunste van een ondergrondse variant.

Het tweede verschilpunt - mate van hardheid - berust op zowel statistische hardheid, mate van
algemene acceptatie als mate van oorzakelijkheid. De statistische hardheid van kentallen is
afhankelijk van het aantal waarnemingen en de centrale tendens in deze waarnemingen. In de
onderhavige studie is het aantal observaties per categorie projecten beperkt, namelijk vier
(ondergronds parkeren en winkelen), een (verzonken winkelstraat), twee (ondergrondse stations
en winkelen) en twee (spoortunnels en stations). De graad van acceptatie van een eis kan
uiteenlopen van alleen geaccepteerd door een bepaalde belangengroep tot geaccepteerd door de
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gehele samenleving (eventueel wettelijk vastgelegde eisen). Het oorzakelijk gehalte tenslotte kan
varieren van zwak (afwezig) tot sterk. Dit gehalte is in de onderhavige studie gebaseerd op een
goed beredeneerbaar en feitelijk ervaren oorzakelijk verband door betrokkenen bij de
besluitvorming. Met name de methode van de contrast-analyse heeft enkele sterke oorzakelijke
verbanden aan het licht gebracht.

Op basis van de bovenstaande overwegingen kunnen de volgende soorten kengegevens worden
onderscheiden:

Het enkele voorbeeld: In dit geval berusten de kengegevens op een enkele waarneming
van omstandigheden waaronder ondergrondse aanleg plaats heeft gevonden, waardoor de
hardheid zeer gering is.
Indicatieve ervaringscijfers en -kwaliteiten: Deze zijn gebaseerd op een groter aantal
waarnemingen. De hardheid kan toenemen bij een concentratie rond een bepaalde
waarde of kenmerk, op voorwaarde dat inzicht bestaat in de achtergrond van deze
tendens.
Normatieve getallen van belangengroeperingen: Normen in dit kader reiken vaak niet
verder dan de belangengroep, maar kunnen door overtuigingskracht in bredere kring
aanhang verkrijgen. Daarentegen kan de invloed van de normen ook wegvallen, door
strijdigheid met andere normen welke bij een keuze de voorkeur verkrijgen.
Technische en economische eisen: Het gaat hierbij om vuistregels die worden
gehanteerd, bijv. de hoeveelheid daglichtinval op perrons en de rentabiliteitseis van de
parkeergarages. Aangezien deze minder hard zijn, kunnen op geruime schaal afwijkingen
optreden.
Beleidsmatige gegevens: Dit betreft gegevens uit planologisch beleid op landelijk
(provinciaal) niveau welke een toetsend kader vormen voor beleid op lager niveau. In de
praktijk betekent dit dat de gemeente zich voor de uitwerking van het ruimtelijk beleid
richt op de condities van hoger hand (veelal woningbouw taakstellingen). Hiemaast
betreffen beleidsmatige gegevens bepaalde vormen van autonoom gemeentelijk beleid,
bijvoorbeeld ten aanzien van versterking van de centrumfunctie of kwaliteit van de
bovengrondse openbare ruimte.
Wettelijke eisen: Deze eisen zijn in principe hard, zoals normen geluidshinder, minimum
afstand tussen bewoning en bepaalde voorzieningen. Er zijn evenwel uitgewerkte afwij-
kingsmogelijkheden.
Causale factoren: De kengegevens berusten hier op factoren die een omslag teweeg
hebben gebracht in het beleid ten aanzien van ondergrondse aanleg. Als de oorzakelijke
samenhang helder is, is de hardheid van de gegevens groot (ondanks het beperkte aantal
waamemingen).

Het zal duidelijk zijn dat de hardheid van de kengegevens in de bovenstaande opsomming
toeneemt van boven naar beneden.

In Tabel 1 worden de kengegevens gekwalificeerd naar aard en mate van hardheid. In totaal zijn
13 rubrieken onderscheiden (zoals leefbaarheid en draagvlak) verdeeld over condities die
ondergrondse aanleg wenselijk (noodzakelijk) maken (5) en condities die ondergrondse aanleg
(on)mogelijk maken (8).
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Tabell Kengegevens Ondergronds Bouwen: kenmerken

Kenmerken Aard gegevens Hardheid

CONDITIES DIE WENSELUK MAKEN
Barriere-werking:

*Aantal doorsnijdingen
*Niveau van winkellokatie
*Mate van stedelijkheid
*Bevolkingsdichtheid
*Bebouwingsdichtheid
*Beschennd stadsgezicht
*Grondprijs
Leefbaarheid:
*Geluidsoverlast
*Visuele hinder
Stedelijk beleid
*Groeitaak (van hoger niveau)Beleidsgegeven
*Versterking winkelfunctie
(' one-stop-shopping')

*Verbetering auto-
bereikbaarheid Centrum

*Verhoging kwaliteit
bovengrondse ruimte

*Economisch eis van
dubbel grondgebruik

PROJEKT
Omvang activiteiten Functiegrootte

Sleutelgegeven
Basisgegeven
Verhoudingsgetal
Verhoudingsgetal
Verhoudingsgetal
Sleutelgegeven
Basisgegeven

Sleutelgegeven
Sleutelgegeven

Beleidsgegeven

Beleidsgegeven

Beleidsgegeven

Sleutelgegeven

CONDITIES DIE (ON)MOGELUK MAKEN

Aard extra functies
Constructie:
*Bouwwijze ondergronds
*Sociale acceptatie
Draagvlak:
*Inwoners gemeente
*Inwoners regio
*Mate van stedelijkheid
*Bevolkingsdichtheid
Economisch functioneren:

*Gebruikers
*Reizigersvolume
(bij station)
*Huurprijzen

Functie-inhoud

Sleutelgegeven
Sleutelgegeven

Basisgegeven
Basisgegeven
Verhoudingsgetal
Verhoudingsgetal

Verhoudingsgetal

Verhoudingsgetal
Sleutelgegeven

Laag (ervaringscijfer)

Hoog (sociale eis) Ruimtegebrek:
Laag (ervaringscijfer)
Laag (ervaringscijfer)
Laag (ervaringscijfer)
Laag (ervaringscijfer)
Hoog (wettelijke eis)
Matig (ervaringscijfer)

Hoog (wettelijke eis)
Matig (eis van belangengroepen)

Matig (eis van uitwerking)

Matig (ervaring)

Matig (ervaring)

Matig (ervaring)

Hoog (causale factor)

Matig (ervaring)

Matig (ervaring)
Hoog (sociale eisen)

Laag (ervaringscijfer)
Laag (ervaringscijfer)
Laag (ervaringscijfer)
Laag (ervaringscijfer)

Matig (ervaringscijfer)

Hoog (ervaringscijfer)
Hoog (economische eis)

38



Financiering:

*Aanlegkosten
*Financieringsmodel
PolitiekIBestuur:
*Positie gemeente in
stadsregio Sleutelgegeven
*Nieuwe politieke signatuur Sleutelgegeven
Bodem:

*Aanwezige ondergrondse
constructies Basisgegeven
*Water(on)doorlatende lagen Sleutelgegeven
*Natuurlijk/historisch relief Sleutelgegeven
*Nabijheid fundering
monument
*Bodemverontreiniging

Sleutelgegeven
Sleutelgegeven

Matig (ervaringscijfer)
Hoog (causale factor)

Matig (1) (ervaring)
Hoog (causale factor)

Matig (ervaring)
Matig (ervaring)
Hoog (causale factor)

Sleutelgegeven
Basisgegeven

Hoog (causale factor)
Matig (ervaring)

Omgaan met regels arbeids- Basisgegeven
inspectie (ARBO)

Matig (ervaring)

Bron: Interviews en literatuurstudie

6.3 Gebruik van kengegevens

Het gebruik van kengegevens ter bepaling van de kansrijkheid van ondergrondse varianten
omvat in het algemeen twee onderdelen, namelijk:

1. Beoordeling of wordt voldaan aan condities die ondergrondse aanleg wenselijk
noodzakelijk)maken. Het gaat hierbij vooral om ruimtegebrek, barriere-werking en leetbaarheid
(Tabel 1). Incidenteel kunnen de economische eis van dubbel grondgebruik en de planologische
eis tot stedelijke groei een rol spelen (de laatste indirect). Vanwege een hoge hardheid verdienen
de volgende kengegevens de meeste aandacht:

lokale doorsnijdingen (barrieres);
status van beschermd stadsgezicht;
eisen qua geluidsoverlast;
de economische eis van dubbel grondgebruik.

2. Beoordeling of wordt voldaan aan condities die ondergrondse aanleg (on)mogelijk maken.
Het gaat om de constructie zelf, economische gegevens (waaronder draagvlak, functioneren en
financiering), de politieke context, bodemkarakteristieken en regelgeving op het terrein van
arbeidsomstandigheden (ARBO). De volgende kengegevens verdienen vanwege een hoge
hardheid de meeste aandacht:

eisen sociale acceptatie;
gevraagde huurprijzen winkelvloeroppervlak (WVO);
bij stationsprojecten:reizigersvolume;
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het financieringsmodel;
wijziging van politieke signatuur (bestuur);
aanwezigheid van natuurlijk of artefact relief;
nabijheid in de ondergrond van de fundering van
monumenten.

Gegeven de bovenstaande verschillende betekenis van de kengegevens, kan hierop aansluitend
gedifferentieerd worden omgegaan met de betreffende gegevens in de bepaling van kansrijkheid
van ondergrondse alternatieven in de verschillende fasen van de Quick Scan. Er bestaan
verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld:

Ben grove eerste screening waarbij aileen wordt gelet op condities in relatie tot
(on)mogelijkheden en kengegevens met een hoge hardheid; dit wordt in een latere fase
van de Quick Scan gevolgd door een beoordeling op aile overige kentallen en -kwalitei-
ten.
Ben iets minder grove eerste screening waarbij zowel condities in relatie tot (on)moge-
lijkheden als die in relatie tot wenselijkheid (noodzakelijkheid) worden betrokken
(eveneens gebaseerd op een hoge hardheid); in een latere fase van de Quick Scan wordt
dit gevolgd door een beoordeling op de dan nog resterende kengegevens.
Ben veelomvattende screening op aile kengegevens direct al in het begin van de Quick
Scan.

6.4 Kengegevens Ondergronds Bonwen

In de Tabellen 2 tot en met 4 staan de kengegevens uitgesplitst naar de drie soorten projekten die
'model' hebben gestaan. Door het specifieke karakter van deze projecten kunnen de overzichten
van kengegevens niet als uitputtend worden gezien. Berder vormen deze een aanzet tot een
breder en mogelijk ook diepgaander inventarisatie. De projekten zijn de volgende:

Ondergrondse parkeergarages gekoppeld aan winke1centra (deels ondergronds) (Tabel
2). De gegevens zijn gebaseerd op empirisch onderzoek van Winke1centrum Oranjerie in
Apeldoorn, Heuvelgalerie in Eindhoven, Arena-Stoa in Den Bosch en het Jorisplein in
Amersfoort. De eerste twee projecten zijn gereed (stand medio 1997), terwijl Arena-Stoa
in de bouwfase verkeert en de bouw van Jorisplein november 1997 van start gaat. Annex
1 geeft een gedetailleerd overzicht van de vier afzonderlijke projecten.
Ondergrondse winkels gekoppeld aan knooppunten van openbaar vervoer (Tabel 3). De
gegevens zijri hier ontleend aan het Beursplein project in Rotterdam en Hauptbahrihof
(Shopcity) in Ziirich. Het Beursplein project omvat vervangende nieuwbouw en
renovatie van vier warerihuizen, bouw van een nieuw winkeloppervlak en passage (ca
20.000 m2), een woontoren, een parkeergarage en een verdiepte winkelstraat (300
meter). De laatste sluit onder de Cooisingel (oorspronkelijke barriere) aan op de
aangepaste metrohal van Station Beurs. Ben belangrijk onderdeel van dit centrum project
is tevens de verbreding van de perrons van Station Beurs. De bouw was medio 1996
gereed. De ondergrondse aanleg bij Hauptbahrihof Ziirich is vele jaren geleden gestart
met een passage voor voetgangersverkeer onder de Bahrihofplatz (barriere tussen het
station en de binnenstad). In deze passage zijn winkels aangelegd, hetgeen een succes
bleek te zijn. In de hieropvolgende fase (reconstructie Bahrihof, met aanleg van onder-
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grondse perrons) is het oppervlak ondergrondse winkels sterk uitgebreid (Shopville).
Hoewel beide projecten zijn 'aangehecht' aan een station, zijn deze op sommige punten
dermate verschillend dat een aparte bespreking nodig is (Tabel3). In Annex 2 wordt een
gedetailleerd overzicht van de twee projecten gegeven.
Spoortunnels en nieuwe stations (Tabel 4). Bij dit type project zijn de gegevens ontleend
aan de spoortunnels in Rijswijk (gereed) en in Best (bouw in voorbereiding). In Annex 3
wordt gedetailleerd aandacht besteed aan de afzonderlijke projecten.

Wat betreft ondergrondse parkeergarages en (deels) ondergrondse winkels kan uit Tabel 2
worden afgeleid dat dergelijke projecten kansrijk zijn in historische kemen (van grote en
middelgrote steden) met ruimtegebrek en bouwbeperkingen (beschermd stadsgezicht), waar
winkelhuurprijzen in het hogere segment van 800 tot 1.200 gld per m2 per jaar opgebracht
kunnen worden. Het gaat hierbij om multifunctionele projecten (bij voorkeur met een
theaterfunctie ter verhoging van de bezetting van de parkeergarages), waarvan de bouwstijl
opvalt door een zekere allure en wat betreft het ondergrondse winkeldeel door een sterk accent
op helderheid (lichtinval). De bouwkosten van de parkeerkelders worden 'gedrukt' door
toepassing van de polderconstructie, terwijl de gemeente bereid is het onrendabele deel van de
parkeergarage te bekostigen. Het gemeentelijk beleid wordt gekenmerkt door een combinatie
van versterking (niveau verhoging en uitbreiding) van de winkelfunctie, behoud van de
bereikbaarheid van het centrum voor de auto en verhoging van de kwaliteit van de bovengrondse
openbare ruimte. De primaire invalshoek is ondergronds parkeren.

Ondergrondse winkelcentra op grote schaal komen in Nederland nog maar nauwelijks voor.
Deze lijken ook slechts op een paar locaties kansrijk te zijn, namelijk daar waar grote stromen
voetgangers (reizigers) samen komen (Tabel 3). Het gaat hierbij om de hoogste orde
knooppunten van openbaar vervoer (reizigersvolume van ca 100.000 per dag) met al aanwezige
ondergrondse aanleg (veelal metro) en in de nabijheid waarvan een barriere situatie
(verkeersweglstationsplein) moet worden opgeheven door ondergrondse voetganger passages. In
het hogere segment dienen hier winkelhuurprijzen tussen de 1.500 en 2.500 gld (per m2 WVO
per jaar) te kunnen worden opgebracht. De constructie voorziet in volop daglicht inval
(pleinkoepel of langgerekte richels) en een wervende allure. Hiemaast is de opbouw zodanig dat
de koopstromen duidelijk langs de winkels worden geleid. Ook wat deze grotere projecten
betreft dient de gemeente (als partner in een consortium) bereid te zijn financiele risico's te
dragen.

Tenslotte blijkt uit Tabel 4 dat spoortunnels (en nieuwbouw van stations) onder de volgende
omstandigheden kansrijke altematieven zijn: druk bereden trajecten (ca 20 personentreinen per
uur) die dichtbevolkte gemeenten (ca 2.600 inwoners per km2) doorkruisen door woonwijken,
dan wel gemeenten doorkruisen waar in de toekomst het stationsgebied een ge'integreerd en
vitaal onderdeel moet gaan vormen van een nieuw centrum. De bouwkosten worden 'gedrukt'
door toepassing van het polderprincipe, terwijl de meerkosten van het ondergrondse altematief
zonodig deels door de betrokken lagere overheden worden gedragen. Voorts wordt in de
bouwstijl geruime aandacht besteed aan daglichtinval in de tunnels (vides om de 60 tot 70
meter) en het vermijden van dode hoeken (sociale veiligheid).
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Tabel2.
Kenmerken
PROJEkT
*Parkeren (aantal plaatsen)
*Winkels (inc!. horeca)
- Omvang totaal (m2 WVO) Laag
-% van totaal WVO Centrum Laag
-Ondergronds deel (m2 WVO) Laag
-Assortiment Ondergronds Matig

CONDITIES DIE WENSELUK MAKEN
Ruimtegebrek:
*Niveau van winkellokatie Laag
*Mate stedelijkheid Gemeente (a) Laag
*Bevolkingsdichtheid Gemeente Laag
*Woningdichtheid Gemeente Laag
*Beperking stedebouwkundige
structuur Centrum
*Grondprijs Centrum (m2 WVO)
*Beleid voor Centrum

Kengegevens ondergronds parkeren en winkelcentra
Hardheid Ken2e2evens

Laag Min. 450; Gemid. 700

Min. 10.000; Gemid. 14.800
Min. 13%; Gemiddeld 18%
Min. 2.000; Gemid. 3.300
Dagelijkse artikelen

A1-A2
Min. Klasse 3, veelal Kl.2
Min. 440; Gemiddeld 1.560
Min. 170; Gemiddeld 650

Hoog
Matig
Hoog

Beschermd stadsgezicht
Min. 2.000 gld
Combinatie van versterking winkelfunctie,
autobereikbaarheid en kwaliteitsverhoging
bovengrond

CONDITIES DIE (ON)MOGELUK MAKEN
Aard extra functies project Matig

Constructie:
*Bouwwijze ondergronds
*Sociale acceptatie

Draagvlak:
*Inwoners Gemeente
*Inwoners Verzorgingsregio (b)
Economisch functioneren:

*Aantal gebruikers (parkeren)
*Huurprijzenljaar (m2 WVO)

Financiering:

*Aanlegkosten (gld)
*Financieringsmodel

Wonen; soms Bevoorrading ondergronds
en Theater bovengronds

Matig
Hoog

Polderconstructie kelder relatief goedkoop
Daglichtinval, luie trappen,
roltrappen, glazen liften

Laag
Laag

Min. 120.000; Gem.147.000
Min. 180.000; Gem. 300.000

Hoog
Matig

PM
Min. 300-700 gld;
Max. 800-1.200 gld

Matig
Hoog

100 miljoen (1 casus)
Privaat, maar Gemeente bekostigt
onrendabel deel parkeergarage

De mate van stedelijkheid is gebaseerd op de adressendichtheid van de omgeving en
geeft de concentratie weer van menselijke activiteit (wonen, werken, voorzieningen-
gebruik). Er zijn 5 klassen, met klasse 1 als hoogste graad van stedelijkheid. Bron: CBS
1996.
Schatting. Bron: Wie Wat Waar in de DetailhandeI1995-1996.

a.

b.
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Tabel 3 Kengegevens ondergrondse winkelcentra en OV -knooppunten

Kenmerken Hardheid Kengegevens

PROJEKT

Station

*Aard

*Aantal o.g. lagen
*Winkels (incL horeca)
- Ondergronds deel (m2 WVO)
-Assortiment winkels

Karakter Ondergronds deel

Hoog

Laag

Laag
Matig

Matig

CONDITIES DIE WENSELIJK MAKEN

Ruimtegebrek:
*Niveau van locatie
*Stedelijkheid Gemeente (a)
*Bevolk. dichtheid
Gemeentelkm2
*Grondprijs Centrum
(m2 WVO)

Barriere verkeersstraat

Stedelijk beleid winkel-
functie Centrum

Hoog
Laag

Laag

Laag

Hoog

Matig

CONDITIES DIE (ON)MOGELIJK MAKEN

Aard extra functies project
Dienstverlening

Draagvlak:
*Inwoners Gemeente
*Inwoners Verzorgingsregio (b)
*Reizigersvolume per dag (c)

Matig

Laag
Laag
Hoog

Hoofdstation;
Centraal metro knooppunt
3-4

10.000 - 21.000
Dagelijkse artikelenldiensten
en deels niet dagelijks (incL
fitness en zonnestudio)
Verzonken straat, deels met
dak (Rotterdam); mime
etages met pleinen en brede
gangen ondergronds (ZUrich)

Centrum Grote Stad
Hoogste (landelijk)

2.900 - 4.200

PM

Hinder voor winkelend
publiek (incL tram); Slechte
integratie winkelstraten;
hinder voor voetgangers en reizigers

Versterking kwalitatief-
kwantitatief

W onen, Kantoren,

361.000 - 593.000
1.100.000 (Rotterdam)
70.000 - 340.000
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Economisch functioneren:
*Bezoekers per week
*Huurprijzenljaar (m2 WVO)

Hoog
Hoog

500.000 (Rotterdam)
600 -2.500 gld

Financiering:

*Aanlegkosten (gld)

*Financieringsmodel

Matig
project
Hoog

500 miljoen (totale winkel-
Rotterdam)
Publiek-Privaat, met
gemeente als participant
(risicodragend)

Constructie:
*Bouwwijze ondergronds
*Sociale acceptatie

Matig
Hoog

PM
Helder, luie trappen, allure
(Rotterdam); deels helder
(ZUrich)

Eisen arbeidsinspectie Hoog Eis werken in korte shifts
(ZUrich)

Aanwezigheid ondergrondse
bouw

Matig Aanwezige metro R"dam
Gelijktijdige verdiepte
aanleg (4e laag) van regio rail (ZUrich)

a-b. Zie Tabel 2.
c. ill Japan wordt als grens gehanteerd voor een winstgevende ondergrondse Mall bij een

station: 100.000 passagiers per dag (in stedelijk gebied van 1 miljoen inwoners). Bron:
Hirai et al, 1992.

Bron: illterviews en literatuur.
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Tabel 4 Kengegevens Spoortunnels (stations)

Kenmerken Hardheid Kengegevens

CONDITIES DIE WENSELUK MAKEN

Barriere werking:

*Aantal doorsnijdingen
(treinluur 1997)

Ruimtegebrek:
*Mate van stedelijkheid (a)
*Bevolkingsdichtheid Gemeente
*Woningdichtheid Gemeente

*Aantal inwoners binnen
< 500 mtr afstand spoor

Leetbaarheid:
*Geluidsoverlast
*Visuele hinder

Stedelijk beleid
*Groeitaak (van hoger niveau)

*Specifiek beleid Centrum

Hoog

Laag
Laag
Laag

Laag

16 - 18

1-3
700 - 2.600
250 - 1.200

13.000 - 25.000

. Hoog 65dbA(GemeenteBest)
Matig (?) palenvariant weinig
acceptabel

Matig
Hoog

Suburbane kern in stadsregio
Herstel integratie en vitaliteit
stationsomgeving

CONDITIES DIE (ON)MOGELDK MAKEN
Constructie:
*Bouwwijze tunnel Hoog

*Sociale acceptatie

Hoogteverschil

Financiering:

*Aanlegkosten (miljoen gld)
*Financieringsmodel

Positie gemeente

Hoog

Hoog

Hoog
Hoog

Matig(?)

Polderprincipe is relatief
goedkoop
Daglicht inval (vides om de
60-70 mtr)
Geen dode hoeken
Nabijheid van spoorbrug e.d.
kan leiden tot te groot
hoogteverschil met tunnel

250 - 325 (b)
Meerkosten ondergrondse
variant deels voor rekening
van lagere overheden
Zelfstandige gemeente heeft
relatief veel
onderhandelingsmacht

a.
b.

Zie noot a Tabel 2.
Aanneemsomruwbouw: 106 -115 (excL meerwerk).
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6.5 Empirische contrast-analyse: omslagpunten

De empirische contrast-analyse is gebaseerd op de eerder besproken spoortunnel in Best, de
Concertzaal in Den Bosch en het winkelproject Amicitia in Amersfoort. In de
besluitvormingsgang van deze projecten heeft zich een duidelijke omslag voorgedaan, te weten
van bovengronds naar ondergronds (spoortunnel Best en winkelproject Amicitia) en van
ondergronds naar bovengronds (tot op heden uitstel) (Concertzaal Den Bosch) (Tabel 5).

Wat betreft de spoortunnel in Best heeft de omslag zich afgespeeld op nationaal niveau omdat
het financieringsmodel doorslaggevend was. De gemeente was altijd al overtuigd van de
noodzaak van een ondergrondse oplossing (Raadsbesluit 1992), maar de Minister kon zich lange
tijd niet vinden in zo'n oplossing. De Minister is steeds uitgegaan van een bovengrondse
oplossing, mede om financiele redenen. Hiernaast werd ondergronds bouwen in het begin van de
jaren negentig gezien als een alternatief voor de verder weg gelegen toekomst (voor dat moment
te duur). Tevens wilde men een precedent werking om financiele redenen remmen.

In de kostenoverwegingen van de Minister vormde de 'palenvariant' (Weeber) het
financiele referentiepunt (255 miljoen). Hier tegenover stonden twee verdiepte varianten van de
gemeente, een dure (325 miljoen) en een sobere (290 miljoen). Op basis van de inspanningen
van een ingesteld platform (waarin de Provincie en MVROM) kon de (inmiddels nieuwe)
Minister in 1995 worden overtuigd van de noodzaak van een ondergrondse oplossing, met als
voorname argumenten het schaalconflict tussen een bovengrondse oplossing en de fijnmazige
kern van Best, en enkele andere belangrijke leetbaarheidscriteria zoals geluidshinder, visuele
hinder en verwevenheid van de dorpshelften. Het ging hierbij om de variant van 325 miljoen.
Voorwaarde was wel dat 50% van de meerkosten van de ondergrondse variant ten opzichte van
de 'palenvariant' (nl. 35 miljoen) door lagere overheden gedragen zouden worden (Gemeente
Best en Provincie elk 11,7 miljoen; en de regio 11,7 miljoen).

Ten aanzien van de Concertzaal in Den Bosch kan worden gesteld dat de omwenteling zich heeft
afgespeeld op gemeentelijk niveau. Het plan van een relatief grote ondergrondse concertzaal
(aan de Parade) was tot stand gekomen ten tijde van een PvdA wethouderschap. Na verandering
van de signatuur van de gemeenteraad ontstond met name twijfel over de economische
haalbaarheid van het grootschalige plan. Hiemaast rees twijfel over de technische risico's wat
betreft de fundering (verzakking) van de nabij gelegen St Jan Kathedraal (10-20 mtr afstand).

Ook in Amersfoort heeft de omwenteling zich voorgedaan op het niveau van de gemeente. Het
betreft hier een nieuw winkelgebied aan de rand van de historische stadskem, grenzend aan de
stadswal (Stadsring). Aanvankelijk zouden alleen naast het historische gebouw Amicitia winkels
bovengronds worden aangelegd. Ben nadere studie bracht evenwel aan het licht dat de
aanzuigende werking van deze winkels alleen te gering zou zijn. Met het oog op economisch
succes is vervolgens besloten om koopstromen te concentreren door tevens winkels aan te
leggen in de aangrenzende oude stadswal. Dit plan houdt in een 'bovenstraat' (Amicitia) met
eenzijdig winkelen en een verzonken 'benedenstraat' met tweezijdig winkelen, uitgevoerd in een
bouwstijl met allure. Het project omvat ca. 5.000 m2 winkels en horeca. Het voorlopig ontwerp
is medio november 1997 afgerond.

Samenvattend kan worden geconc1udeerd dat steeds economische motieven (financieringsmodel
en economische haalbaarheidlsucces) doorslaggevend zijn geweest, wel vee1al in een specifieke
politiek-bestuurlijke context. Hiemaast is door de tijd sprake van een opwaardering van
ondergrondse (verzonken) altematieven, in het kader van leetbaarheidscriteria en in het kader
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Tabel 5 Resultaten empirische contrast-analyse (omslag beleid)

Spoortunnel Concertzaal Amicitia
Best Den Bosch Amersfoort

Niveau
Omslag
Beleid Nationaal Gemeentelijk Gemeentelijk

Soort Van Van Van
Omslag Boven- naar Onder- naar Boven- naar

Ondergronds Bovengronds Ondergronds
(verzonken) (Uitstel)

Invloeden Overtuiging wb Twijfel over Studie van
leetbaarheid financiele haal- dubbel winkel-
en barriere- baarheid (nieuwe straat, gebruik
werking Gemeenteraad) van stadswal

Wijziging van Twijfelover Eis rendabele
waardering o.g. invloed van bouw exploitatie
bouwen op Rijks- op fundering Sparen van
niveau van nabije historisch
(Minister) monument(St.Jan) gebouw plus

streven naar
allure

Doorslag Financierings- Optelsom Eis rendabele
model: extra exploitatie:
kosten o.g. (concentratie
deels voor lagere koopstromen
overheden door dubbel

grondgebruik)

van het creeren van wervende winkelmilieu's waar de historische component wordt
gecombineerd met modeme allure.

Bran: Interviews.
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Annex: Lijst Gei'nterviewde Personen

Gemeente Amersfoort
Gemeente Best (Ruimtelijke Ordening):
Gemeente Den Bosch:
Gemeente Eindhoven (Economische Zaken):
Gemeente Rotterdam (Projectleider):
Gemeente Rijswijk (Ruimtelijke Ordening):
Stadt Zurich (Tiefbauamt):
idem

C.P.L.M. Heerkens
H. van Cleef
J. Buitink
H.G. Scholte
L. Prinsenberg
Uilenbroek (telefonisch)
U. Spinnler
R. Ott
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Annex la Parkeerkelders-winkelcentra: project

Oranjerie Heuvel- Arena- StJoris
galerie Stoa plein

Project
Functies Winkels Winkels Winkels Winkels

Horeca Horeca Wonen Wonen
Parkeren Parkeren Parkeren Parkeren

Theater Bevoorrading
Wonen

Jaar van in bouw
oplevering 1995 (?) 1992 bouwfase start novo 1997

Winkeloppervlak 13.500 21.000 10.000 12.000
(a) wv:
Ondergronds 2.000 40000 50000 2.000

Huurprijs project
winkels (gld per
m2/jaar) min. 300 700-900 ca800 ?

Ligging onder- uiteinde zijde als uiteinde zijde
grondse winkels als kleine plein als groot
in complex rotonde plein

Parkeergarage
(plaatsen) 540 1.300 500 450
(oog.lagen) 2 2 2 2

Andere functie Fietsen Fietsen n.v.t. Bevoorrading
o.g. stalling stalling truck doek

Constructie Daglicht Daglicht Daglicht Daglicht
o.g. specifiek toetreding toetreding toetreding toetreding

Aflopende Roltrappen Roltrappen ?
straat Glazen Liften ?
Roltrappen liften Luie trap

Constructie
principe PM PM Polder PM

Aanlegkosten PM PM 100 mln gld ?
project

(a) Inclusief horeca
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AnnexIb Parkeerkelders-winkelcentra: ruimtelijke omgeving en beleid

Oranjerie Heuvel- Arena Joris-
galerie Stoa plein

Omgeving
Niveau
winkelcentrum Al A1-A2 A1-A2 A1-A2

Huurprijs winkels
omgeving (gld per
m2/jaar) (a) 900-1.500 500-1.500 600-1.400 900-1.200

Grondprijs Centrum
(gld per m2 WVO)PM 2.000-3.000 2.000-2.500 ca. 2.000

Status gebied - - Beschermd Beschermd
Stadsgezicht Stadsgezicht
(deels)

Steden (b)
Inwoners Gemeente1 50.900 197.400 125.000 115.000

Verzorgingsgebied 180.000 480.000 260.000 280.000

Stedelijkheid Klasse 3 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2

Dichtheid:
*Bevolking 440 2.270 1.470 2.050
*Woningen 170 990 610 840

Ruimtelijk Aantrekken Versterkt Versterkt Versterking
beleid koopkracht centrum centrum winkelfunctie (c)

Verdichting Kwaliteit Kwaliteit 'One stop
shopping'

centrum bovengrond bovengrond Kwaliteit
Bereikbaar Bereikbaar bovengrond
centrum centrum

a.
b.

Bron: Wie Wat Waar in de detailhandeI1995-1996.
Bran: CBS 1996.
'One stop shopping': in hetzelfde complex verkrijgen van zowel dagelijkse als niet dagelijkse
artikelenldiensten.

c.
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Annex 2a

Projekt:

Stations-winkelcentra: project

Rotterdam Beursplein (a) Zurich Hauptbahnhof

Soort station Centraal metro knooppunt Centraal station
Aantallagen 3 (?) 4
Omvang (reizigerstroom) 70.000 per dag 340.000 per dag

Project-onderdelen

Aanleg

Doel verdiepte aanleg

Lengte
Winkeloppervlak
projectgebied
wv ondergronds
Huurprijs winkels
(gld per m2/jaar)

Constructie
o.g. specifiek

Aanlegkosten

Financierings-
model

Nieuwbouw/renovatie
warenhuizen
Nieuw winkeloppervlak
Bouw woontoren
Bouw parkeergarage
Aanleg verdiepte straat

1994-1996

Vermijding barriere
Integratie winkelgebied

Straat 300 mtr

Voetgangerspassage (1972)
Verdieping sporen (op 4e laag)
Uitbreiding winkels (laag 2)

Doorlopend vanaf 1965

Vermijding barriere
Uitbreiding aantal perrons
Uitbreiding winkeloppervlak

Passage 190 mtr

60.000 m2 (aaneengesloten)
10.000 m2 21.000 m2 (b)

600-2.500
Luie trappen
Merendeels open

kunstlicht
500 miljoen
(winkelcentrum)

Publiek -privaat
Gemeente voor 12% in
financiering, (tevens)
risicodragend

PM
Daglichtinval op Ie en 2e laag
rondom roltrappen; verder

26 million Sf (alleen Passage,
prijspeill970)

PM

a.
b.

Bron: Interview en Booy en Nijhout 1996.
Shopville is het meest recent gebouwde onderdeel: op de 2e laag, met 120 winkels. 12.000 m2 WVO.
jaarornzet van 240 miljoen SF en ca. 1.200 werkzame personen. Het assortiment bestaat uit zowel
dagelijkse artikelen als kleding en electronica. Hier is ook een fitness centrum en zonnestudio.
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Rotterdam Beursplein Zurich Hauptbahnhof

Ondergrond
Bodem Afwisselend veen-zand- Los (grot) riviersediment

klei met ondergrond van
morenen
(kwelwater Limmat?)

Omgeving
Niveau Winkelcentrum Al Tweede niveau

Huurprijs winkels
omgeving (gld per
m2 per jaar) (a) 1.200-2.000 PM

Grondprijs in Centrum PM PM
(gld per m2 WVO)

Functies aangrenzend Winkels, horeca Winkels
Wonen Museum
Kantoren Verkeer
Verkeer

593.000 361.000

1.100.000 PM

Klasse I hoogste

2.900 4.200
1.400 PM

Annex 2b Stations-winkelcentra: ondergrond, ruimtelijke omgeving en beleid

Steden
Inwoners Gemeente

Stedelijkeid

Verzorgingsgebied

Dichtheid:
*Bevolking (km2)
*Woningen (km2)

Ruimtelijk beleid Kwalitatief-kwantitatief Aanvankelijk:
versterken van de centrum beschermen voetgangers
winkelvoorzieningen Later: versterking centrum

a. Zie noot a Annex lb.
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Annex 3a SpoortunneIs: project en ondergrond

Best Rijswijk

Barriere oude situatie:

* aantal personen treinen (a)
* duur tussen sluiting

spoorwegovergang (gem.)

16 18

3 min. PM

Omslagpunt in beleid ja (Rijk) n.v.t.

Jaar oplevering 2002 1996

Kosten (b)
Verdeling:

325 mln
290 Rijk
11,7 Gemeente
11,7 Provincie
11,7 Regio

250 mln (e)
PM
Gemeente:
1/3 dl.
meerkosten

Lengte tunnel (totaal) 1.900 mtr 1.600 mtr

Bijzonderheid overbrugging
ea 12 mtr helling
per km (brug)

Ligging station
Aantal uitgangen

Bovengronds
1

Bovengronds
2

Maatregelen ter aceeptatie vides (liehtinval)
liften, roltrappen

vides (liehtinval)
liften, roltrappen

Dubbel grondgebruik pleinen, groen
weg
aangrenzend:
kantoren en
winkels

pleinen, groen
parkeerplaats
aangrenzend:
kantoren en
winkels

Bodem
eondities zand

(grondwater)
waterdiehte
kleilaag
als bedding voor
sporen

oplossing waterdiehte
betonbak plus
folie (taluds)

polderprineipe

a.
b.

In de oehtendspits (8-9 uur) weerskanten.
Rijswijk: aanneemsom ruwbouw 106 miljoen (plus 20 miljoen meerwerk, waarvan 9 miljoen door
bijzondere grondkosten);
Best: aanneemsom ruwbouw 115 miljoen (Bron: Artiean)
Bron: Van der Starre (1996).e.

53



Annex 3b Spoortunnels: ruimtelijke omgeving project en ruimtelijk beleid

Steden (a) Best Rijswijk

Aantal inwoners
gemeente 24.000 46.000

Stedelijkheid 3 1

Dichtheid per km2

* Bevolking

* W oningen
677
253

2.586
1.239

Bewoners <500 mtr spoor 13.000 25.000(?)

Ruimtelijk Beleid Ingrijpende
reconstructie
kern en integratie
stationsgebied
(groeitaak)

Reconstructie
en integratie
stationsgebied
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Bijlage 1: Case: Noord-oostelijke verbinding van de Betuweroute

1. Probleemschets

Met het Kamerbesluit van juni 1995 over de aanleg van de goederenspoorlijn de
"Betuweroute" is het startschot gegeven na te denken over de verbinding tussen de
Betuweroute en het oosten van Nederland (Twente, grensovergang Oldenzaal).
Deze aansluiting staat ook wel bekend als de "Noord-oostelijke verbinding
Betuweroute" (hierna NOV genoemd). Met deze goederenspoorlijn moet er een
spoorwegverbinding gerealiseerd worden tussen de Betuweroute en Twente,
Midden- en Noordoost-Europa.

De spoorverbinding tussen de Betuweroute ten oosten van het CUP (Container
Uitwissel Punt) bij Valburg en Eist en de grensovergang bij Oldenzaal wordt gezien
als een vitale schakel in het railtransportnetwerk zoals de overheid dat voor ogen
heeft. Dit netwerk wordt nodig geacht om de volgende redenen:
. de goederenstromen lopen steeds meer via mainport Rotterdam, die snel

goederen per trein moet kunnen aan- en afvoeren;
. er komt steeds meer maatschapppelijke weerstand tegen vervoer van goederen

over de weg;
. de markten in Oost-Europa liggen open en kunnen met een goede

spoorverbinding worden bediend.

De noodzaak van de NOV voigt verder uit: (1) de overeenkomst van Warnemunde
waarin is vastgelegd dat de noordelijke aftakking van de Betuweroute zal worden
onderzocht; (2) het besluit inzake de Betuweroute door de Tweede Kamer dat
aangeeft dat met de uitvoering van de NOV moet worden begonnen op een zodanig
tijdstip dat deze in gebruik kan worden genomen, zo kort mogelijk na de openstelling
van de Betuweroute; (3) de problematiek (meer dan wettelijk toegestane
omgevingshinder) rond Arnhem; (4) SVV II, waarin is aangegeven dat de verbinding
Arnhem-Zutphen-Hengelo-Oldenzaal-grens is opgenomen als (te realiseren)
hoofdtransportas voor het vervoer per spoor; (5) VINEX, waarin gepleit wordt voor
versterking van de directe verbindingen naar Berlijn en andere grote steden in
midden-, noord- en oost-Europa om de verwachte groei van het personenvervoer te
verwerken.

De Overeenkomst van Warnemunde is een van de aanleidingen voor de NOV-
studie. In deze overeenkomst (en in de partiele herziening van het SVV II) is bepaald
dat als uitgangspunt wordt gehanteerd een concentratie van goederenvervoer per
spoor op de Betuweroute en niet op andere routes, dat het aftakpunt voor de NOV is
gelegen ten oosten van Valburg en dat vanaf het Container Uitwissel Punt bij
Valburg een route naar Oldenzaal gaat. Het mogelijk gebruik van spoor buiten het
studiegebied wordt niet in het onderzoek betrokken. Ook worden geen alternatieve
grensovergangen in beschouwing genomen. De Overeenkomst van Warnemunde
bevat vastgesteld beleid tussen Nederland en Duitsland, waa rove r geen
heroverweging plaatsvindt.
Gelijktijdig met het uitvoeren van de studie naar de NOV zal een studie worden
uitgevoerd naar de aanleg van Rijksweg 15 (Varsseveld-Enschede). Omdat het
studiegebied voor deze verbinding deels samenvalt met het studiegebied voor de
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NOV, heeft de minister van Verkeer en
(tracewet)procedures parallel te laten verlopen.
hoeverre spoortraces met betrekking tot
alternatieven/varianten) te combineren zijn met
Rijksweg 15.

Daarnaast zal in de studie voor de NOV worden bekeken of, en zo ja in welke
mate, de mogelijke verbindingen voor het goederenvervoer kunnen worden benut
voor (hogesnelheids)reizigersvervoer. In dit licht bezien dient zich de vraag aan of
een HST-verbinding Amsterdam-Berlijn via de NOV moet worden geleid. Hierbij zal
gebruik kunnen worden gemaakt van de route Amsterdam-Utrecht-Arnhem als
onderdeel van de Hogesnelheidslijn Oost (HSL-Oost). De HSL-Oost is een
spoorverbinding die Schiphol/Amsterdam via Utrecht en Arnhem moet gaan
verbinden met het Duitse hogesnelheidsnet (Keulen/Frankfurt). Het maakt onderdeel
uit van het in ontwikkeling zijnde Europese net van hogesnelheids-lijnen.

Waterstaat besloten beide
Bovendien wordt gekeken in

de NOV (de zuidelijke
wegtraces met betrekking tot

2. Probleemdefinitie van de initiatiefnemer(s)

De initiatiefnemers van dit project zijn het ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland en NS
Railinfrabeheer, de taakorganisatie die door de overheid is belast met ontwerp, bouw
en beheer van railinfrastructuur in Nederland.

De initiatiefnemers zien als probleem dat de bestaande spoorweg-verbindingen
tussen de Betuweroute ter hoogte van het Container Uitwissel Punt (CUP) bij
Valburg en het met Duitsland overeengekomen (Overeenkomst van Warnemunde)
grensoverschrijdings-punt Oldenzaal niet geschikt zijn om het verwachte aanbod aan
goederentreinen in noordoostelijke richting te verwerken.

Afgezien van een capaciteitstekort op de totale route worden bij Elst, Arnhem,
Zutphen, Deventer en Hengelo specifieke knelpunten verwacht wat betreft de
beschikbare spoorcapaciteit. Met het toenemen van de hoeveelheid
goederenverkeer per trein worden ook knelpunten verwacht voor het woon- en
leefmilieu, wanneer dit verkeer zich afwikkelt over de bestaande route en vooral waar
deze door bebouwde kommen loopt.

Verder wordt aangegeven dat de huidige route van het internationale
reizigersvervoer (Amsterdam, Hengelo, Duitsland) thans niet geschikt (niet zonder
meer geschikt te maken) is voor hogesnelheidstreinverkeer (200 km/u of meer). De
geplande goederenverbinding zou mogelijkerwijs mede gebruikt kunnen worden om
voor het reizigersverkeer een oplossing te bieden.

Het hoofddoel van het project is het tot stand brengen van een hoogwaardige
spoorverbinding (voorzien van een electrische tractie, ontworpen voor
goederentreinen met een maximale aslast van 25 ton en een maximale snelheid van
160 km/u en voldoend aan vigerende leefbaarheids- en veiligheidseisen) tussen de
Betuweroute ten oosten van het CUP en de grensovergang Oldenzaal. Daarbij wordt
tevens aangesloten op het bestaande spoorwegnet via Deventer richting Noord-
Nederland. Rond 2010 kan zo de voorziene hoeveelheid goederenvervoer per spoor
op een voor de vervoerders adequate en voor de omgeving aanvaardbare wijze
worden afgewikkeld. Daarnaast wordt bestudeerd of, en zoja in welke mate en onder
welke voorwaarden, de noordoostelijke verbinding tevens kan worden benut voor het
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reizigersvervoer (inclusief hogesnelheidstreinen) en welke reistijdverkorting daarmee
kan worden bereikt.

3. Discussie-alternatieven/varianten

In het studiegebied worden in totaal negen alternatieven beschreven voor de NOV
(tussen Eist en Oldenzaal). De oplossingsalternatieven varieren van het gebruik van
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bestaande traces tussen Arnhem, Zutphen en Oldenzaal (in een aantal varianten) tot
bestaande traces met lokale aanpassingen en zelfs een compleet nieuwe spoorlijn
over de hele afstand.

Voor het N-410 project zal worden geconcentreerd op de mogelijke
uitvoeringsvarianten van een alternatief van de in totaal negen alternatieven. Het
betreft alternatief nul-plus 2/b/d (alternatief Zutphen-Lochem-Goor-Delden-Hengelo)
met name de varianten voor het onderdeel nabij Stad Delden, waarbij natuurlijk de
aansluitingen van Goor en naar Hengelo in ogenschouw zullen worden genomen.
Voor dit traject worden de mogelijke varianten in kaart gebracht en geanalyseerd.

De volgende discussie-varianten zijn door het ontwerpteam in beginsel
onderscheiden:
1. bestaand trace (maaiveld) door Delden heen (met geluidschermen);
2. bestaand trace door Delden, cut & cover;
3. bestaand trace door Delden, geboorde tunnel;
4. route langs de autoweg N346 op maaiveldniveau (ten noorden van Delden);
5. route langs het Twentekanaal op maaiveldniveau (ten zuiden van Delden).

Het bestaande trace Zutphen-Lochem-Goor-Delden-Hengelo is een oud trace dat
niet geelectrificeerd is. Indien de NOV dit bestaande trace zal volgen zal het
opgewaardeerd moeten worden door het te electrificeren. Bovendien zal het
bestaande spoor uitgebreid moeten worden van een naar twee sporen.

De vijf discussie-alternatieven/varianten zijn bekeken op hun technisch/fysieke en
maatschappelijke haalbaarheid. Een van de gegenereerde alternatieven, de
bundeling met de N346, bleek direct af te moeten vallen, vanwege het doorkruisen
van op- en afritten naar aan de weg liggende huizen en boerderijen. De overige vier
varianten zijn in de stakeholderanalyse ingebracht om aanvullende
alternatieven/varianten boven water proberen te krijgen.
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4. Stakeholderanalyse

De NOV-studie kent een open planproces. Ten aazien van het trajectonderdeel
Delden kunnen de volgende betrokken actoren worden onderscheiden:
1. ministerie van Verkeer en Waterstaat (probleemeigenaar en opdrachtgever);
2. Rijkswaterstaat Directie-Oost (gedelegeerd initiatiefnemer en verantwoordelijk

voor het bestuurlijk proces rondom de planstudiefase);
3. NS Railinfrabeheer (taakorganisatie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van

werkzaamheden in de planstudiefase);
4. gemeenten Stad Delden, Ambt Delden, Goor, en Hengelo (gemeenten waardoor

of waarlangs trace-alternatieven/varianten gaan);
5. provincies Gelderland en Overijssel (bij het studiegebied betrokken provincies).

Hieronder worden de schriftelijke reacties van de gemeenten, provincies en de
mondelinge reacties van RWS-oost en NS Railinfrabeheer op de vier discussie-
alternatieven/varianten weergegeven:

Stad De/den

Wanneer de noodzaak tot aanleg van de NOV is aangetoond, dient naar de mening
van de gemeente Stad Delden de tracekeuze in de eerste plaats op een zodanige
wijze plaats te vinden dat de aantasting van de natuur en het Twentse landschap, de
hinder voor bewoners en de aantasting van het woon- en leefmilieu, met name in de
landelijk gelegen dorpen en steden waaronder Stad Delden, tot een minimum
beperkt blijft. In verschillende varianten is sprake van traces dwars door of in de
directe nabijheid van Stad Delden, hetgeen de gemeente van grote bezorgdheid
vervult vanwege aspecten als geluidhinder (veel treinverkeer, ook 's nachts), visuele
hinder, waardevermindering van aanliggende woningen, gevaar voor de externe
veiligheid (vervoer van gevaarlijke stoffen), en de tweedeling van de stad (40% van
de inwoners woont ten noorden en 60% ten zuiden van de bestaande spoorlijn).
Mede vanuit het oogpunt van deze zorgen vordert de gemeente -indien de NOV door
Stad Delden komt- een ondergrondse aanleg van het trace. Stad Delden is tegen het
gebruik van het bestaande spoor met geluidschermen. Ondertunneling is, bij het
gebruik van het bestaande traject, voor Delden de aangewezen weg.

De bestaande spoorlijn doorsnijdt de woonkern over een afstand van ongeveer 2000
meter. De woonbebouwing is aan beide zijden van het spoor gelegen op een afstand
van ongeveer 35 meter van het spoor. De woningen bestaan veelal uit drie
woonlagen. Het spoor ligt op ongeveer een meter boven het maaiveld. De
overwegen zijn problematisch. Bij realisatie van de NOV zal het geluidniveau
toenemen tot 78 dB(A) op 35 meter afstand. Vermindering van het geluidniveau tot
57 dB(A) betekent dus een verlaging van 21 dB(A). Dit is voor nabijgelegen
woningen (35 meter) moeilijk te verwezenlijken met hoge geluidschermen en er
zullen voor deze woningen hogere waarden aangevraagd moeten worden.

Het buitengebied Delden-Hengelo is ongeveer 2.5 kilometer lang. In dit gebied
zijn een paar verspreid liggende woningen met twee bouwlagen op ongeveer 90 en
130 meter van het bestaande spoor gelegen dat op circa twee meter boven het
maaiveld ligt. Indien de NOV wordt gerealiseerd op het bestaande spoor zal het
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geluidniveau toenemen tot 69 - 72 dB(A) op 90-135 meter afstand. Vermindering van
het geluidniveau tot 57 dB(A) betekent een verlaging met 12 tot 15 dB(A). Dit is voor
deze woningen te verwezenlijken door geluidschermen te plaatsen. De schermen
moeten dan minimaal een meter hoog zijn.

Ambt De/den

Ambt Delden is voorstander van verbetering van de mogelijkheid van
goederenvervoer per spoor. Indien uitbreiding van (goederen)infrastructuur
noodzakelijk geacht wordt, moet maximale bundeling met bestaande
(hoofd)infrastructuur plaatsvinden. Daarnaast moet zo min mogelijk doorsnijding van
gebieden met een hoog landschappelijk, cultuur-historische en agrarische waarden
nagestreefd worden.

Henge/o

Gemeente Hengelo is voorstander van de realisering van een verbeterde
spoorverbinding van en naar Twente voor zowel personen als goederen. De
hardheid van de randvoorwaarde "gelijkschakeling tussen personen- en
goederenvervoer" is voor Hengelo niet helder. Wordt nu gelijkschakeling een
belangrijk afwegingscriterium voor de keuze van bepaalde alternatieven of is het
enkel meegenomen indien een alternatief de mogelijkheid dat goederen met
personen kunnen worden gecombineerd? Het is de gemeente dan ook geenszins
duidelijk hoe in het besluitvormingsproces over de tracekeuze van de NOV de
hogesnelheidslijn Amsterdam-Berlijn een rol speelt. Hengelo is van mening dat als
uitgangspunt moet dienen dat de nieuwe railinfrastructuur voor beide
vervoersmodaliteiten moet kunnen dienen.

Hengelo onderschrijft, na bestuurlijk overleg met de gemeente Delden, de
variant, waarbij het trace Hengelo-Noord tussen Hengelo en Stad Delden verbonden
wordt met de zuidelijke omleiding om Stad Delden. Met deze variant ontstaat ook bij
keuze voor het trace Henglo-Noord een variant die de bebouwde kom van Delden
mijdt.

Hengelo kan zich vinden in de te onderzoeken milieu-effecten en het in beeld
brengen van de te nemen mitegerende en compenserende maatregelen, maar wil
gegegens over het aspect trillingshinder. Nu is te onduidelijk of trilling slechts
betrekking heeft op nieuwe railinfrastructuur, of ook op bestaande railinfrastructuur
die tevens onderdeel gaat uitmaken van de Noord-oostelijke verbinding.

Goor

De gemeente Goor is van mening dat veel aandacht besteed moet worden aan de
gevolgen voor de bevolking van de centra van Goor en dat uiterst voorzichtig
omgegaan moet worden met het doorsnijden van de landgoederen en het behoud
van gebieden met grote landschappelijke waarden. Bij gebruik van de bestaande
spoorlijn dreigen de landgoederen Weldam en Twickel doorsneden en verstoord te
worden. De gemeente Goor kan zich tot op zekere hoogte vinden in de Goor-variant
(omleiding ten zuiden van Goor langs het Twentekanaal). Goor vermeldt wel
nadrukkelijk dat dit trace zo "strak" mogelijk moet geschieden, opdat voor een
doorsnijding van het landgoed Weldam niet gevreesd hoeft te worden.
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Voor het alternatief dat de bebouwde kommen van Goor (en Stad Delden)
doorkruist, worden aanvullende maatregelen geeist waarbij gedacht moet worden
aan een ondergrondse uitvoering van het trace.

Provincies Overijssel en Gelderland

De provincies Overijssel en Gelderland reageren gezamenlijk. Zij zijn voorstander
van de Noord-oostelijke verbinding. Het gebruik van de bestaande
spoorverbindingen levert veel blijvende hinder op. Aan de realisatie van een nieuwe
verbinding, al dan niet gedeeltelijk via bestaand spoor, stellen de provincies strikte
voorwaarden:
. de NOV moet bijdragen aan een wijziging van de modal split;
. de hinder voor bewoners dient minimaal te zijn, evenals de aantasting van het

leefmilieu en de schadeaan natuur en landschap; .

. de veiligheidsaspecten zullen zwaar meegewogen moeten worden;

. voor Oost-Nederland moeten ook regionaal-economische voordelen behaald
worden;

. via de NOV zal ook een hoofdtransportas voor het personenvervoer gerealiseerd
moeten worden.

De provincie Gelderland heeft al vanaf het begin van de PKB-procedure
Betuweroute een Noordtak over bestaand spoor als ongewenst omschreven.
Immers, er zullen zich blijvende knelpunten voordoen, zoals zeer hoge
geluidbelastingen, veiligheidsproblemen als gevolg van grootschalig vervoer van
gevaarlijke stoffen, trillingshinder, aantasting van stiltegebieden (Veluwe), aantasting
natuur en landschap, beperking van stedelijke ontwikkeling langs de lijn, enzovoorts.

Uit een onderzoek van de NV NS ("Groepsrisico's van woongebieden langs de
Betuweroute", apri11993) blijkt dat het leefmilieu in Elst, Arnhem, Velp en Dieren als
gevolg van de veiligheidsrisico's verbonden aan het grooschalig vervoer van
gevaarlijke stoffen over de Noordtak zwaar onder druk komt te staan. De provincies
gaan ervan uit dat de uitkomst van dit onderzoek ook gelden voor de andere
gemeenten langs bestaand spoor. De informatie hierover is echter ontoereikend. De
provincies achten het uitgesloten dat op maaiveldniveau overal een oplossing
gevonden kan worden die voldoen aan aile leefbaarheids- en veiligheidseisen.

Gelderland en Overijssel pleiten ervoor om het personen- en goederenvervoer
op de NOV gelijkwaardig te behandelen. Ais hoofddoel wordt gezien "het tot stand
brengen van een hoogwaardige (goederen)spoorverbinding tussen de Betuweroute
en de grensovergang Oldenzaal" en als nevendoel "bestudering of de NOV tevens
kan worden benut voor reizigersvervoer (inclusief hogesnelheidstreinen)". De vraag
is of de thans gepresenteerde trace-alternatieven allemaal voldoende recht doen aan
de technische eisen die daaraan vanuit de NOV en de HSL gesteld worden. Met
name het 300 km/uur aspect voor de HSL lijkt niet in beeld te zijn. De provincies
dringen er op aan dat een eventuele bundeling van NOV en Rijksweg 15 zo strak
mogelijk tot stand wordt gebracht en over een zo lang mogelijk trace wordt
volgehouden (integraal ontwerp).

De provincies dringen aan op een variant die de bebouwde kom van Goor
mijdt, en stellen voor een variant te onderzoeken waarin vanaf de huidige spoorlijn
Zutphen-Hengelo ten westen van Goor het Twentekanaal worden overgestoken en
vervolgens een trace strak langs de zuidzijde van het kanaal wordt gevolgd dat
aansluit op het Hz-alternatief (onder Delden en Hengelo door).
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Gelderland en Overijssel vermelden dat een optie voor tunnels alleen in relatie
tot de kruising van hoofdinfrastructuur te mager is. Bij een geboorde tunnel komen
andere tracevarianten in beeld. Er zou volstaan kunnen worden met een rechte lijn
van begin tot eind. Aigehele ondertunneling dient evenals het gebruik van bestaand
spoor (de nul-variant) als een referentiekader gehanteerd te worden. De provincies
concluderen dat ondergrondse oplossingen bestudeerd moeten worden bij:
. kruising van hoofdinfrastructuur;
. problematische passages van bebouwde omgeving;
. doorsnijding van waardevolle natuur- en landschapsgebieden.

Rijkswaterstaat Oost-Nederland en NS Railinfrabeheer

De (nieuwe) spoorbaan zal moeten bestaan uit twee sporen die geschikt zijn voor
gebruik door goederentreinen tot een snelheid van 160 km/uur en bij reizigerstreinen
tot een snelheid van 300 km/uur. De aanleg van de infrastructuur moet geschieden
tegen zo laag mogelijke (investerings)kosten.

Vanuit de omgeving is het belangrijk om natuurgebieden niet te doorsnijden.
Ais gevolg van eisen aan het ontwerp van de spoorbaan (zoals een vereiste
minimale kromming van een bocht met het oog op het behalen van bepaalde
snelheden) zijn op sommige plekken toch natuurgebieden doorsneden. De
gehanteerde omgevingsuitgangspunten zijn:
. het is de intentie bestaande en/of geplande ruimtelijke en functionele eenheden

zo weinig mogelijk te doorsnijden of aan te tasten. Onder ruimtelijke en functionele
eenheden wordt verstaan:

- bebouwingskernen, buurtschappen en woonwijken, bedrijventerreinen;
- landgoederen en bossen, natuurgebieden en karakteristieke landschap-

pelijke eenheden, zoals rivieren met uiterwaarden.
. waar mogelijk moet van een zo strak mogelijke bundeling tussen spoorlijn,

(geplande) snelweg en kanaal worden uitgegaan. Met name de bundeling met
snelwegen moet zo strak mogelijk zijn. Dit uitgangspunt is gekozen om het
ontstaan van restgebieden tussen weg en spoor (onbereikbare gebieden) te
vermijden;

. versnippering van landbouwgebieden, natuurgebieden, bosgebieden,
landgoederen en dergelijke moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit sluit aan
bij het uitgangspunt dat het ontstaan van restgebieden moet worden vermeden;

. verspreide bebouwing moet zo min mogelijk worden aangetast. Dit uitgangspunt
betekent echter niet dat het trace precies tussen aile bebouwing door kan worden
geprojecteerd.

5. Programma van eisen/wensen

In deze paragraaf worden de actorgebonden programma's van eisen opgenoemd.
Het toekennen van de eisen aan de verschillende partijen kan ervoor zorgen dat de
belangen van de actoren inzichtelijker worden, opdat een variant kan worden
gekozen die het meest tegemoet komt aan deze belangen.
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Tabel1: programma van eisenlwensen per partij

Aan de hand van dit eisenoverzicht kunnen de toetsingscriteria (voor de scorecard)
worden geformuleerd die centraal dienen te staan bij de afweging van de mogelijke
tracevarianten.

6. Aanvullende alternatievenen varianten

De betrokken actoren hebben, na confrontatie met de discussie-varianten, geen
nieuwe varianten met betrekking tot het trace-alternatief Zutphen-Goor-Delden-
Hengelo toegevoegd.

Wel is er op gewezen om de zuidelijke omleidingen bij Goor, Stad Delden en
Hengelo integraal te bezien; indien er wordt gekozen voor een omleiding zal bekeken
moeten worden in hoeverre een gehele zuidelijke traceligging langs het
Twentekanaal tot de mogelijkheden behoort.

De reacties op de discussie-alternatieven hebben ertoe geleid dat er geschat kon
worden welke varianten voor de betrokken partijen de voorkeur genoten. Hieronder
wordt dat kort weergegeven:

Stad De/den

Indien gekozen wordt voor het bestaande spoor dwars door Stad Delden heen wit de
stad een ondertunneling van aile sporen. Een omleiding ten zuiden van Stad Delden
wordt ook positief gewaardeerd.
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Ambt De/den

Naar de mening van Ambt Delden is tracevariant tussen Goor en Hengelo zuidelijk
van het Twentekanaal een onacceptabele extra doorsnijding van een gebied met
een hoog landschappelijk, cultuur-historische en agrarische waarden.
Aanpassing/uitbreiding van de bestaande spoorlijn met extra zorg voor de kwaliteit
van de woonomgeving nabij Goor en Stad Delden geniet veruit de voorkeur.

Goor

Indien gekozen wordt voor het bestaande spoor dwars door Goor heen wil Goor een
ondertunneling van aile sporen. Een omleiding ten zuiden van Goor wordt ook
positief gewaardeerd.

Henge/o

Hengelo pleit voor een zuidelijk trace langs het Twentekanaal en onder Goor, Stad
Delden en Hengelo door.

Rijkswaterstaat en NS Railinfr:abeheer

Rijkswaterstaat en NS Railinfrabeheer laten zich nog niet uit over een
voorkeursvariant. Zij denken nog grotendeels in alternatieven (niet enkel het
Zutphen-Goor-Stad Delden-Hengelo alternatief), waarbij nog niet echt gekeken wordt
welke varianten voor de alternatieven mogelijk zijn.

7. Analyse van de alternatieven

Tabe/: A/tematief bestaand trace door De/den heen (vervoerssysteem 6)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
3
3
3
3
3
3
3
3.--------..
3

Tabe/ : A/tematief bestaand trace, cut & cover (vervoerssysteem 6)
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1
2
3
4
5

500
500
2700
60
60
60
60
250

Tabel: Alternatief bestaand trace, boortunnel2x (vervoerssysteem 6)

Bij het volgende alternatief wordt ervan uitgegaan dat het trace door Goor heenloopt
en voor Stad Delden naar het zuiden afbuigt en gebundeld wordt met het
Twentekanaal. Het is echter ook mogelijk dat voor Goor al gebundeld wordt met het
Twentekanaal, waardoor er geen overgang (viaduct) bij het Twentekanaal in de buurt
van Stad Delden meer nodig is. Bovendien gaat dit alternatief ervan uit dat na Stad
Delden het nieuwe spoor onder Hengelo (en niet door Hengelo) doorloopt.

Tabel : Alternatief bundeling met Twentekanaal (vervoerssysteem 6)

-~~.-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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8. Kansrijke alternatieven en aanbevelingen

Conclusies over de kansrijkheid van de trace-alternatieven worden getrokken naar
aanleiding van de resultaten zoals die vermeld staan in de scorecard. In deze
scorecard worden zowel gemonitariseerde als niet gemonitariseerde effecten
getoond. De niet gemonitariseerde effecten worden afgeleid uit het (tamelijk
algemene) wensen- en eisenpakket uit paragraaf 5 en worden vertaald naar de
specifieke trace-altematieven. Hieruit voigt het onderstaande schema:

Uit de scorecard kan worden opgemaakt dat er twee kansrijke en twee kansarme
trace-alternatieven zijn:
- kansarm: maaiveld door Stad Delden en cut & cover door Stad Delden;
- kansrijk: boortunnel door Stad Delden en maaiveld langs het Twentekanaal.
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Bijlage 2. Case Verlengde LandscheidingswegINORAH

Probleemschets

Voorgeschiedenis

In 1938 besluit de Commissie voor de Uitbreidingsplannen in Zuid-Holland tot de aanleg van
een verbinding tussen toen nog rijksweg 4 (nu rijksweg 44) en de nog aan te leggen rijksweg
4a (nu rijksweg 4). Mede naar aanleiding van een in 1949 door de gemeente Den Haag
gehouden verkeersonderzoek, besluit de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat in 1952 de
Verlengde Landscheidingsweg in de toekomst in het rijkswegenplan te doen opnemen.
In 1956 is een tracestudie gereed, waarbij de weg als autosnelweg wordt voorgesteld. De Raad
van de Waterstaat adviseert op 27 oktober 1956 positief over het voorgestelde trace, waarna
de Minister het trace van de weg vaststelt. Dit ligt in het noordelijk deel van Voorburg.
Sindsdien is de strook grond voor de weg gereserveerd. Ben overweging in de tracenota is dat
"Wassenaar met zijn vele autobezitters [..] een betere verbinding [verkrijgt] met Voorburg,
Leidschendam, Delft [..] etc."
Gevolg gevend aan het in 1952 genomen besluit, werd de verbinding opgenomen in de
rijkswegenplannen 1958 en 1968. In 1971/1972 wordt tijdens de traceprocedure van rijksweg
14 (gedeelte Leidschendam rijksweg 4 - Rotterdam rijksweg 20), ook het belang van het
aansluitende deel van rijksweg 14 (de Landscheidingsweg) benadrukt. Pijlers worden alvast
gebouwd. .

Naar aanleiding van mondelinge vragen in de Tweede Kamer, over de overschrijding van
geluidsnormen, strijdigheid met het beleidsvoomemen terughoudend te zijn bij aanleg van
nieuwe wegeninfrastructuur en het in onvoldoende mate beperken van het sluipverkeer besluit
de minister op 13 juni 1974 de aanbesteding van de weg voorlopig uit te stellen en zegt een
memorandum met nadere gegevens toe. Dat "memorandum inzake het westelijk van rijksweg
4 ontworpen gedeelte van rijksweg 14 (zogenaamde Landscheidingsweg)" verschijnt op 29
november 1974. In het memorandum wordt een verdiepte ligging als een reele mogelijkheid
vermeld, maar op financiele gronden afgewezen. Als algemene uitgangspunten worden in het
memorandum genoemd:
. beperking ruimtegebruik
. verantwoorde inpassing in de woonomgeving
. het zo goed mogelijk functioneren van de weg als verkeersverbinding.
Ben heroverweging op basis van die uitgangspunten leidt eind 1975 tot het voorstel de weg
aan te besteden als autoweg. Bij behandeling van de begroting wordt een amendement van de
heer Vander Doef aanvaard, waarin wordt voorgesteld het voor rw 14 bestemde bedrag te
besteden aan een ander weggedeelte. Als motieven worden in de motie aangevoerd:
. de geluidhinder van de weg
. de geringe bijdrage aan de verbetering van de verkeerscirculatie in Den Haag
. het regeringsvoomemen de uitvoering van grote infrastructurele werken waar mogelijk te

beperken
. de aandrang op uitstel van de Provinciale Raad voor de Ruimtelijke Ordening

Het amendement wordt aangenomen met 65 tegen 63 stemmen, omdat een uit de KVP
afkomstige voorstander van de weg, de heer W. Bremen, door slaap overmand per ongeluk
voor het amendement stemt. Nadien worden op de begroting van V&W jarenlang geen gelden
meer beschikbaar gesteld voor uitvoering van de weg. Wel blijft Rijksweg 14 als autoweg
opgenomen in het SVV en de diverse relevante rijksplannen.
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Probleemschets

In de jaren '80 herleeft de discussie over de Verlengde Landscheidingsweg opnieuw.
Aanleiding hiervoor lijken de plannen voor de bouw van een bouwlocatie Leidschendam-
Nootdorp (Leino). De ontsluiting hiervan zou de aanleg van de Verlengde Landscheidingsweg
noodzakelijk maken. Daarnaast is sprake van:
. een te geringe capaciteit, leidend tot files, van de Vlietbruggen in met name Leidschendam,

maar ook Voorburg
. het vervoer van gevaarlijke stoffen over een route door dichte stedelijke bebouwing (via de

Utrechtsebaan) in Den Haag, waarvoor de Verlengde Landscheidingsweg soelaas zou
kunnen bieden. Gok is sprake van problemen met de verkeersafwikkeling op die
Utrechtsebaan.

. overbelasting van het bestaand stedelijk wegennet in de wijken Mariahoeve en
Benoordenhout in Den Haag

.~~....:s ~,,',

'"00

Figuur: situering Verlengde Landscheidingsweg

. sluipverkeer in het centrum van Leidschendam met daarmee gepaard gaande geluidhinder
en emissies en verkeersveiligheidsproblemen, met name in de Damlaan, waarvoor de weg
verlichting zou moeten brengen
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. verkeersoverlast in Wassenaar door de Rijksstraatweg (Rijksweg 44) en sluipverkeer, met
daarmee gepaard gaande geluidhinder, emissies en verkeersveiligheidsproblemen

. overbelasting van het wegennet in Voorburg door sluipverkeer met daarmee gepaard
gaande geluidhinder, emissies en verkeersveiligheidsproblemen.

In de tweede helft van de jaren '80 is sprake van een mogelijke vestiging van het Europees
Octrooibureau in Leidschendam. In een convenant gesloten tussen Rijk (EZ), provincie,
Leidschendam en het Octrooibureau staat onder punt 5 dat als overleg niet tot een spoedige
totstandkoming van de Verlengde Landscheidingsweg leidt "de provincie Zuid-Holland en het
Rijk alle mogelijke wettelijke methoden aanwenden om te bereiken, dat deze weg binnen de
kortst mogelijke tijd wordt gerealiseerd." De vestiging ging overigens uiteindelijk niet door.
Ook de aanleg van het bedrijvenpark Forepark (op Leidschendams grondgebied) wordt gezien
als een factor die de aanleg van de Verlengde Landscheidingsweg noodzakelijk zou maken.

Dit waren de aanleidingen die leidden tot de roep om aanleg van de Verlengde
Landscheidingsweg. Aanleg daarvan creeert echter ook problemen:
. de capaciteit van aansluitende wegen zou niet voldoende zijn. Het gaat dan vooral om de

bestaande Landscheidingsweg (in beheer bij de provincie) en daaropvolgend de Oude
Waalsdorperweg, en Waalsdorperweg in Den Haag. Dit leidt ertoe dat de gemeente Den
Haag en de provincie zich uiteindelijk als mede-initiatiefnemer in de TracelMER-
procedure mengen, om daarin ook naar oplossingen te laten zoeken voor de op hun
weggedeelten door de aanleg van de Verlengde Landscheidingsweg te verwachten
knelpunten. Het hele project wordt in dat stadium ook omgedoopt in NORAH: Noordelijke
Randweg Haagse regio.

. de weg zou geluidhinder veroorzaken, ook door toegenomen drukte op het provinciale en
Haagse vervolg, evenals deels in Leidschendam

. de weg zou, afhankelijk van hoogteligging en uitvoering, in meer of mindere mate visuele
hinder veroorzaken voor omwonenden

. de weg zou een nieuwe doorsnijding van de in dat opzicht toch al zwaar getroffen
gemeente Voorburg betekenen

. ruimte geschikt voor bebouwing en recreatie zou verloren gaan, waardoor de gemeente
Voorburg inkomsten uit grondverkoop zou mislopen

. toename van de verkeersdruk op bepaalde wegen van het onderliggend wegennet in
Voorburg en Den Haag, leidend tot verschuiving van verkeersknelpunten en daarmee
verslechtering van de leefbaarheid in bepaalde wijken

. uitbreiden van de infrastructuur voor autoverkeer zou leiden~ tot een ongunstige
be'invloeding van de 'modal split'

. de aanleg van de weg zou leiden tot meer verkeersonveiligheid

. de aanleg van de weg leidt tot schadelijke gevolgen voor de natuur, op aIle tracegedeelten

Probleemdetinitie initiatiefnemers

De in het voorafgaande geschetste problemen gaven Rijkswaterstaat aanleiding tot het
hanteren van de volgende probleemstelling in de ten behoeve van de MER opgestelde
startnotitie:
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Op welke wijze kunnen, binnen het kader van een duurzame samenleving, de huidige en

toekomstige bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen van/door het autoverkeer in het
studiegebied worden opgelost?

De te verwachten capaciteitsproblemen op de aansluitende wegen bij aanleg van rijksweg 14
leidden tot het mede als initiatiefnemer betrokken raken bij de TracelMER-procedure van Den
Haag en de provincie Zuid-Holland, die ten behoeve hiervan elk ook een eigen startnotitie
opstelden. Uitgangspunt hiervan was de probleemstelling van Rijkswaterstaat, door beide
mede-initiatiefnemers aangevuld met een eigen vraag.
V oor de gemeente Den Haag was dat de volgende:

Hoe kunnen bij een aanleg van rijksweg 14 de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen
op en rond de Waalsdorperweg worden opgelost?

De provincie voegde hieraan toe:

Hoe kunnen bij een aanleg van rijksweg 14 de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen
op en rond de Landscheidingsweg worden opgelost?

De tweede en derde vraag gaan uit, zoveel is duidelijk, van een aanmerkelijke beperking van
de te verwachten oplossingsrichtingen van de in de eerste vraag gesignaleerde problemen.

Discussie-altematieven

In eerste instantie hield het onderzoeksteam zich aan de boven geformuleerde beperking van
de probleemstelling en formuleerde een aantal varianten van aanleg van rijksweg 14, op het
gereserveerde trace in Voorburg. Dit betrof de volgende varianten:
1. aanleg op maaiveldniveau
2. een boortunnel
3. een verdiepte aanleg zonder aansluiting op bestaande kruispunten in Voorburg
4. een verdiepte weg met een aansluiting op de prins Bernhardlaan
5. een verdiepte en overkapte aanleg van het trace

Belanghebbendenanalyse

Voor de belanghebbendenanalyse is voornamelijk gebruik gemaakt van de zogenaamde
sneeuwbalmethode: een aantal belanghebbenden was op formele gronden betrokken bij de
eventuele aanleg van de Verlengde Landscheidingsweg. Deze zijn gelnterviewd en gevraagd
naar andere partijen die zij als belanghebbenden beschouwden. Van deze zijn een aantal
gelnterviewd en naar andere belanghebbenden gevraagd. Als belangrijkste belanghebbenden
in deze casus kunnen worden onderscheiden:

. het ministerie van Verkeer
Rijkswaterstaat

. de provincie Zuid-Holland

. de gemeente Voorburg

. de gemeente Leidschendam

. de gemeente Den Haag

en Waterstaat, meestentijds vertegenwoordigd door
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. de gemeente Wassenaar

. de niet-bestuurlijke tegenstanders van de weg, vanaf 1993 grotendeels verzameld in het
Platform tegen Aanleg van de Verlengde Landscheidingsweg

De belangrijkste belanghebbenden kunnen worden gekenschetst aan de hand van de belangen
die zij verdedigen, de middelen die ze daartoe bezitten en de doelen die men nastreeft ter
verdediging van de belangen. Ook beschikken aIle partijen over een eigen kijk op de
probleemsituatie, tot uiting komende in hun probleemdefinitie.

Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat
Probleemdefinitie: Op welke wijze kunnen, binnen het kader van een duurzame samenleving,
de huidige en toekomstige bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen van/door het
autoverkeer in het studiegebied worden opgelost? De projectleider (van Rijkswaterstaat) van
de TracelMer-procedure zag aIs aanleiding tot de procedure drie dingen: de noodzaak tot
verbetering van de verkeersafwikkeling op de Utrechtsebaan, bestrijding van het sluipverkeer
in Leidschendam en verhoging van de leefbaarheid in Wassenaar.
Belangen: Nederland voorzien van een toereikende infrastructuur.
Middelen: De voornaamste middelen van Verkeer en Waterstaat zijn financieel van aard.
Verkeer en Waterstaat is de' voornaamste geldschieter voor welke oplossing van de
problematiek dan ook, en tevens van andere projecten op het gebied van verkeer en vervoer
die buiten de directe probleemsituatie staan, maar voor de belanghebbenden wel van gewicht
zijn. Dit verleent een zekere overtuigingskracht aan de argumenten van Verkeer en
Waterstaat. Daamaast kan Verkeer en Waterstaat middels Structuurschema's en dergelijke
richting geven ami de infrastructurele ontwikkelingen in een gebied.
Doelen: Het vinden van een oplossing voor de verkeersproblematiek in Den Haag en
ontsluiting van Leidschenveen.

Zuid-Holland
Probleemdefinitie: Hoe kunnen bij een aanleg van rijksweg 14 de bereikbaarheids- en
leefbaarheidsproblemen op en rond de Landscheidingsweg worden opgelost?
Belangen: Het bevorderen van een goede provinciaIe infrastructuur.
Middelen: De provincie kan richtinggevend optreden op infrastructuurgebied middels het
streekplan. Daamaast bezit de provincie het zware middel van de aanwijzing, om gemeenten
te dwingen tot medewerking aan inpassing van infrastructuur.
Doe/en: Het vinden van een oplossing voor de verkeersproblematiek in Den Haag en
ontsluiting van Leidschenveen.

Voorburg
Probleemdefinitie: Voorburg zag in de bestaande situatie niet zoveel problemen voor zichzelf
en had weinig zin om de verkeersproblemen van andere gemeenten op te lossen. Dit zou in
Voorburg leiden tot een extra doorsnijding, verdringing van het openbaar vervoer, overlast op
leefniveau en toegenomen verkeer op toeleidende wegen. Voorburg ziet aIs kern van het
bestaande probleem de overlast door sluipverkeer in Leidschendam, de files voor de
sluisbruggen aIdaar en de noodzakelijke ontsluiting van Leidschenveen, en vindt dat daarvoor
ook op Leidschendams grondgebied een oplossing moet worden gezocht.
Belangen: Ben zo goed mogelijke ruimtelijke ordening op gemeentelijk gebied, met zo weinig
mogelijk overlast voor de burgers. Ben wat concreter belang betreft de strook grond die
gereserveerd is voor de Verlengde Landscheidingsweg, waarop men huizen wilde bouwen.
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Middelen: Planologische medewerking van Voorburg is vereist aan de inpassing van de
Haagse gedeelten van de randweg in de relevante bestemmingsplannen. Ook is Voorburg
eigenaar van het overgrote deel van de voor aanleg benodigde grond. Tenslotte beschikt
Voorburg over dezelfde inspraak- en beroep- en bezwaarmogelijkheden als burgers.
Doelen: Het verhinderen van aanleg van de Verlengde Landscheidingsweg.

Leidschendam
Probleemdefinitie: De Leidschendamse problemen betreffen sluipverkeer in het centrum, files
bij de sluisbrug(gen) en de gevoelde noodzaak tot ontsluiting van de aan te leggen woonwijk
Leidschenveen (voorheen Leino, respectievelijk Leizo). De eerste twee problemen leiden tot
overlast voor Leidschendamse omwonenden.
Belangen: Ben zo goed mogelijke gemeentelijke ruimtelijke ordening en stedelijk leefmilieu.
Middelen: Ook Leidschendam dient de weg planologisch in te passen. Daarnaast beschikt
Leidschendam over 'wisselgeld' om aanleg te verwezenlijken: planologische medewerking
van Leidschendam is vereist voor aanleg van een vuilverbrandingsinstallatie, Leidschenveen
en de voorgenomen verbreding van de A4. Leidschendam beschikt tenslotte over een klein
gedeelte van de voor aanleg van de weg benodigde grond.
Doelen: Aanleg van de Verlengde Landscheidingsweg.

Den Haag
Probleemdefinitie: Hoe kunnen bij een aanleg van rijksweg 14 de bereikbaarheids- en
leefbaarheidsproblemen op en rond de Waalsdorperweg worden opgelost?
Belangen: Den Haag kent een groot belang bij aanleg van Leidschenveen, om zo de nijpende
woningnood in de gemeente wat te verzachten. Vanwege de grote zeggenschap van
Leidschendam over de aanleg daarvan is het voor Den Haag noodzakelijk sterk rekening te
houden met de wensen van die gemeente en dus te pleiten voor aanleg van de weg. Vanuit het
oogpunt van de eigen inwoners is het een Haags belang de Haagse gedeelten van de weg zo
'leefbaar' als mogelijk aan te leggen.
Middelen: Planologische medewerking van Den Haag is vereist aan de inpassing van de
Haagse gedeelten van de randweg in de relevante bestemmingsplannen. Daarnaast beschikt
Den Haag over dezelfde inspraak- en beroep- en bezwaarmogelijkheden als burgers.
Doelen: Verminderen sluipverkeer in Den Haag. Creeren van een ontsluiting voor
Leidschenveen. Creeren van een voor de Hagenaren gunstige inpassing van de weg. Ben link
leggen met de toegezegde verbetering van de verkeerssituatie (versmalling) van de
Waalsdorperweg.

Wassenaar
Probleemdefinitie: Wassenaar gaat gebukt onder sluipverkeer en een te grote intensiteit van
het verkeer op rijksweg 44.
Belangen: Ben zo goed mogelijke gemeentelijke ruimtelijke ordening en stedelijk leefmilieu.
Middelen: Planologische medewerking van Wassenaar is vereist aan de inpassing van de
Haagse gedeelten van de randweg in de relevante bestemmingsplannen. Daarnaast beschikt
Wassenaar over dezelfde inspraak-, beroep- en bezwaarmogelijkheden als burgers.
Doelen: Terugdringing van het sluipverkeer en de intensiteit van het verkeer op rijksweg 44.

Platform tegen Aanleg van de Verlengde Landscheidingsweg
Probleemdefinitie: Door het uitwat gespleten karakter van het Platform (zie onder belangen),
koestert het Platform in feite ook twee, deels samenvallende probleemdefinities. Daarnaast
speelt nog een wat meer onofficiele probleemdefinitie. Om daarmee te beginnen: als niet
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onbelangrijk probleem ziet het Platform de financierings- en organisatiestructuur van Verkeer
en Waterstaat, die ertoe leidt dat bereikbaarheidsproblemen niet integraal worden bekeken
maar leidt tot fixatie op aanleg van de voorgenomen weg.
Als officieel uitgangspunt hanteert het Platform dezelfde probleemdefinitie als
Rijkswaterstaat: Op welke wijze kunnen, binnen het kader van een duurzame samenleving, de
huidige en toekomstige bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen van/door het autoverkeer
in het studiegebied worden opgelost? Als probleem met de voorgestelde wegoplossing wordt
enerzijds de verschuiving van de modal split naar auto gezien (bet 'globale' probleem) en
anderzijds de overlast voor omwonenden die voortvloeit uit aanleg van de weg (bet 'lokale'
probleem).
Belangen: Het Platform verenigt feitelijk twee, niet noodzakelijk congruente belangen:
enerzijds het 'lokale' belang van omwonenden van de geplande nieuwe weg (maar ook van de
eventueel uit te breiden Landscheidingsweg) dat voomamelijk op het vlak van lokale
leefbaarheid ligt, anderzijds een 'breder' milieubelang, dat gediend is met een terugdringing
van autoverkeer en bevordering van openbaar vervoer.
Middelen: Als officiele, en ook toegepaste, middelen stonden het Platform en de afzonderlijke
organisaties die het vertegenwoordigt de middelen inspraak en bezwaar en beroep ter
beschikking. Daarnaast kan nog gedacht worden aan de (niet benutte) mogelijkheid tot
buitenprocedureel protest.
Doelen: Ben altematief moet een substantiele bijdrage leveren aan het terugdringen van de
modal split. Ergo moet de weg niet worden aangelegd.

Programma van eisen

In de loop van het proces zijn door vrijwel alle partijen randvoorwaarden aangegeven waaraan
de oplossing van de door hen gepercipieerde problemen zou moeten voldoen. Deze zijn hier
schematisch weergegeven als een zogenaamd pakket van wensen en eisen.
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Figuur: Pakket van Wensen en Eisen

Aanvullende alternatieven

Op basis van de in de vorige paragraaf weergeven eisen van partijen en hun commentaar op de
gepresenteerde altematieven zijn de volgende aanvullende altematieven gegenereerd:

. een tunnel voor het Voorburgse gedeelte, aangelegd in een bouwput (cut&cover)

. een wijkontsluitingsweg met twee rijstroken voor Leidschenveen, op het gereserveerde
trace

. verbetering van het traject Utrechtse baan-Raamweg, een ongelijkvloerse kruising
Utrechtsebaan-Benoordenhoutseweg en een lokale oeververbinding over de Vliet in
Leidschendam. Geschatte kosten 160 tot 230 miljoen (1987).

. combipakket met verbetering van bestaande wegverbindingen en kruispunten, verbetering
openbaar vervoer, spreiding van werktijden, bevordering carpoolen, tolheffing,
parkeerbelasting etc.

Analyse van alternatieven

Vande altematieven bleek helaas slechts een variant middels het rekenmodel beoordeeld
worden te kunnen worden. Dit betrof het altematief cut&cover. Opname van een scorecard
leek daarom niet erg zinvol. Over de kansrijkheid van altematieven valt dan ook slechts
tentatief iets te zeggen, gebaseerd op het pakket van wensen en eisen. De geanalyseerde
altematieven waren:

I:
ll:
ill:
IV:
V:
VI:
Vll:
vm:

IX:

aanleg op maaiveldniveau
een boortunnel
een cut&cover tunnel
een verdiepte aanleg zonder aansluiting op bestaande kruispunten in Voorburg
een verdiepte weg met een aansluiting op de prins Bernhardlaan
een verdiepte en overkapte aanleg van het trace
een wijkontsluitingsweg voor Leidschenveen met twee rijstroken
verbetering van het traject Utrechtse baan-Raamweg, een ongelijkvloerse kruising
Utrechtsebaan-Benoordenhoutseweg en een lokale oeververbinding over de Vliet in
Leidschendam. Geschatte kosten 160 tot 230 miljoen (1987).
combipakket met verbetering van bestaande wegverbindingen en kruispunten,
verbetering openbaar vervoer, spreiding van werktijden, bevordering carpoolen,
tolheffing, parkeerbelasting etc.
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De in de tabel opgenomen aspecten betreft een vijftal kwalitatieve aspecten die standaard in
de scorecard zijn opgenomen (twee andere standaard aspecten, 'Aantasting cultuur-historische
waarde', leken in dit geval niet relevant en werden daarom niet opgenomen) en een aantal
beoordelingsaspecten gebaseerd op het geformuleerde pakket van wensen en eisen. Dit leidde
tot de kwalitatieve scorecard.

+ + + +

Kansrijke aItematieven

Het onvermogen van het model om stadsautowegen en verdiepte liggingen te verwerken stelt
sterke beperkingen aan de analyse van de kansrijkheid van altematieven in dit geval. Op basis
van de kwalitatieve aspecten van de geanalyseerde altematieven valt nog wel iets te zeggen
over de kansrijkheid. In eerste instantie lijken, op basis van de kwalitatieve aspecten, aanleg
op maaiveldniveau, verdiepte aanleg zonder overkapping (beide varianten) en een
wijkontsluitingsweg niet buitengewoon kansrijk.
Wel kansrijk lijken een boortunnel, een cut&cover tunnel, een verdiepte en overkapte aanleg,
een pakket met verbeteringen aan bestaande wegen en aanleg van een extra Vlietbrug en een
openbaar vervoer pakket. Met nadruk geldt dat hierbij nog niet naar de kosten van de diverse
altematieven is gekeken, en een aantal in principe monetariseerbare aspecten. Wel geldt dat de
kosten van het 'Verbeteringspakket', ook in verhouding tot de overige altematieven, erg lijken
mee te vallen en de voordelen ervan vergelijkbaar lijken te zijn met de meeste andere
kansrijke altematieven.
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Case Rijswijk

1. Probleemschets
De spoorlijn tossen Amsterdam en Rotterdam is de op een na oudste lijn in Nederland. Het is ook een
van de drukste lijnen. Als gevolg hiervan treden er regelmatig vertragingen op. Reeds in de jaren 70
werd het duidelijk dat het spoor tussen AmsterdamJDen Haag en Rotterdam op den dum zou moeten
verdubbelen. Dit is het directe gevolg van een toenemende mobiliteit in Nederland. Verder benadrukt
de regering steeds vaker het belang van het openbaar. De NS ontwikkelde in de jaren 80 een
toekomststrategie; Prorail. Dit plan voor de toekomst wordt een aantal jaar later omgedoopt naar Rail
21. De bedoeling is om het Nederlandse spoorwegennet uit te breiden en te verbeteren om zo te kunnen
voldoen aan de verwachte toekomstige groei. Rail 21 is gebaseerd op een volledige nieuwe opzet van de
treindienst. Een drie-treinen systeem vervangt het oude systeem van intercity's en stoptreinen. De NS
beoogt zo in 2005 een verdubbeling van het aantal reizigerskilometers ten opzichte van 1988 te
verwezenlijken. De overheid kan hierin beslissend sturen door maatregelen te nemen om het
autogebruik te beperken, wat noodzakelijk is in verband met de marktpositie van de trein. Het
vervoersaandeel van de NS kan tijdens de spits dan toenemen van 35% nu tot 50% in de toekomst.

Halverwege de 70-er jaren verschijnt de spoorverdubbeling Rijswijk reeds op de gemeentelijke-,
provinciale- en overheidsagenda. Op basis van het uitgangspunt dat er op den dum een
spoorverbreding plaats moet vinden, worden er viaducten gebouwd (Generaal Spoorlaan en de A4) die
reeds breed genoeg zijn voor een spoorverdubbeling in de toekomst.

In het begin van de jaren 80 werden door de Nederlandse Spoorwegen de eerste plannen voor de
spoorverdubbeling in llijswijk nader uitgewerkt. Dit geldt voor het gedeelte tossen de sir Winston
Churchilllaan en de generaal Spoorlaan. Deze eerste uitwerking ging uit van een spoorverdubbeling
op maaiveld. Dit was een belangrijk moment voor de gemeente Rijswijk. De NS gaf officieel te kennen
om spoorverdubbeling op maaiveld te willen verwezenlijken Vanaf dat moment zijn er in Rijswijk
initiatieven ontplooid om een betere oplossing voor de ruimteproblemen te vinden.

In het kader van de structuurvisie van Rijswijk werd er reeds in september 1987 door het
onderzoeksbureau KD/Consultants i.s.m. Pouderoyen Compagnons een studie uitgevoerd naar o.a. de
spoorlijn in Rijswijk. Dit was in het kader van een studie naar de struktuurvisie van Rijswijk. Er
werden in deze studie een aantal varianten voor de spoorverdubbeling in Rijswijk doorgerekend. Het
betrof een hoogspoor-, diepspoor- en maaiveldvariant. Met behulp van een grondige studie en een
rekenmodel werd o.a. inzicht gegeven in de kosten en baten van de verschillende varianten. Ook is er
gerekend aan de kwahtatieve aspecten van het stationsplein (Dekker, 1987).

In december 1987 laat de gemeente Rijswijk namelijk een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een
ondergrondse spoorverdubbeling. De studie wordt uitgevoerd door Articon by. Uitgangspunt van deze
studie is de voorkeur van de gemeente Rijswijk voor een ondergrondse oplossing (Articon, 1988).

Voor deze case studie is van belang hoe de mogelijke altematieven kunnen worden afgewogen. Hiettoe
wordt de case Rijswijk beschreven vanuit een nulsituatie. In deze situatie pakken we de draad op als het
probleem en de probleemeigenaar duidelijk worden. Eerst wordt het probleem gedefinieerd, waarna
mogelijke oplossingen aangedragen worden. Na de stakeholderanalyse worden er eventueel nieuwe
altematieven voorgesteld. Het ontwikkelde rekenmodel zal de overgebleven altematieven doorrekenen.
De uitkomsten worden samen met kwahtatieve aspecten van het project in een scorecard gepresenteerd.
Een oordeel omtrent de kansrijkheid van een voorstel wordt mede gebaseerd op de uitkomsten van de
in het project uitgevoerde contrastanalyse.
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Rijswijk-centrum
De stippellijn geeft de bewuste spoorlijn aan tussen Den Haag en Delft.

2. Probleemdefinitie van initiatiefnemer
De initiatiefnemer in case Rijswijk is de Nederlandse Spoorwegen. De capaciteit van het
spoorwegennet tussen AmsterdamJDen Haag en Rotterdam was te klein voor de verwachtte vraag in de
toekomst. Rijswijk bleek een van de knelpunten te zijn en het spoor moest daarom verdubbeld worden.
Wat betreft de NS gebeurt spoorverdubbeling op maaiveld. Echter de gemeente Rijswijk geeft aan te
streven naar een ondergrondse oplossing.

3. Discussie altematieven
De altematieven die uit de quick scan probleemdefinitie naar voren komen zijn ongeveer dezelfde
altematieven a1s in de diverse haalbaarheidsstudie naar voren zijn gekomen. Vanwege de geringe
geografische flexibiliteit van case Rijswijk worden er slecht ~if altematieven onderscheiden. B~iaile
altematieven is er sprake van viersporigheid over dezelfde afstand (::1:2.3km, van grens met Den Haag
tot kruising A4) in ev"Ilrelatiefrechte lijn. Verder betekent viersporigheid dat er geen gelijkvloerse
kruisingen toegestaan zijn.
1. Maaiveldvariant (2,3 km verdubbeld, vergroting van 2 spoorviaducten)
2. Spoorviaductvariant (::1:750meter spoorviaduct, 1,5 km verdubbeld maaiveld + op/afritten)
3. Ondergrondse variant 1 (kort, ::1:500meter, vanafGen. Spoorlaan, 1,8 km maaiveld + op/aftitten)
4. Ondergrondse variant 2 (lang, ::1:1000meter, vanafVredenburchlaan, 1,3 km maaiveld +

op/aftitten)
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4. Stakeholder analyse

stakeholderselectie
Op basis van het planologische en juridische gronden zijn de volgende vier stakeholders te
onderscheiden;. de Nederlandse Spo01wegen (grondeigenaar, probleemeigenaar)
. Gemeente Rijswijk (grondeigenaar, planologisch proces). Ministerie van Verkeer en Waterstaat (nationaal politiek beleid). Omwonenden (bezwaar procedure)

De Nederlandse Spoorwegen

Belang: Het verbeteren van de spoorinfrastructuur tussen Amsterdam en Rotterdam.
Middelen: (deels) grond in eigendom, kennis en financiele middelen.
Doel: De spoorverdnbbeling Rijswijk moet voor 28 mei 1996 opgeleverd worden en een zo

goedkoop mogelijke variant.

Gemeente Rijswijk
Belang: Een goederuimtelijkeordeningen het ontwikkelenvan een goed stedelijkleefinilieu.
Middelen: Bestemmingsplan,financielemiddelen en (deels)grond in eigendom.
Doel: Ondergrondseaanleg van een bestaand en een nieuw spooren een zo goedkoop

mogelijkevariant.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Belang: Nederland voorzien van een toereikende inftastructuur.
Middelen:. Financiele enjuridische middelen
Doel: Verdubbeling van het spoor en het oplossen van het probleem zonder interventie van

het Ministerie.

Omwonenden

Belang: Behoud of verbetering van het woon- en leefinilieu.
Middelen: Bezwaarschriften en protesten.
Doel: Ondergrondse aanleg van de spoorverdubbeling en geluidsschermen bij af/oprit

5. Pakket van wensen en eisen

In tabel 1komen de wensen en eisen naar voren van de vier stakeholders. De tabel geeft inzicht in het
belang van bepaalde wensen of eisen. Zo kunnen eisen voor een partij totaal niet van belang zijn voor
een andere partij. Het toekennen van bepaalde wensen en eisen aan de verschillende partijen maakt het
probleem inzichtelijker.

Tabell: Wensen en eisen m.b.t. spoorverdubbeling Rijswijk

c~~J..~
E

E
E
E
W
W
W
W
W

w

w
w
w
w
w
w

E
W
E
E w



- - - - ----
,F

Deef lA1F Variant TrliW Gebied Bodern Start in jaren na Duur van de
Uitvoainl!;

1 400 1 2 3,3 3 2 2
2 150 2 4 3,3 3 2 2
3 350 1 2 3,3 3 2 2
4 150 2 4 3,3 3 2 2
5 300 1 8 3,3 3 2 2
6 150 2 4 3,3 3 2 2
7 550 1 2 3,3 3 2 2
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I
Betere aansluiting OV w w w I w I

W=wens, E=eis

In.het algemeen is de Nederlandse SpoOlwegen veel meer gericht op een oplossing op korte termijn.
Geld en tijd spelen een belangrijke ro1. De gemeente richt zich veel meer op de lange termijn. Zij
kijken vooral naar de sociale factoren. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat probeert zowel de
lange als de korte termijn belangen te behartigen. De bevolking is voor op micro schaal ge'interesseerd
in een beter leeftnilieu.

6. Aanvullende alternatieven
A1s gevolg van de bovenstaande inventarisatie van de case Rijswijk is het denkbaar dat er nieuwe
alternatieven mogelijk zijn. Echter in dit geval zijn er nog twee alternatieven te verzinnen en dat is een
4-sporige boortunnel en een 2-sporige boortunnel alleen voor doorgaande treinen.

De boortunnel za1 ideaal gezien bij de gemeentegrens Den HaaglRijswijk beginnen en na de passage
A4 weer bovengronds uitkomen. Nadeel is een ondergronds station op een diepte van ongeveer 20
meter op de plaats waar nu station Rijswijk ligt. De lengte van de boortunnel zal in deze variant
ongeveer 2,5 kilometer bedragen.

Een zesde variant is nog te bedenken waar de huidige situatie blijft bestaan en er een boortunnel wordt
aangelegd voor de intercity's die niet in Rijswijk stoppen. Deze tunnel voor een dubbelspoor kan in een
rechte lijn van HS naar Delft. Het grote nadeel van deze variant is dat twee maal twee sporen niet
dezelfde :t1exibiliteit biedt als viersporigheid. In.het geval van een ongeluk is het mogelijk dat
intercity's via het stoptreintraject moeten rijden of dat de stoptreinen via de boortunnel (zonder station)
moeten rijden.

7. Analyse van alternatieven
Het rekenmodel heeft informatie nodig over acht kenmerken van het trace.
Vervoersysteem (1=snelweg, 2=autoweg, 3=HSL, 4=spoor 4x, 5=spoor 2x, 6=goederenlijn)
Lengte (meters)
Trace (1=inrit/oprit, 2=recht deel, 3=kruising met snelweg/4=tweebaansweg/5=breed

water/6=smal water/7=spoor 4x, 8=station, 9=station+)
Variant (1=maaiveld, 2=viaduct, 3=cut&cover, 4=boortunne12x, 5=boortunne14x, 6=verdiept)
Gebied (I =land, 2=dorp, 3=stedelijk, invullen voor zowellinks als rechts van infrastructuur)
Bodem (1=slecht (veen), 2=matig (klei), 3=goed (zand»
Start na vergunning (injaren)
Dour van de uitvoering (injaren)

De volgende pagina laat zien welke infrastructurele oplossingen mogelijk zijn per geval. De
beschrijving van de case studies is dan ook gebonden aan deze invoer.

In.case Rijswijk worden vergelijken zes varianten vergeleken. Alle varianten kennen een zelfde lengte
spoorverdubbeling. Dit betekent dat het vervoersysteem in alle gevallen 4 sporig is. Alleen voor de
variant 2 sporige boortunnel geldt geen viersporigheid. Hieronder wordt schematisch per altematief de
traces en de varianten beschreven.

Maaiveldvariant ( 4)
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I

~p~~
1

~1
~13,3

1
~P~3,3

--- -
... ,

Deet 1..a1~
.. Varianl 'I'rIwe Gebied Bodcm Start in janD na Duur van de

verl!Ullllini! UitvoerinR
1 400 1 2 3,3 3 2 2
2 150 2 4 3,3 3 2 2
3 400 3 1 3,3 3 2 2
4 500 3 8 3,3 2 2 2
5 400 3 1 3,3 3 2 2
6 200 1 2 3,3 3 2 2
7 150 2 3 3,3 3 2 2
8 100 1 2 3,3 3 2 2

- ----- ----- ---- - --. - ---, --- ----. ,

Deet Len~ Variant Trace Gebied Bodcm Start in jan:n na Duur van de
. v Uitvoering

1 400 3 1 3,3 3 2 3
2 400 3 2 3,3 2 2 3
3 300 3 8 3,3 2 2 3
4 400 3 2 3,3 2 2 3
5 400 3 1 3,3 3 2 3
6 250 1 2 3,3 3 2 3
7 150 2 3 3,3 3 2 3
8 100 1 2 3,3 3 2 3

...
,

Deet Lengte Variant Traoe Gebied Bodcm Start in j.an:n na Duur van de
v tfJtvoering

1 500 5 1 3,3 3 2 4
2 1000 5 2 3,3 2 2 4
3 300 5 8 3,3 2 2 4
4 1000 5 2 3,3 2 2 4
5 500 5 1 3,3 3 2 4

-- ------- --- '\ - -- - - - - - - ----.
,

Deet LEogte Variant Trace Gebied Bodem Start in jan:n na Duur van de
Uitvoering

1 500 4 1 3,3 3 2 3
2 2300 4 2 3,3 2 2 3
3 500 4 1 3,3 3 2 3

1
2
3
4
5
6
7

400
400
300
400
550
150
100

1
2
2
2
1
2
1

Start.irtjaratna
~..

2
2
2
2
2
2
2

Duur van de
uitVOa jn
2
2
2
2
2
2
2

Ond ds 1 ( 4)

boo 14 4)

bo 12x ( :t, 5)
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8. Kansrijke alternatieven en aanbevelingen

.':" a .....

1.0 Investetingskosten
1:t: Initiatiekosten
12 Werkzaamheden
1.3 Onderhoud en expoitatie

2.0 Kosten-gebruikers
2.1 Normale kosten traject
2.2 Vertfaaina/con!::Jestie

3.0 Externe effecten, kwantitatief
3.1 Congestie tijdens uitvoering
3.2 Waardeverliesdoorgeluidshinder
3.3 Waardeverlies door visuelehinder

4.0 Externe'effecten, kwalitatief
4.1 Door~nijding landschap
4:2 Aantasting ecC?logische waarden
4.3 Aantasting cultuur-historische waardenll'
14.4V~rkeersveiligheid.- c '

4.5 Verbe,efirig Stedelijk Milieu
4.6 Barrierewerking -.-'

4.7 ,Specifieke)~p'~~cten..;-.......
4.8 Specifieke"aspeCten..........
4.9' SDecifieke-asDecten..........

r
~~.. ~ :.~'f~A~

,.

Na het doorrekenen van de verschillende traces is het mogelijk om de verge1eken altematieven in een
standaard rapportage uit te printen. De essentie van het rapport is weergegeven in de bovenstaande
scorecard. Het integraal afWeegmode1berekent automatisch de investeringskosten, de kosten voor de
gebruikers en de kwantitatieve exteme effecten. De kwalitatieve exteme effecten worden door de
gebruiker van het model bepaald. In deze categorie kunnen algemene exteme effecten gewaardeerd
worden, maar ook zeer specifieke exteme effecten aangegeven worden zoals het behoud van een
bepaald monumentaal pando De meest gunstige effecten worden gewaardeerd met een 1 en krijgen dan
automatisch de kleur groen. De meest slechte waardering krijgt het getal drie en de kleur rood.
Tussenliggende effecten krijgt de kleur gee!. Het is nu mogelijk om in een oogopslag een inzicht te
krijgen in de afWeging van de zes altematieve traces.

De maaiveldvariant heeft de laagste bouwkosten maar verliest dit voordeel door zeer veel negatieve
exteme factoren. De scorecard maakt duidelijk dat de spoorviaductvariant een ook een relatief
goedkope optie is. Echter als de exteme effecten beschouwd worden dan blijkt het spoorviaduct a1s
totaal niet zo'n positiefbeeld op te leveren. Als de verschillende traces op aile fronten onderling
vergeleken worden dan blijkt dat een boortunnel (tweesporig) voor de intercity's een zeer interessante
optie is. De harde kosten blijken zeer redelijk te zijn terwijl de kwalitatieve exteme kosten er zeer
gunstig uit zien.

Verdiepte aanleg van het spoor blijkt volgens de scorecard ook geen slecht altematief te ~in. In het
geval van verdiepte aanleg is de lange variant (1000 meter cut & cover) interessanter dan de korte
variant (500 meter cut & cover) vanwege een relatief grotere stijging van de positieve exteme effecten
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in relatie tot de stijging van de bouw- en gebruikskosten. De viersporige boortunnelvariant met station
is zeer een kostbaar altematief vanwege de aanleg van een station op relatief grote diepte. Door de hoge
bouwkosten is deze variant met b~izonder aantrekkelijk.

9. Literatuurlijst
Articon, Haalbaarheidsana~vse spoorverdubbeling Rijswijk, Amersfoort 1988

Dekker, K.H., Economische uitvoerbaarheid Structuurvisie Rijswijk, Integrale benadering van kosten
en baten. , KD/Consultants, Voorburg 1987



Bijlage 4. Case Rijksweg 13/16

1. Inleidine

Hierbij vindt u de uitvoering van de case studie Rijksweg 13/16 als onderdeel van de case-
studies zoals die worden uitgevoerd in het kader van het COB-onderzoek N-41O "Ontwerp
van een Quick-scanIRapid Appraisal methodiek". De case studies hebben als doel om het
ontwerp van de methodiek te testen. Er wordt uitgegaan van de nulsituatie, dat wi! zeggen een
situatie waarbij er nog geen alternatieven bekend zijn.

De uitvoering van de case-study AI6-13 stuitte op problemen. Ten eerste was er al onderzoek
gaande naar opvattingen van stakeholders over het open planproces door de school voor Hoge
Europese Beroepsopleidingen (HEBO). Ten tweede was de startnotitie al in de inspraak
geweest, waarin stakeholders hun bezwarenlaanvullingen op de startnotitie konden
weergeven. Tenslotte yond Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland het verstandiger als het
onderzoeksteam eerst zou kijken naar het bestaande materiaal. Het zou een verkeerd signaal
geven, als er nieuwe alternatieven gesuggereerd zouden worden. Ben mogelijke verstoring
van het open planproces zou het gevolg kunnen zijn.

Het bestaande materiaal bestaat uit de verslagen van de strategische werkconferenties van de
belangengroepen en bestuurders in oktober 1996 voorafgaande aan het tot stand komen van
de startnotitie. Ook van de reacties op de Startnotitie van belanghebbenden, zoals
weergegeven in de Richtlijnen voor de Trajectnota/MER Rijksweg 16/13/20 Terbregseplein-
Kleinpolderplein. Gevolg hiervan is dat de invulling van de antwoorden op de vragen uit het
Stappenplan hoofdzakelijk geschiedt op basis van bestaand materiaal en niet op basis van
interviews met de stakeholders.
Door de startnotitie is de positie van Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland voldoende
duidelijk.

2. Probleemschets initiatiefnemer

Vier hoofdproblemen staan centraal:

1. fileproblemen op Rijksweg 20 tussen Terbregseplein en Kleinpolderplein

2. de verkeersafwikkeling op het onderliggend wegennet

3. de verkeersveiligheid op het betreffende deel van Rijksweg 20

4. de leefbaarheid en barrierewerking rond Rijksweg 20 en Rijksweg 13

Toelichting:

Rijksweg 20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein maakt deel uit van de ruit om
Rotterdam. Deze Rijkswegen zorgen voor een belangrijke achterlandverbinding tussen de



Mainports Rotterdam en Schiphol met het achterland. Daarnaast zorgt het voor de aan- en
afvoer van het verkeer dat van en naar delen van de stadsagglomeratie moet. Door groei van
de mobiliteit en nieuwe VINEX-Iokaties en bedrijfsterreinen, neemt de druk op deze wegen
toe. Om de bereikbaarheid te verbeteren zijn maatregelen noodzakelijk.
De milieu- en leefbaarheidsproblemen op het onderliggend wegennet zullen zonder verder
ingrijpen toenemen. Rijkswegen 20 en 13 veroorzaken veel hinder.

Rijksweg 20 kan het verkeersaanbod niet verwerken door:

* te weinig capaciteit

* te korte toeritten

* het ontbreken van vluchtstroken

~
Figuur: situatieschets A13/AI6

3. Discussie alternatieven

1. Nulaltematief

Het nulaltematief is de referentiesituatie voor de beoordeling van de altematieven. Het
beschrijft de situatie in 2010 als er geen andere oplossingen worden uitgevoerd



* toeritdosering

* spitsstrook
* 'by-pass'
* dynamische route informatiepanelen (DRIP's)
* doelgroepstroken

* inhaalverbod vrachtauto's

* vluchtstrookgebruik bus

* verlaging maximumsnelheid in de spits

* routeverwijzing Transferium

* aanleg overstap carpool bij toeritten

2. Alternatief zonder uitbreiding infrastructuur

Dat betekent extra inzetten op het openbaar vervoer, overstapmogelijkheden voor de auto
verbeteren (transferia), parkeerbeleid. Centraal staat het beter benutten van de bestaande
infrastructuur.

3. Alternatief A 20

Een uitbreiding van de capaciteit van de A20 door 2 keer 2 rijstroken extra. Per rijrichting
zijn dan dus vijf rijstroken beschikbaar. De drie stroken voor het doorgaand verkeer worden
gesitueerd in een tunnel. De huidige Rijksweg 20 wordt teruggebracht naar twee keer twee
rijstroken.

4. Alternatief A 16/A13

Dit alternatief omvat de aanleg van een twee keer twee strook autosnelweg met vluchtstroken.
Er zijn twee tracevarianten. Een mogelijk trace, A-B ligt grotendeels aan de buitenkant van
het Lage Bergsche Bosch en ligt 3 meter boven het maaiveld.
Het andere trace, C is geprojecteerd tussen het Lage Bergsche Bosch en de noordoostelijke
bebouwingsgrens van Hillegersberg. In deze variant ligt de weg zes meter beneden maaiveld
en is afgedekt met een meter dikke grondlaag

Niet worden onderzocht

1. Een Openbaar Vervoer alternatief

Omdat dit alternatief volgens Rijkswaterstaat onvoldoende probleemoplossend is, wordt dit
niet als alternatief uitgewerkt.

2. Rijksweg 20 verbreden tot twee maal vijf aaneengesloten rijstroken

Vanwege te groot ruimtebeslag en negatieve gevolgen voor de leefbaarheid, is dit alternatief
afgevallen. Er is onvoldoende draagvlak voor.



3. Uitbreiding Rijksweg 20 met geboorde tunnels

Door gebruik te maken van boortechniek kunnen, geheellos van de bestaande weg, rijbanen
van twee keer twee rijstroken zonder vluchtstroken worden aangelegd. Er worden twee
tunnels geboord met een maximaal mogelijke diameter van 14 meter,
Bij een geboorde tunnel is er tijdens de uitvoering weinig hinder voor de omgeving
Het draagvlak is beperkt.

De nadelen luiden als voIgt:

* Er is slechts ruimte voor twee keer twee rijstroken voor het doorgaand verkeer naar de A13

* De verkeersveiligheid is minder groot door het ontbreken van (ruimte voor) vluchtstroken.
Bij een ernstige calamiteit in de lange tunnel (ruim 2 kilometer) zijn de mogelijkheden voor
rampenbestrijding en slachtofferhulp gering.

* Er zijn veel onzekerheden over de mogelijke uitvoeringsproblemen en de uiteindelijke
kosten

4. Uitbreiding Rijksweg 20 door stapelen boven spoorlijn

De gestapelde parallelbanen (twee maal twee rijstroken) worden dan boven de spoorbaan
Rotterdam - Utrecht g~legd. Bij realisering ontstaat een massief extra visueel obstakel. Het
voorziet niet in stroken voor het doorgaand verkeer. Het draagvlak is zeer beperkt

1.
2.
3.

Verbreden van de A20
Ondertunnelen van de A20
Verbindingsweg A16 via grote boog ten noorden van Lage Bergsche Bosch via de
Doenkade aansluitend op de A13
Verbindingsweg A16 onder het Lage Bergsche Bosch langs via de Doenkade
aansluitend op de A13
Van Terbregseplein via de Boterdorpse Venlaat in een tunnel onder de Bergsche
Voorplas midden onder het Bejaardencentrum en Sportterrein door van het
Molenwegkwartier dan aansluitend op de N209. onder

4.

5.

4. Stakeholderanalvse

lnitiatiefnemer is Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland. Ze werken nauw samen met de
gemeente Rotterdam en de Stadsregio. De volgende stakeholders zijn betrokken bij het
project.

Klankbordgroep overkoepelende belangenorganisaties

* Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming
* Recreatieschap Rottemeren

* WLTO Kring Midden-Zuid-Holland

* EVO Regio West-Nederland



* Rotterdam Airport
*TLN

* Kamer van Koophandel

* Werkgroep "Wacht niet tot het weg is"
* Zuid-Hollandse Milieufederatie

Bestuurlijke Klankbord

* Provincie Zuid-Holland

* Deelgemeente Prins Alexander

* Deelgemeente Overschie

* Deelgemeente Noord

* Deelgemeente Hillegersberg/Schiebroek

* Deelgemeente KralingenlCrooswijk

* Gemeente Bergschenhoek

* Gemeente Berkel en Rodenrijs

* Gemeente Rotterdam

* Stadsregio

Bevoegd Gezag

* Ministerie van VROM

* Ministerie van V&W

De projectgroep
. Rijkswaterstaat
. de provincie Zuid-Holland
. de Gemeente Rotterdam.

De volgende stakeholders zijn gekozen op basis van de criteria van schaal van het project,
voorgeschiedenis en relevante beslismomenten. Ook de toegankelijkheid van de informatie
speelde een rol, dat wi! zeggen dat door de beperkte beschikbaarheid van informatie niet alle
inzichten van de betreffende stakeholders verzameld kon worden.

1. recreatieschap Rottemeren
2. Kamer van Koophandel
3. Gehavend R'dam
4.EVO
5. Bestuurlijke klankbordgroep

1. Recreatieschap Rottemeren

probleemperceptie
verlies van groengebied bij nieuwe snelwegen
leetbaarheid, barrierewerking bestaande wegen
versnippering en vervuiling



Doel

* maximaal inzet op bestaande traces

* onderzoeken: tunnel onder Rottemerengebied mogelijk

2. Kamer van Koophandel

Belang

tekort aan niet-havengebonden bedrijfslocaties
goede aansluiting met het bedrijvenpark Rotterdam Noord-West ontbreekt

Doel

* (toekomstige) droge bedrijfsterreinen meenemen

* aanleg A16-13, niet tegen tunnel

* alleen aansluitingen voor doelgroepen: voorrang voor zakelijk verkeer

* leg o.v. bij woongebieden aan voordat de huizen er staan

* status van A20 zal verminderen

* opstellen van de trajectnota mag maximaal12 maanden duren

3. Gehavend R'dam

Belang

* groei verkeer beperken (leefbaarheid, ruimte, milieunormen)

* lokatiebeleid van belang (wonen-werken-recreatie bij elkaar)

* optimale uitbreiding vervoersmanagement

* parkeerbeleid (beperking bereikbaarheid auto)

* beter openbaar vervoer tussen de wijken (Overschie-Schiebroek-Alexanderpolder)

Doel
Gehavend R'dam is tegen een nieuwe weg: anders loopt men het gevaar dat er meer ruimte is
voor auto's, dus meer congestie. Toegeven aan vraag kan er toe leiden dat we over 10 jaar
weer met elkaar om de tafel zitten om over 8 stroken te praten. Groei dus beperken. Wat
betreft doelgroepaansluitingen is de nota Select-systeem van belang.

4. EVO

Belang

* combinatie van oplossingen, A16-13 aanleggen, mogelijk 2e ring R'dam

* A20 blijft belangrijke achterlandverbinding

* doelgroepen: extra capaciteit voor doorgaand verkeer en zakelijk verkeer

Doel
Bij een nieuwe weg zijn er volgens EVO meer mogelijkheden voor doelgroepen.

+ bestemmingsverkeer
+ forenzen
+ achterlandverbinding



+ zakelijk verkeer
+ bussen, carpoolers

5. Bestuurlijke klankbordgroep

De opmerkingen die tijdens de strategische werkconferentie gemaakt werden, werden niet
toegeschreven aan bestuurders. Daarom staan hieronder opmerkingen die gemaakt werden
zonder de naam van de stakeholder.

Belang

Vanuit de bestuurlijke klankbordgroep was veel aandacht voor het openbaar vervoer. Het
maximaal gebruik van het OV moest gestimuleerd worden. Ontbrekende verbinding
Ommoord, Hillegersberg,Schiedam ontbreekt. In het Regionaal Verkeer- en vervoerplan
(RVVP) zit al Tram plus, Zorro Zoetermeer-Rotterdam, Rail 21, Hofpleinlijn, R'dam-Delft.
De oost-west verbinding is voor OV nog onvoldoende. De vraag is of dit altematief goed is
voor de problemen van het omliggend wegennet en de achterlandverbinding.

Stadsregio: uit onderzoek blijkt dat de OV-markt verzadigd is als je RVVP uitvoert.
Knelpunten zijn dan nog:

* R'dam-Gouda

* Nieuwekerk- VlaardingenIMaassluis

* B-driehoek

* Rokin Alexander

* Tangent Delft

Het OV trekt niet alle reizigers uit de auto. OV koppelen aan flankerend beleid.

Reactie van deelgemeente Noord: het is tekenend dat dit altematief met verder uitgewerkt is
i.t.t. autoaltematieven. Je moet kijken naar de push en pull-factoren.
Deelgemeente Noord twijfelt aan de haalbaarheid en wenselijkheid van een capaciteits-
vergroting van RW 20.

De OV-altematieven die genoemd worden zijn eigenlijk onderdeel van het nul-altematief,
namelijk veel OV. Het zijn maatregelen die nu al in de plannen zitten en tot 2006 meege-
nomen worden. Het OV-altematief is meer: problemen die in 2006 overblijven toch d.m.v.
OV oplossen. Helderheid: kunje met OV het restprobleem ook oplossen?

Nulaltematief: bestaande plannen tot 2006 voor weg en OV (RVVP + MIT)
kabinet heeft besloten dat er rekeningrijden komt>
meenemen met het Nulaltematief problemen over? oplossen
met OVen weginfrastructuur

Doel

Het zou goed zijn om het OVals bottum line/als intergraal onderdeel bij andere altematieven
mee te nemen, zodat zo veel mogelijk OV wordt gerealiseerd. Mochten er dan nog problemen
zijn, dan kan m.b.v. de andere maatregelen binnen een altematief een oplossing gevonden



worden. Bij de startnotitie zou je OVals eerste moeten noemen.

5. Pakket van wensen en eisen:

* Karakter rijksweg 20: achterlandverbinding of stadsweg

* Doelgroepenbeleid

* Mogelijkheden voor openbaar vervoer

* Gemeente Rotterdam wil bij Doenkade Park & Ride voorziening maken

* Provincie Zuid-Holland is bezig met een studie naar de provinciale wegen tussen de
Al2 en de A13

* Verzoek parkeerbeleid Rotterdam in relatie te brengen met AI6/13

* Bevorderen OVen ontmoedigen autoverkeer is met name landelijk beleid

Niet acceptabel:

* A20 verbreden

* A16-13 op maaiveld (o.a. Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek)

* aantasten Recreatiegebied Rottemeren

* alternatieven waarbij op enigerlei wijze fysieke ruimte van het tuinencomplex wordt
onttrokken (Tuinvereniging Lusthof)

Voorwaarden voor een oplossing:

* een oplossing voor de congestie op RW20 mag niet leiden tot een verplaatsing van het
probleem naar elders

* tunnel (A16-13 langs Lage Bergsche Bosch zo diep dat het recreatiegebied er geen last van
ondervindt

* bij RW16113 nieuwbouwlocaties Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs goed ontsluiten

* ook rekening houden met Vinex-Iocatie Nesselande (Capelle aan de IJssel)

* weg ondertunnelen bij Lage Bergsche Bosch (geen schade aan natuurgebied, zo min
mogelijk barrierewerking voor deelgemeente Prins Alexander

* luchtfilters/zuivering bij ventilatie tunnels om uitlaatgassen af te zuigen

* een zo groot mogelijke wederzijdse afstemming met de ruimtelijke ontwikkelingen in het
gebied

* bij nieuwe infrastructuur aandacht voor ecologisch beheer van de middenberm

* onderzoek van Universiteit Wageningen naar luchthinder van nieuwe wegen voor woon-
buurten van aandacht geven

* Sluipverkeer Molenlaankwartier en B-driehoek

* sterk aan openbaar vervoer denken

* oplossing onderliggend wegennet

* tunnel waar mogelijk



* doelgroepenbenaderinglselect systeem

* Gemeente Berkel en Rodenrijs wi! een koppeling tussen HSL-ondergronds of verdiept en
het stuk langs de Doenkade. (koppeling A16-13 met HSL)
futegrale oplossing voor de knoop Rijksweg 16/13, Hofplein-lijn, HSL, ZoRo-verbinding,
N209, N471, N470

* Rijksweg !6/13 niet aansluiten op de N209, zodat het onaantrekkelijk is voor sluipverkeer
om van deze provinciale weg gebuik te maken

* verdiepte ligging A20 (goede stedebouwkundige inpassing

* kijk naar gedragsbe'invloeding autoverkeer

* transport per buisleiding meenemen

6. Aanvullende altematieven

Hieronder staan alternatieven of varianten die door de stakeholders naar voren zijn gebracht.
Niet alle opties vormen een serieus alternatief, bijvoorbeeld omdat ze te duur zijn,
natuurgebieden doorsnijden of niet probleemoplossend zijn (congestie blijft op A20)

a. Extra variant A16/13: D-variant

Boortunnel

* tunnelalternatief extra aantrekkelijk:
1. RW 16/13 moet onder de Rotte door worden aangelegd. Hierdoor is de rijksweg al op
diepte
2. tunnels worden in de praktijk steeds meer toegepast en daardoor steeds goedkoper

b. RW 16/RW 14

Het gaat om een trace dat vanaf het Terbregseplein noordwaarts gaat ten oosten van
Bergschenhoek en ten zuiden van Zoetermeer richting Den Haag. Bij het Prins Clausplein
sluit deze weg aan bij de RW 12, die hier dan moet worden verbreed.

c. Metro
Naast weg van variant C kan een metro-verbindingworden aangelegd

d. Voorburgse variant (Gemeente Rotterdam)

Dit betekent een geheel ondertunnelde A20. Het ondertunnelen van ook de bestaande
rijstroken betreft een zeer vergaande maatregel van aanpassing van de huidige situatie.

Bouw van kantoren en eventueel huizen op de overkapping met groene afscheiding aan de
buitenkant (vereniging voor natuur - en milieubescherming Noordrand Rotterdam)
De begroting van Rijkswaterstaat is onvoldoende om deze oplossing te bekostigen. Dat
betekent dat een dergelijk alternatief alleen realistisch zou kunnen zijn in geval van
voldoende kostendekking door bijvoorbeeld uitnutten van beschikbaar komende ruimte door
dubbel grondgebruik. De voorgestane oplossing kan dus alleen ontwikkeld worden, indien er



haalbare kostendragende plannen voor dubbel grondgebruik ontwikkeld kunnen worden in
samenwerking met de gemeente Rotterdam. In overleg met gemeente/Stadsregio zal
Rijkswaterstaat bezien in hoeverre het zinvol is dat Rijkswaterstaat, gemeente en NS
gezamenlijk een haalbaarheidsstudie naar volledig ondertunnelen uitvoeren.

e.OV

Geef 500 vaste A20 rijders en gratis OV-jaarkaart, zodat zij ervaren hoe het openbaar vervoer
functioneert

f. A16/A12 verbinding

Een verbinding tussen de A16 en de A12.

g. Sub variant

Splitsing van de weg richting knooppunt van wegen ten zuidwesten van Bergschenhoek en
een weg richting Bleiswijkse veilingcomplex

h. Verlenging tunnel A20 tot en met het gedeelte van de Al3 door Overschie

Praktisch niet realiseerbaar.

7. Analvse van altematieven

Het rekenmodel heeft informatie nodig over acht kenmerken van het trace.

(l=snelweg, 2=autoweg, 3=HSL
(meters)
(l=inrit/oprit, 2=recht deel, 3=kruising met
snelweg, 4=tweebaansweg, 5=breed water/
6=smal water, 7=spoor, 8=station, 9=station+)
(l=maaiveld, 2=viaduct, 3= cut&cover, 4=boortunnel,
5=boortunneI4x, 6=verdiept)
(l=land, 2=dorp, 3=stedelijk, invullen voor zowellinks als rechts van
infrastructuur)

Bodem (1=slecht (veen), 2=matig (klei), 3=goed (zand)
Start na vergunning (injaren)
Duur van de uitvoering (in jaren)

Vervoersysteem
Lengte
Trace

Variant

Gebied

8. Selectie van kansriike altematieven

Hoewel niet gekeken is naar juridisch, technisch, financieel, planologisch randvoorwaarden,
kan toch een en ander gezegd worden op basis van bovenstaande altematieven. Een
ondergronds altematief lijkt het meest kansrijk. Daamaast zal eens stevig pakket openbaar



vervoer en een beleid gericht op het onderliggend wegennet onderdeel van de oplossing
moeten zijn.
De Voorburgse variant, waarbij ondertunneling mede rendabel wordt door grondgebruik
boven de tunnel, lijkt ook kansrijk. Het stimuleert dat de verschillende partijen gezamenlijk
tot een oplossing komen. Een verbreding van de A20 en een A16-13 op maaiveld lijkt mij
kansarm.



Bijlage I Stand van zaken

Op 2 december 1996 werd fase 1 afgesloten en werd de Startnotitie vastgesteld door
Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland. In mei 1997 werden de richtlijnen voor de
Trajectnota/MER vastgesteld door de ministers van VROM en V&W. Fase 2 is nu bezig. Aan
de hand van de richtlijnen wordt de trace/m.e.r.-studie uitgevoerd. Na het opstellen van de
Trajectnota/MER beoordeelt en na aanvaarding publiceert het bevoegd gezag (V&W en
VROM) de nota. De Commissie m.e.r. kijkt of aan de richtlijnen is voldaan.
In fase 3 neemt het bevoegd gezag een ontwerp-trace-besluit en houdt daarbij rekening met
het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. en de opmerkingen van de insprekers.
Na inspraak stelt tenslotte de minister het tracebesluit vast. Er is nog een beroepsmogelijkheid
bij de Raad van State. Tenslotte wordt tot uitvoering van het projectbesluit overgegaan.



Biilage n Open planproces

Er is gewerkt volgens het zogenaamde open planproces. Dit houdt onder meer in dat in een
vroeg stadium overleg is gevoerd met aIle betrokken overheden, overkoepelende
belangenorganisaties, bewoners en bedrijven. Er zijn strategische werkconferenties met
klankbordgroepen van overheden en belangenorganisaties gehouden; ook zijn informatie-
bijeenkomsten voor lokaIe belanghebbenden belegd, Daarbij zijn de probleemverkenning en
de oplossingsrichtingen besproken en in verslagen vastgelegd.

.juni bijeenkomsten van de Klankbordgroepen Overheden en Belangenorganisaties.24 juni informatiebijeenkomst fileprobleem A20.begin juli bijeenkomsten voor bewoners.17 september Strategische werkconferentie Klankbordgroep Belangenorganisaties.19 september Strategische werkconferentie Klankbordgroep Overheden.1, 2, 3 oktober: informatiebijeenkomsten lokaIe belanghebbenden

In september 1996 kwam Rijkswaterstaat met een Nieuwsbrief over project Rijksweg 16/13.
Hierin werd verslag gedaan van de bijeenkomsten in juni met bewoners, belangengroepen en
bestuurders. De problemen werden op een rij gezet. Veel te veel verkeer, het wegennet
rondom RW 20, te weinig openbaar vervoer en ruimtegebrek werden genoemd. Het was voor
projectleider Ebbens van Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland verrassend dat problemen op
het gebied van leetbaarheid (stank, geluid en veiligheid) rondom rijksweg 20 zo sterk leven.
Ook zat een antwoordbon in de Nieuwsbrief voor opgave voor deelname aan de
informatiebijeenkomsten in oktober over de oplossingsrichtingen.



Biilage ill

Reacties op de Startnotitie

Overheden

1. Deelgemeente HillegersbergiSchiebroek
2. Stadsregio Rotterdam
3. Deelgemeente Kralingen-Crooswijk
4. Deelgemeente Overschie
5. Gemeente Capelle aan de IJssel

6. Deelgemeente Alexander
7. Inspectie voor de volksgezondheid voor de hygiene

van het milieu voor Zuid-Holland
8. Deelgemeente Noord
9. Provincie Zuid-Holland
10. Gemeente Berkel en Rodenrijs
11. Ministerie van LNV
12. Gemeente Pijnacker

Belantzhebbenden

1. Railned
2. Kamer van Koophandel en Fabrieken
3. Gasunie
4. Vereniging voor Natuur- en milieubescherming Noordrand Rotterdam
5. Bewonersorganisatie Molenlaankwartier

6. Stichting Natuur- en Milieuwacht
7. Tuinvereniging Lusthof
8. Natuur en vogelwacht Rotta
9. Werkgroep "Wacht niet tot het weg is"
10. Bezorgde bewoners Bergschenhoek

11. Interfacultaire werkgroep gebruik ondergrondse ruimte TV Delft
12. Recreatiegebied Rottemeren
13. Bewoners tegen Vliegtuigoverlast
14. Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier
15. Zuidhollands Landschap

Individuele bewoners



BULAGE5
Casebeschrijvingen empirische contrastanalyse

VERSLAG ARENA-STOA TE 'S-HERTOGENBOSCH

Inleiding

ARENA-STOA is een multifunctioneel complex van ondergronds parkeren, onder- en bovengronds
winkelen, alsmede wonen in de binnenstad van 's-Hertogenbosch (Tolbrugkwartier). Het is gelegen
tussen het Marktplein en de Bloemenkamp en beslaat onder meer het Burgemeester Loeffplein.
Ruimtelijk gezien vormt ARENA-STOA een vierde as in het assensysteem van winkelstraten (Hintha-
merstraat, Orthenstraat, Vughterstraat). De primaire insteek van het project is uitbreiding van de
winkelfunctie (D&P, 1990).

In 1989 ging de ideeenvorming van start (na besluit van gemeenteraad) over herstructurering van
dit gedeelte van het centrum. Het project is nooit echt omstreden geweest hoewel de invulling van de
architecten wel wat wijziging heeft ondergaan. De presentatie van de architecten was in 1994 en de
bouwactiviteiten zijn begonnen medio 1995. In 1998 zal het project worden opgeleverd. De vrij soepele
besluitvorming wordt toegeschreven aan het feit dat altijd (in aile fasen) is gecommuniceerd met de
burgers van de gemeente; tevens was belangrijk dat de burgers altijd ge'interesseerd zijn geweest in het
project.

Er is geen omslagpunt geweest op het vlak van de ondergronds bouwen. Van meet af aan was het
duidelijk dat extra parkeerruimte ondergronds moest worden gezocht. De planontwikkelaar kwam
vervolgens met winkelen op -10m het project rendabeler te maken. De enige wijziging in de loop van de
tijd is geweest dat men door te bouwen volgens het 'polderprincipe' (de wanden rustend in een op 20
meter diepte gelegen laag ondoorlatende klei) ineens veel dieper kon aanleggen, d.w.z. niet in twee maar
in drie ondergrondse lagen.

Ruimtelijke karakteristieken van het project

De winkelfunctie betreft 10.000 m2 vloeroppervlak (ARENA en STOA), waarvan 2.500 in STOA
(bovengronds begane grond en eerste verdieping), 5.000 m2 op het -1 niveau van ARENA en 2.500 m2
op de begane grond van ARENA. Op het -1 niveau verwacht men een supermarkt van AH, Blokker, wat
kleinere horeca, en een bakker aan te trekken. Op de begane grond verwacht men een meer exclusief
assortiment aan te kunnen bieden, bijv. qua kleding.

De 'polderconstructie' maakte de aanleg mogelijk van drie ondergrondse verdiepingen (2
parkeerlagen en een winkellaag). Met name de diepste laag van de parkeerkelder kon door de
constructiewijze relatief goedkoop worden aangelegd. De parkeergarages zullen in totaal plaats bieden
aan ongeveer 500 auto's.

Ruimtelijk (stedebouwkundig) gezien vormt de winkelgalerij van STOA de verbinding vanuit de
centraal gelegen Markt met ARENA. Vanuit dit standpunt is ARENA het eindpunt van een as. Gelet op
deze ligging zal een extra inspanning nodig zijn om koopstromen naar ARENA toe te leiden (D&P,
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1990). ARENA kan daarentegen ook winkelend publiek aantrekken via de uitgangen van de onder-
grondse parkeergarages.

Naast winkelen biedt ARENA wonen, namelijk in 40 appartementen die op de bovengrondse
winkels zijn aangelegd (aan de ene zijde in totaal vijf lagen, aan de andere zijde in totaal drie lagen).
Omdat de woningen in een open cirkel zijn gebouwd, is er een binnenplein op de begane grond (ongeveer
35 bij 50 meter).

De winkellaag op -1 en de parkeergarages zijn bereikbaar via een luie trap, roltrappen en liften.
Door vides op het binnenplein treedt overvloedig daglicht binnen op het ondergelegen winkelniveau.
Voorts wordt met lichte materialen gewerkt om de associatie met een donkere kelder te vermijden.

Met het totale project mikt men op de kwaliteit van een A2 winkellocatie (mogelijk AI). Er wordt
voorzien dat de huur gemiddeld 800 gld per m2 per jaar zal bedragen. Elders in de hoofdwinkelstraten
van het centrum lopen de huren uiteen van 600 tot 1.400 per m2 per jaar. (Wie WafWaar in de
Detailhandel, 1995-1996). De totale kosten van het project bedragen 100 miljoen gulden. Met
uitzondering van een bijdrage in de aanlegkosten van de parkeergarage ('het onrendabele dee1'), staat de
gemeente buiten de ontwikkeling, financiering en exploitatie. ING Vastgoed is de belegger en Multi
Vastgoed de ontwikkelaar.

ARENA-STOA onderscheidt zich van vergelijkbare winkelprojecten door de 'polderconstructie'
en door de opvallende architectuur. Met het laatste wordt bedoeld de langwerpige vorm van de galerij en
de ronde vorm van een arena. Hiernaast is het open karakter typerend, waardoor het winkelend publiek
zich niet 'opgesloten' voelt in een winke1centrum. Het ontwerp is van Oscar Tusquetz en Beth Gali (beide
gevestigd in Barcelona).

Bovengronds ruimtegebruik

ARENA-STOA neemt de plaats in van een vroegere parkeerplaats (deels braak terrein) en politiebureau.
Het grenst aan een ziekenhuis, woningen en winkels. In het centrum is ruimtegebrek de enige reden om
parkeergarages ondergronds aan te leggen. De grondprijs vormt een indicatie voor deze schaarste, t.W.
2.000 tot 2.500 gulden per m2 voor detailhandel.

Het centrum telt in totaal circa 75.000 m2 winkelvloeroppervlak. Het project ARENA-STOA
betreft een toevoeging ter grootte van 13% van het bestaande winkelvloeroppervlak.

lndicaties van drempelwaarden

's-Hertogenbosch telt als gemeente 125.000 inwoners (1996). De verzorgingsregio telt naar schatting een
bevolking van 260.000 (Wie Wat Waar in de detailhandeI1995-1996). De winkelfunctie in het centrum
trekt naast stadsbewoners en bewoners uit de regio, ook bezoekers uit overig Nederland. De laatste groep
maakt 25% uit van het totaal aantal bezoekers (D&P 1990). Blijkbaar trekt de stad dagtoeristen van
buiten de regio op basis van bezienswaardigheden en gezelligheid (terrassen), die eveneens komen
winkelen in het centrum.
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Beleidskader

Het project vloeit voort uit twee soorten beleid, namelijk (1) het stedebouwkundig be1eid en (2) het
economisch beleid ten aanzien van de centrumfunctie van de stad. Vanuit stedebouwkundig oogpunt
werd een reconstructie van het Tolbrugkwartier noodzakelijk geacht omdat de bouwstijl van de jaren
vijftig niet aansloot bij de kleinschaligheid van de omgeving. Het gebied kon hierdoor niet goed
functioneren als onderdeel van het centrum. Voorts werd het vanuit het oogpunt van stedelijke economie
noodzakelijk geacht om de boven-regionale winkel- en horecafunctie te versterken, gericht op midden- en
(deels) hogere segmenten.

Geraadpleegde bronnen
D&P Van Dijk & Partners (1990) Het kernwinkelapparaat van 's-Hertogenbosch. Onderzoek naar het
funktioneren van het Bossche kernwinkel-apparaat en uitbreidingsmogelijkheden van Burgemeester
Loeffplein. Voorburg.
Interview met ing. J.U. Buitink, Economische Zaken en Grondzaken, Stadsontwikkeling 's-
Hertogenbosch, 17 september 1997.
Wie Wat Waar in de detailhandeI1995-1996. Doorwerth: Polyservices.
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VERSLAG ST. JORISPLEIN EN AMICITIA TE AMERSFOORT

Inleiding

Amersfoort ondergaat momenteel een ingrijpende herstructurering van het centrum, onder meer met het
oog op een uitbreiding en niveau-verhoging van het kemwinkelapparaat. In de afgelopen jaren is de stad
in het kader van een groeitaak in korte tijd fors in bevolkingsomvang toegenomen. Ook de werkfunctie
van de stad heeft een sterke groei doorgemaakt (kantoorontwikkeling). Het winkelapparaat heeft evenwel
geen gelijke tred kunnen houden met deze ontwikkelingen.

Het stadshart van Amersfoort is als geheel beschermd stadsgezicht, hetgeen betekent dat de
structuur van het centrum (kleinschalig stratenpatroon) vast ligt. In dit kader zijn al eerder parkeergarages
ondergronds aangelegd (ondermeer bij het stadhuis, de Koestraat en de Beestenmarkt).

In het kader van ondergronds bouwen verdienen twee recente winkelprojecten bijzondere
aandacht, namelijk het St. Jorisplein (vanwege de combinatie van ondergronds parkeren, ondergronds
winkelen en ondergrondse distributie) en Amicitia vanwege de noodzaak van dubbel grondgebruik
(verzonken winkelstraat) en de desbetreffende omslag in het beleid.

Het St. Jorisplein ligt aan de rand van het oude centrum, tegen de Stadsring enerzijds en tegen het
V&D complex anderzijds. Dit project verkeert (medio oktober 1997) in de fase van voorbereiding van de
bouw. Amicitia ligt met een zijde eveneens aan de Stadsring. In dit project gaat het alleen om winkels -
deels in verzonken aanleg - naast het behoud van het historische gebouw Amicitia. De fase van het
voorlopig ontwerp is afgerond.

Contrast-analyse: omslagpunt in de tijd

Ten aanzien van Amicitia heeft zich een omslag voorgedaan in de fase van planvorming op gemeentelijk
niveau. Kern van het project is het historische gebouw Amicitia, dat hoger gelegen is dan het omliggende
maaiveld. Aanvankelijk zouden alleen naast (weerszijden van) Amicitia en in het hoofdgebouw van
Amicitia zelf winkels bovengronds worden aangelegd. Door de boogvormige ligging van het geheel (de
winkels zijn naar buiten gericht, richting Stadsring) zou slechts aan een enkele zijde winkels kunnen
worden aangelegd, zonder een overkant. Ben nadere studie bracht aan het licht dat de aanzuigende
werking van deze opzet alleen te gering zou zijn. Met het oog op economische rentabiliteit is vervolgens
besloten om koopstromen te concentreren door tevens winkels aan te leggen in de aangrenzende oude
stadswal op -1. Dit nieuwe plan houdt in een 'bovenstraat' (Amicitia) met eenzijdig winkelen en een
verzonken 'benedenstraat' (deels in de stadswal) met tweezijdig winkelen. Het project omvat in totaal ca.
5.000 m2 winkels en horeca. Er kan worden geconc1udeerddat uiteindelijk een economisch motief
doorslaggevend is geweest, maar dat de specifieke verzonken aanleg niet mogelijk was zonder de
aanwezigheid van de oude stadswal.

Ruimtelijke karakteristieken van de projecten

Het St. Jorisplein omvat in totaal ca. 12.000 m2 winkels, waarvan 2.000 m2 ondergronds. De
parkeergarage bevat twee lagen en biedt plaats aan 450 auto's. Het ondergronds winkel en betreft een
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supermarkt op -1. Dit aanbod past in het concept van "one stop shopping", waarbij klanten als het ware in
een centrumbezoek zowel dagelijkse artikelen als niet-dagelijkse artikelen kunnen kopen. Bijzonder aan
het project is de ondergrondse aanvoer en lossen van goederen voor het aangrenzende V&D (truck-dock).
Naast winkelen biedt het St. Jorisplein ook wonen, namelijk in 94 appartementen. Amicitia omvat in
totaal 5.000 m2 winkels en horeca - waarvan het merendeel in 'verzonken 'aanleg - naast circa 15
appartementen.

De ondergrond van Amersfoort is niet zodanig dat het 'polderprincipe' moeiteloos kan worden
toegepast. In de ondergrond is wel een waterdichte kleilaag aanwezig, maar deze is op verschillende
plaatsen onderbroken. Dit brengt extra kosten in de aanleg met zich mee.

Met beide projecten wordt gemikt op lokaties van AI-A2 niveau. Over de huurprijs is op dit
moment weinig bekend, maar de huren in de aangrenzende winkelstraten geven wellicht een indicatie
voor het niveau. Het gaat hierbij om een prijs per m2 winkeloppervlak per jaar van 900 tot 1.200 gld
(Wie Wat Waar in de detailhandeI1995-1996).

Wat de parkeergarage St. Joris betreft moet de gemeente zeker een financiele bijdrage leveren.
Ondergronds parkeren is relatief duur voor de gemeente. Ben bijkomende nadelige factor is dat bij
bodemvervuiling (veel voorkomend in oude stadskern) eerst bodemsanering moet plaats vinden en de
vrijkomende grond wellicht op speciale lokaties moet worden gestort.

De planontwikkeling en -realisatie van het St. Jorisplein is in handen van Multi Vastgoed; de
eigenaresse is Amvest Vastgoed. Het project ontstijgt het gemiddelde niveau en mikt op een bijzondere
allure. De ontwerpers zijn C. Dam (Amsterdam) en J. Busquets (Barcelona).

Bovengronds ruimtegebruik

Het St. Jorisplein project neemt de plaats in van vroegere woningen, parkeerplaats (voor V&D), een
busstation en het hoofdpostkantoor. Het grenst aan woningen, winkels en horeca.

De gemeente Amersfoort heeft geen specifiek beleid ondergronds bouwen, maar een beleid van
optimaal ruimtegebruik. Gegeven beperkingen in de stedebouwkundige structuur (beschermd
stadsgezicht) en ruimtegebrek bovengronds, moet noodgedwongen soms naar ondergrondse oplossingen
worden gezocht, en dit betreft primair het parkeren. Aangezien parkeergarages 'bronpunten' zijn van
koopstromen, is het gunstig om deze koopstromen ondergronds langs winkels te leiden. Hiernaast is de
bevoorrading bovengronds in een historisch gebied niet goed mogelijk, reden voor een truck-dock
ondergronds. Beide situaties zijn van toepassing op het St. Jorisplein.

Zoals eerder aangeduid, passen de twee projecten in het beleid om een 'inhaalslag' te plegen in
kwantiteit en kwaliteit van het stedelijk en regionaal kernwinkelgebied. Het gaat in totaal om een
uitbreiding van 23.000 m2 op de bestaande 44.000 m2 vloeroppervlak.

lndicaties van drempelwaarden

Amersfoort telt als gemeente 120.000 inwoners (1997). De verzorgingsregio omvat naar schatting een
bevolking van 280.000 (Wie Wat Waar in de detailhandel 1995-1996). Aangezien in het centrum (en
uitlopend naar het station) een sterke kantoorontwikkeling heeft plaatsgevonden, kan ook vanuit de
werkende bevolking in Amersfoort een zekere klandizie worden verwacht.

Opmerkelijk is dat de koopkrachtbinding van de Amersfoortse consument wat aan de lage kant is,
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namelijk 85%. Vergelijkbare steden binden circa 90% aan de eigen winkels (BRO Adviseurs, 1995).
Tegen deze achtergrond is eens te meer het gemeentelijk beleid van een inhaalslag in het winkelapparaat
duidelijk, om de ontstane "kooplekken" te dichten.

Beleidskader

Gelet op het eerder besprokene kan het beleidskader als voIgt worden samengevat. Enerzijds is er het
streven naar het kwantitatief en kwalitatief verbeteren van het kernwinkelapparaat en anderzijds is er het
beleid de bovengrondse ruimte - gegeven de randvoorwaarden van het beschermd stadsgezicht - zo
optimaal mogelijk te benutten. Ondergronds parkeren en hieraan gekoppeld winkelen, alsmede distributie
vormen hiervan een afgeleide.

Geraadpleegde bronnen
BRO Adviseurs (1995) Consumenten enquete Amersfoort 1995. Vught.
Interview met drs. C.EL.M. Heerkens, Stadsontwikkeling Amersfoort, 24 september 1997.
Wie Wat Waar in de detailhandeI1995-1996. Doorwerth: Polyservices.
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VERSLAG DE HEUVELGALERIE EINDHOVEN

Inleiding

Winkelcentrum de Heuvelgalerie is gebouwd in het centrum van Eindhoven op 500 tot 600 meter afstand
van het NS station. Het complex is multifunctioneel van opzet, dit wil zeggen het bevat winkels, horeca
(met binnen- en buitenterrassen), het Muziekcentrum Frits Philips en het Holland Casino, een parkeerga-
rage en een fietsenstalling. Het project is in 1992 geopend.

De Heuvelgalerie kent een ondergrondse parkeergarage en fietsenstalling, welke middels een
verzonken winkelplein verbonden zijn met de rest van het complex. De insteek voor de deels
ondergrondse aanleg van de Heuvelgalerie is het ondergronds parkeren geweest. Gegeven bepaalde archi-
tectonische inzichten is de verbinding tussen de ondergrondse parkeergarage en de rest van het complex
verzonken aangelegd.

Ruimtelijke karateristieken van het project

De Heuvelgalerie bevat een relatief grote ondergrondse verdieping in het complex met diverse winkels en
horeca (circa 4.000 m2), alsmede eengrote hierop aansluitende parkeergarage van circa 1.300 plaatsen
(twee lagen) en een ondergrondse fietsenstalling (capaciteit van 300 fietsen). fu totaal is er in het complex
circa 21.000 m2 winkels en restaurants. Hiemaast bevat het complex 44 appartementen en is er 6.000 m2
kantoorruimte. Het Muziekcentrum bevat twee zalen. De grote zaal telt 1.200 stoelen en de kleine zaal
500.

fu het ontwerp van de Heuvelgalerie heeft de Konigsallee in Dusseldorf model gestaan, met name
qua multifunctionaliteit en kwaliteitseisen (niet zo zeer qua deels verzonken karakter). De ontwikkelings-
maatschappij was MAB met ING als belegger. Er is een afzonderlijke exploitatiemaatschappij, namelijk
Shopping Center Management.

De aanleg op de ondergrondse verdieping van winkels en horecagelegenheid is vooral terug te
voeren op de specifieke inzichten van de architect (Walter Brune). Door het project ondergronds door te
trekken kon een verticale werking worden gerealiseerd van drie verdiepingen (rond een binnenplein met
een lichtdoorlatende koepel).

De huidige functies van de ondergrondse ruimten van het complex zijn: winkelen (food,
supermarket, drogist, bloemist), restaurants, parkeren van auto's, fietsenstalling, en een loopverbinding
vanuit de parkeergarage. Er zijn geen andere functies ondergronds aangelegd, hoewel dit wel tot de
mogelijkheden had kunnen behoren (bijv. delen van een bioscoop). Het Pathe bioscoop complex dat
momenteel naast de Heuvelgalerie in aanbouw is, heeft echter een separate planvorming doorlopen.

De verzonken winkels en horecagelegenheden zijn gegroepeerd rond een binnenplein waar
overvloedig daglicht kan binnenvallen. De twee bovenliggende verdiepingen zijn sluiten hierop aan. Qua
gemak van bereikbaarheid zijn er roltrappen en liften aangelegd. De liften hebben een luxe (doorzichtig)
karakter en zijn bevestigd aan twee zijden (buitenkant) van het ronde binnenplein. Daarnaast zijn er nog
trappen.

Het niveau van de winkels is vergelijkbaar met een Al (A2) lokatie. Als indicatie voor het
huidige huurniveau in Heuvelgalerie (per m2 vloeroppervlak per jaar) kunnen de volgende prijzen
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dienen: 450-650 gld (ondergrondse verdieping), 650-1.200 gld (begane grond), met 700-900 gld als
gemiddelde. De prijzen op de begane grond zijn grofweg vergelijkbaar met het niveau van andere
A1(A2) lokaties in Eindhoven (800-1.500 gld). AIleen het hoogste segment lijkt in de Heuvelgalerie
minder vertegenwoordigd te zijn (Wie Wat Waar in de detailhandeI1995-1996).

Bovengronds ruimtegebruik

De Heuvelgalerie wordt omgeven door allerlei centrumfuncties (winkels, horeca, bioscopen, kantoren
e.d.). Gegeven de beperkte fysieke mogelijkheden is allanger gekozen voor ondergronds parkeren in het
centrum. De grondprijs vormt een indicatie voor de schaarste aan ruimte, t.w. 2.000 tot 3.000 gld per m2
(voor detailhandel).

De winkelfunctie in het centrum van Eindhoven omvat circa 100.000 m2 winkel vloeroppervlak.
Hiervan bevindt zich circa 25% in de Heuvelgalerie.

lndicaties van drempelwaarden

De gemeente Eindhoven telt 197.400 inwoners (1996). Het verzorgingsgebied omvat een bevolking van
ca. 480.000 (500.000) (Wie Wat Waar in de detailhandeI1995-1996).

Beleidskader

Het beleidskader waarin de Heuvelgalerie tot stand gekomen is, is tweeledig. Enerzijds ging het om een
versterking van de regionale centrumfunctie van Eindhoven, met name de winkelfunctie. Hierbij zou de
Heuvelgalerie moeten kunnen concurreren met andere winkelcentra in de buurt, zoals van Valkenswaard,
Woensel en Geldrop, maar ook Tilburg. Dit betekende dat exc1usiviteit geboden was, tot uitdrukking
komend in (1) hoogwaardige vormgeving, (2) gemengde branchering (multifunctionaliteit) en (3)
kwaliteit van de winkels (middenhoge kwaliteitssegment). Anderzijds ging het om het verkeers- en ver-
voersbeleid, met als doel het centrum voor de auto bereikbaar te houden waarbij - gegeven de beperkte
fysieke mogelijkheden in het centrum - gekozen is voor parkeren ondergronds.

De insteek voor het deels ondergrondse karakter is dus het ondergronds parkeren, waarbij vanuit
marketingoverwegingen de parkeergarage (welke ook dienst doet voor het muziekcentrum en casino) een
uitgang is verschaft via de winkelafdeling van het complex. Geleiding van koopstromen is in deze heel
belangrijk. Hiernaast is in de tinancieel-economische uitvoerbaarheid van het project het parkeren van
essentieel belang omdat het opbrengsten genereert.

Geraadpleegde bronnen

Interview met de heer H.G. Scholte, Manager Strategische Ontwikkeling Afdeling Economische Zaken,
Dienst Stadsontwikkeling Eindhoven, 7 maart 1997.
Wie Wat Waar in de detailhandeI1995-1996. Doorwerth: Polyservices.
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VERSLAG BEURSPLEIN TE ROTTERDAM

1. lnleiding

Het Beursplein project is een veelomvattend project in het centrum van Rotterdam bestaand uit de
volgende onderdelen: nieuw winkeloppervlak, vervangende nieuwbouw en renovatie van bestaande
warenhuizen, bouw van een woontoren, aanleg van een parkeergarage (bovengronds), vernieuwing van
het metrostation Beurs en aanleg van een verdiepte winkelstraat. De twee delen van deze winkelstraat
zijn onder de Cooisingel met elkaar verbonden en sluiten aan op het metrostation Beurs en op de
souterrains van de grote warenhuizen en de Mall.

De planvonning dateert van 1988/89, waarbij vanaf het begin vaststond dat er verzonken en
ondergronds aangelegd zou worden. Ondergrondse bouw in dit gebied was niet nieuw, omdat er al
voetgangers tunnels onder de Cooisingel bestonden en het metro station Beurs was aangelegd.

Het Beursplein project is bijzonder omdat het uit vele ongelijksoortige onderdelen en
belanghebbende actoren bestond, hetgeen enigermate vertragend werkte op de planvonning. Tevens
vormde het project een majeure ingreep in het drukke hart van de Rotterdam (met vele kabels en buizen
in de ondergrond), reden waarom de aanlegfase met het oog op verstoringen zo kort mogelijk moest
worden gehouden (begin 1994 tot medio 1996). Beide omstandigheden stelden hoge eisen aan de
projectorganisatie en communicatie (Booij en Nijhout, 1996).

2. Ruimtelijke omgeving

Het ruimtelijke probleem dat opgelost moest worden was het integreren van twee afzonderlijk
functionerende delen van het winke1centrum, namelijk markt-C&A- V&D etc. (lagere segmenten) en
Bijenkorf (hogere segmenten). De Cooisingel vormde hierin een barriere (de voetgangers tunnels werkten
niet goed als verbinding). Daarnaast zou de Cooisingel nog meer verkeer gaan aantrekken door de
opening van de Erasmusbrug.

3. lndicatoren voor draagvlak en knooppuntfunctie

Rotterdam telt als gemeente 593.000 inwoners. Het verzorgingsgebied telt naar schatting ruim 1 miljoen
bewoners (1.100.000) (Wie Wat Waar in de detailhandeI1995-1996).

De verzonken winkelstraten sluiten aan op metro station Beurs. Dit station kan worden
gekwalificeerd als een centraal metrostation (overstappen). Naar schatting maken per dag 70.000
reizigers van dit station gebruik (Booij en Nijhout, 1996). Hiemaast heeft het Beursplein gebied
natuurlijk een autonome aantrekkingskracht als winkelcentrum. Recentelijk zijn in de verzonken straat
per week 500.000 passanten geteld.

4. Ruimtelijke karakteristieken van het project
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In het kader van ondergronds bouwen zijn relevante onderdelen van het Beursplein project: de verzonken
winkelstraat van 300 meter lengte (verdiept, merendeels open) met extra winkels, de doorgang onder de
Coolsingel met de aansluitingen op het metrostation, het winkelsouterrain van de overdekte winkelstraat
de Mall en verbindingen met alle warenhuizen (via hun souterrain). De extra hoeveelheid vloeroppervlak
aangebracht door de ondergronds (verzonken) aanleg bedraagt 10.000 m2. In totaal is bij het project een
winkeloppervlak van circa 60.000 m2 betrokken.

Er zijn hoge kwaliteitseisen aan de verzonken straat gesteld: een luxe karakter en styling, met een
zo licht mogelijke onderdoorgang. Tevens zijn luie trappen aangelegd om de overgang van begane grond
naar verzonken straat te vergemakkelijken. Als voorbeeld hebben gediend het stadswinkelcentrum
Hannover (duidelijk minder aantrekkelijk aangelegd), de Hallen in Parijs (ook deels open verzonken) en
wat de styling betreft, Horta Plaza in San Diego.

De projectontwikkelaar is Multivastgoed, terwijl voor de financiering een consortium optreedt
van ING, Vastgoed by, Focas en de gemeente Rotterdam (de laatste voor 12%). Er is zodoende sprake
van een publiek-private partnership waarbij de gemeente ook risicodragend is en een vetorecht heeft. Als
beheerder treedt op PNA (Gouda).

De totale investering in het winkelcentrum bedraagt 500 miljoen gulden (Booij en Nijhout, 1996).
Het gaat om een Allokatie, met huurprijzen uiteenlopend van 600 tot 2.500 per m2 per jaar.

5. Beleidskader

Het beleidskader van het project is primair het terugwinnen van koopkracht in het centrum, door zowel
een kwantitatieve als kwalitatieve verbetering van het winkelaanbod. Het centrale winkelgebied verloor
vanaf de beginjaren tachtig circa 12% van de bestedingen per jaar (was circa 8% in andere steden).

Ondergronds bouwen heeft geen bijzondere aandacht in het gemeentelijk beleid. Op bepaalde
punten biedt het evenwel een oplossing (barriere, ruimtegebrek). In het centrum is recentelijk de
renovatie van een oude parkeerkelder voltooid (onder Schouwburgplein). Deze garage is verkleind (met
circa 100 plaatsen) ten gunste van een verdiepte aanleg van het cafe van de Pathe bioscopen. Dit cafe is
zodanig gebouwd (deels open dak) dat het daglicht ruim kan toetreden.

Er bestaan serieuze plannen voor een ondergronds knooppunt van openbaar vervoer onder het
Kruisplein en Stationsplein, inclusief ondergrondse parkeergarages aansluitend op de autotunnel van het
Weena.

Geraadpleegde bronnen

Booij, A.J. en P.M. Nijhout (1996) Het winkelvoorzieningenniveau in het sssstadscentrum van
Rotterdam onderging een facelift. Beursplein Rotterdam. In: Cement 48: 74-79.

Interview met de heer ing. L. Prinsenberg, Projectleider Onwikkelingsbedrijf Gemeente Rotterdam, 11
februari 1997.
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VERSLAG HAUPTBAHNHOF ZURICH (SHOPVR.LE) EN BAHNHOF STADELHOFEN

1. Inleiding

ZUrich is wat betreft verstedelijking (omvang) en rol van het openbaar vervoer vergelijkbaar met
de Nederlandse grote steden. De stad is vanuit het oogpunt van ondergronds bouwen interessant omdat
hier onder twee verkeersknooppunten van verschillende orde winkelcentra (winkels en horeca) onder-
gronds zijn aangelegd: het Hauptbahnhof en het Bahnhof Stadelhofen, beide in het centrum van de stad
gelegen.

In de agglomeratie ZUrich hebben zich geen ontwikkelingen ten aanzien van ondergronds
winkelen voorgedaan waarbij geplande ondergrondse projecten zijn afgeblazen, dan wel sterk gewijzigd.
Wel zijn voor de twee stations in ZUrichenkele interessante kritische ruimtelijke randvoorwaarden naar
voren gekomen.

2. Ruimtelijke omgeving

Het winkelcentrum onder het Hauptbahnhof (Shopville) en dat onder Bahnhof Stadelhofen. zijn
aangelegd op basis van de aantrekkingskracht van het centrum van ZUrich voor woon-werk verkeer dat
gebruik maakt van het openbaar vervoer. Het Hauptbahnhof is een bovengronds kopstation, als het ware
ingeklemd gelegen tussen het Landesmuseum (en Museumstrasse), de rivier de Limmat (en Bahnhofquai)
en de Bahnhofplatz met halteplaatsen voor bussen en trams. In dit gebied is geen bouwruimte
bovengronds beschikbaar. De ondergrond bestaat uit glaciale afzettingen (morene) bedekt met 2 tot 4
meter riviersediment. Door de nabijheid van de rivier vormde water wel een probleem maar dit bleek
overkomelijk.

De geschiedenis van het ondergronds aangelegde winkelcentrum gaat hier terug tot een besluit
van de gemeente in 1965 om het voetgangersverkeer van en naar het centrum te vergemakkelijken
middels een ondergrondse traverse onder het Bahnhofplatz. Destijds (1967) telde men op een werkdag
tussen 17.30 en 18.30 uur 17.000 personen in de in- en uitgangen van het station. Primair doel van deze
Bahnhof-Passage was het voetgangersverkeer ongestoord te kunnen laten verlopen van en naar het
station, alsmede tussen de gebouwen aan weerszijden van het station. Door het dientengevolge
verdwijnen van het overstekend voetgangersverkeer zou tevens het Bahnhofplatz verbeterd kunnen
worden ingericht ten behoeve van het tram- en busverkeer. De Bahnhof-Passage werd tussen 1965 en
1972 aangelegd in opdracht van de gemeente. In Annex 1 staan de kencijfers van de Bahnhof-Passage
destijds. Vanwege het succes van de traverse en de winkelfunctie, alsmede de noodzaak nieuwe perrons
verdiept aan te leggen werd tussen 1987 en heden het Hauptbahnhof ingrijpend ondergronds uitgebreid,
ondermeer met een groot winkelcentrum aansluitend op de Bahnhof-Passage (bet geheel nu Shopville
genaamd).

Het ondergrondse winkelcentrum bij Bahnhof Stadelhofen is aangelegd na een ingrijpende
reconstructie van het bestaande station (1984-1990). Op basis van grote stromen passanten (suburbaan
woon-werkverkeer) naar het centrum werd destijds een uitbreiding van de winkel-functie haalbaar geacht.
Bovendien grenst het station aan de Kantonschule Stadelhofen, waarvan eveneens klandizie werd
verwacht. Aan de stadszijde is het gebied bovengronds op aantrekkelijke wijze opnieuw ingericht om
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passanten een langer verblijf te bieden, o.a. met winkels, restaurants (zomerterrassen) en expositieruimte.
Het station grenst tevens aan Stadelhoferplatz met halteplaatsen van drie trams. De ondergrond is
vergelijkbaar met die van het Hauptbahnhof.

3. Indicatoren voor draagvlak en knooppuntfunctie

ZUrich telt als gemeente bijna 361.000 inwoners. In de agglomeratie zijn ruwweg 1 miljoen inwoners
woonachtig. Hiemaast is de stroom inkomende forenzen van belang, waarbij het aandeel openbaar
vervoer gebruikers 44,9% bedraagt. Dit aandeel is in de loop der jaren gestegen (was 36,6% in 1980).

Aangezien de winke1centra zijn geent op de knooppuntfunctie is informatie over de omvang van
deze functie van belang (Tabel 1), zowel naar omvang van het aanbod als feitelijke stromen. Het
Hauptbahnhof is een openbaar vervoerknooppunt van de hoogste orde, met internationale, nationale en
regionale (binnenstedelijke) aansluitingen. Station Stadelhofen - op twee minuten treinreistijd van het
Hauptbahnhofverwijderd -heeft een nevenfunctie in het regionale (binnenstedelijke) vervoer.

Tabell Draagvlak Ziirich en knooppuntfunctie

DRAAGVLAK

Aantal inwoners gemeente (1994)
Aantal inwoners agglomeratie (1990)
Dichtheid gemeente (inwoners per ha) (1994)
Dichtheid (Altstadt) (inwoners per ha) (1994)
Inkomende forenzen (gemeente) (1990)
Uitgaande forenzen (gemeente) (1990)
Aandeel openbaar vervoer inkomend forensisme (a)
Aandeel openbaar vervoer uitgaande forensisme (b)

KNOOPPUNT

Hauptbahnhof
Aantal perrons
Aantal treinpassagiers 1995 (gemiddeld per dag)
Modal split treinreizigers (openbaar vervoer)(d)
Modal split treinreizigers (voetgangers)(d)
Aantal tramlijnen (direct HB bedienend)
Aantal buslijnen (direct HB bedienend)

Stadelhofen
Aantal perrons
Aantal vertrekkende treinen beide richtingen per uur (e)
Aantal tramlijnen (Stadelhoferplatz)

360.850
940.180

42
43

160.280
49.480

44,9%
33,4%

22
340.000 (c)

70%
27%
8
2

3
25
3
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a. fuclusief scholieren en studenten: 49,1 %.
b. Idem: 34,4%.
c. fuclusief overstap (100.000) en bestemming en vertrek verkeer (240.000).
d. Bestemmingsverkeer.
e. Ochtendspits (naar ZUrichen richting Tiefenbrunnen (Stettbach)).
Bron: Stadt ZUrich Tiefbauamt (1996) Kennziffemspiegel1994.2

4. Ruimtelijke karakteristieken van het project

Het Hauptbahnhof telt vier bouwlagen, inclusief begane grond (Tabel 2). Op de begane grond
liggen de perrons van het kopstation en ruimten voor verscbillende vormen van dienstverlening
(kaartverkoop; reisbureaus; restaurants, etc.). Op de eerste laag (relatief klein) zijn diensten gevestigd in
de sfeer van persoonlijke verzorging (zoals wassalon, douche ruimten), alsmede de bagage kluizen.
Shopville ligt op de tweede laag met in totaal 120 winkels en restaurants. Het aanbod varieert van
kiosken (snelle aankoop) tot supermarkten en kledingzaken. Hiemaast zijn er een fitnesscentrum en
zonnenstudio. De laatste functies hebben ten opzichte van winkelen een andere verblijfsinhoud. Hun
aanwezigheid geeft aan dat er een breder spectrum van functies mogelijk is dan alleen winkelen en (snel)
eten door passanten. De winkels en restaurants zijn zeven dagen per week geopend van 9 tot 8 uur. Op de
vierde verdieping liggen de vier perrons van de treinen die de regio (stad) bedienen.

De centrale stationshal is met de benedenlagen verbonden met liften en roltrappen. De liften (en
schachten) zijn zodanig geconstrueerd dat er daglicht binnenvalt op een deel van de Ie en 2e laag
beneden. Voor het merendeel zijn de ruimten evenwel van daglicht afgesloten.

Een belangrijke voorwaarde waaronder Shopville kan functioneren is het kunnen eerbiedigen van
de eisen van arbeidsinspectie. Aangezien merendeels geen daglicht toetreedt, moet het personeel zodanig
kunnen worden aangesteld dat zij slechts beperkte dagdelen ondergronds verblijven. Met de huidige
flexibele werktijden zal dit geen probleem meer zijn. fu de jaren zeventig evenwel, selecteerde de
gemeente de huurders van winkels op aanwezigheid van een bovengrondse vestiging in het aangrenzende
centrum, zodat het personeel gemakkelijk overdag van werkplek kon wisselen tussen ondergronds en
bovengronds.

Bahnhof Stadelhofen telt twee bouwlagen, inc1usief de begane grond. Op de begane grond
bevinden zich het eigenlijke stationsgebouw met kaartverkoop en een reisbureau, alsmede de perrons. De
winkels bevinden zich op de eerste laag onder de sporen in een galerij die tevens op drie punten dienst
doet als onderdoorgang van het ene naar het andere perron. De circulatie op het station is zodanig dat
passagiers de ondergrondse verdieping moeten aandoen om het station te kunnen verlaten (of hun perron
te bereiken).

Er zijn roltrappen en liften aanwezig. Opmerkelijk is dat over de gehele lengte van de galerij
zitbanken zijn geplaatst, waardoor de verblijfsfunctie ondergronds wordt gestimuleerd. Tevens wordt het
daglicht over de gehele lengte van de galerij aan weerszijden door een richel naar binnen gelaten. Het
winkelaanbod wisselt van kiosk tot supermarkt en kledingzaak. Ook bier zijn de winkels en restaurants
zeven dagen per week open van 9 tot 8 uur.
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5. Beleidskader

Zoals eerder aangegeven yond in eerste instantie de ondergrondse aanleg bij het Hauptbahnhof plaats
vanuit verkeerskundig oogpunt, namelijk het opheffen van de barriere van het stationsplein voor de
voetgangersstromen van en naar het station. De latere fasen van het project moeten worden gezien in het
kader van versterking van de centrumfunctie van het stationsgebied, vooral wat betreft winkels, in
combinatie met verbetering van het station zelf als knooppunt.

Tabel 2 Ruimtelijke karakteristiek Hauptbahnhof (Shopville) en winkelcentrum Stadelhofen

Centrum Hauptbahnhof 1995
Aantal verdiepingen
Totaal oppervlak diensten (m2) (a)
waarvan:
Kantoren (m2)
Winkels (Shopville, SBB, etc) (m2)
Overige (m2)
Opslag en verbindingsruimten (m2)

4
62.900

2.400
21.000
10.800
28.700

Specifiek: Shopville 1995
Aantal winkels
Huuroppervlak (m2)
Werkzaam personeel
Ornzet (SFr, Mio)

120
11.800
ca 1.200
ca 240

Winkelcentrum Stadelhofen
Aantal winkels 20

a. Bruto vloeroppervlak.

6. Betekenis van de resultaten

De oorspronkelijke functie van de ondergrondse aanleg bij het Hauptbahnhof ZUrich was het
vermijden van de storende werking van druk verkeer (Bahnhofplatz) op de voetgangersstromen van en
naar het station (opheffen barrierewerking). hI de ondergrondse voetgangerspassages zijn winkels en
horeca aangelegd en dit bleek een succes te zijn. hI een hierop volgende fase (reconstructie Hauptbahnhof
zeIt) is de winkel- en horecafunctie sterk uitgebreid.

Het voorbeeld van ZUrich-Shopville geeft aan dat grootschalige ondergrondse winkelcomplexen
economisch haalbaar zijn in combinatie met een grootstedelijk centraal station en ondergrondse passages
die het voetgangersverkeer automatisch langs (een deel van) de winkels leiden. ZUrich-Stadelhofen is een
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veel kleiner station, maar ligt ingebed in grote dagelijkse verkeersstromen. De passanten worden hier
zowel onder- aIs bovengronds uitgenodigd tot een langer verblijf door een attractieve, kleinschaIige
omgeving. Ook bier worden de passanten ondergronds automatisch langs de winkels geleid. Voor
uitspraken over een economisch succes is het hier nog te vroeg. Resumerend kunnen de volgende
kritische ruimtelijke randvoorwaarden worden genoemd, met name gebaseerd op de ervaringen met het
Hauptbahnhof:

1.
2.

Ruimtegebrek bovengronds.
Ben openbaar vervoerknooppunt van de hoogste orde waar het gaat om een relatief grootschalige
winkel- en horecafunctie (een huuroppervlak van ca. 21.000m2).
Ben zodanige circulatie dat voetgangers (merendeels) langs de winkels worden geleid, aIsmede
een zodanige inrichting dat voetgangers worden uitgenodigd langer ondergronds te verblijven.
Zeer ruime openingstijden van winkels en horeca.
Ben zodanige selectie van huurders (winkeliers etc.) dat kan worden voldaan aan de eisen van de
arbeidsinspectie.

3.

4.
5.

Momenteel bestaan er geen plannen meer om in het centrum van ZUrich ondergronds te bouwen.
Wat wel mogelijk is, is de voortzetting van een andersoortig ondergronds project, namelijk (in de
Loewenstrasse) het onderbrengen van aIle ondergrondse leidingen, buizen, etc. in een en dezelfde tunnel;
dit met het oog op een efficienter en goedkoper plegen van onderhoud. Op de eerste plaats zijn de kabels,
buizen, etc. vanuit de tunnel beter toegankelijk en op de tweede plaats hoeft het wegdek niet meer
opengebroken te worden in drukke straten.

Tenslotte is vermeldenswaard dat plannen worden gerealiseerd om naast het Hauptbahnhof
ZUrich (Bahnhof Stidwest) de sporen te overkappen en met enkele verdiepingen bovengronds te
bebouwen. Het is de bedoeling om hier een multifunctioneel centrum aan te leggen met een grote
stationshaI, hotel, conferentie-ruimte, restaurants, park+ride parkeerplaatsen, aIsmede een centrum voor
dienstverlening (winkels, kantoren, kunstgaIerij, onderwijsinstellingen) en circa 400 woningen op
aangrenzend terrein.

Annex 1 Kencijfers Bahnhof-Passage 1970

Afmetingen
Lengte
Breedte (midden)
Inhoud

190m
48m

46.500 m3

Verkeersoppervlak
Winkeloppervlakte

3.360m2
2.415 m2

Kosten (millionen SFr) 26

Bron: Stadt ZUrich (Bauamt 1) (1970) Bahnhof-Passage ZUrich.
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VERSLAG SPOORTUNNEL GEMEENTE BEST

Inleiding

De gemeente Best is een kern gelegen in het noordwesten van de stadsregio Eindhoven-Helmond. De
bebouwde kom van de gemeente wordt doorsneden door een spoorlijn waarover de verbindingen
Tilburg-Eindhoven en 's-Hertogenbosch-Eindhoven lopenoMomenteelliggen er twee sporen, maar in het
NS Rapport Rai121 wordt uitgegaan van vier sporen op het traject Boxtel-Eindhoven.

De geplande spoortunnel in Best is een voorbeeld van een omslagpunt in het beleid van de
rijksoverheid. Hoewel de gemeente altijd overtuigd is geweest van de noodzaak van een ondergrondse
oplossing (Gemeente Best Raadsbesluit 1992), was de Minister lange tijd niet van deze noodzaak
overtuigd.

Contrast-analyse: omslagpunt in de tijd

De Minister is steeds uitgegaan van een bovengrondse oplossing, mede om financiele redenen. Hiernaast
werd ondergronds bouwen in het begin van de jaren negentig gezien als een oplossing voor de verder weg
gelegen toekomst welke op dat moment te duur was. Tevens wilde men een precedent werking.'om
financiele redenen remmen.

fu het kostenplaatje van de Minister vormde de 'palenvariant' (Weeber) het financiele
referentiepunt (255 miljoen). Hier tegenover stonden twee verdiepte varianten van de gemeente, een dure
(325 miljoen) en een sobere (290 miljoen). Op basis van de inspanningen van een ingesteld platform
(waarin de Provincie en MVROM) kon de (inmiddels nieuwe) Minister in 1995 worden overtuigd van de
noodzaak van een ondergrondse oplossing, met als voorname argumenten het schaalconflict tussen een
bovengrondse oplossing en de fijnmazige kern van Best, en enkele andere belangrijke leetbaarheidscrite-
ria zoals geluidshinder, visuele hinder en verwevenheid van de dorpshelften. Het ging hierbij om de
variant van 325 miljoen.

Voorwaarde was wel dat 50% van de meerkosten van de ondergrondse variant ten opzichte van
de 'palenvariant' (nl. 35 miljoen) door lagere overheden gedragen zouden worden (Gemeente Best en
Provincie elk 11,7 miljoen; en de regio 11,7 miljoen) (Noot 1).

Momenteel (september 1997) is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De tunnel zou in
2002 opgeleverd moeten worden. Het uitgangspunt is dat tijdens de werkzaamheden het treinverkeer niet
gestoord mag worden, hetgeen van invloed is op de bouwwijze (start aan de oostkant, dan voIgt de
westkant).

Wat de herinrichting van de stationsomgeving betreft, lopen momenteel enkele bezwaarschriften
tegen het bestemmingsplan Spoorzone (Gemeente Best RaadsvoorsteI1996). Het bestemmingsplan ligt
bij de Raad van State. De bezwaren lijken niet tot grote vertraging te kunnen leiden (veelal betrekking op
persoonlijke belangen zoals geluidshinder door treinverkeer en verlies aan privacy). Geluidshinder kan
met schermen worden teruggebracht.
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Ruimtelijke karakteristiek van het project

De spoortunnel zal over een lengte van 935 meter ondergronds overdekt zijn. In de spoortunnel bevinden
zich de perrons. De perrons lopen een klein stuk in de open lucht door waar het tunneldak ophoudt. Er
zullen een middenperron en twee zijperrons worden aangelegd, elk van 270 meter lengte. De constructie
is die van een waterdichte betonnen bak, waarbij over een lengte van 155 meter sprake is van een open
bak constructie. De toeritten worden over een afstand van 320 en 520 meter met folie beschermd tegen
het grondwater. Inc1usief de toeritten bedraagt de lengte van de tunnel 1.930 meter. De betonnen bak
komt op een diepte van ongeveer 7 meter onder het maaiveld te liggen. Een bijzonder aspect is dat een
extra helling 'overbrugd' moet worden door de verhoogde ligging van het spoor op de brug over het
Wilhelminakanaal (richting Eindhoven). Het te overbruggen hellingspercentage werd aanvankelijk door
de NS als een probleem gezien.

Het nieuwe station wordt aangebracht op het dak van de tunnel, met ingangen naar de Oost- en
Westzijde van het dorp. De perrons in de tunnel zijn alleen via het station te bereiken (naast
nooduitgangen). Hiemaast wordt het tunneldak ingericht als plein met groenvoorziening, en wordt een
weg aangelegd. In de nabijheid van het stationsgebouw is een fietsenstalling direct naast het tunneldak
gepland. De herinrichting van de bovengrondse ruimte maakt deel uit van een omvangrijke reconstructie
van de dorpskem. Hier zijn nieuwe centrumvoorzieningen gepland, zoals kantoren, showrooms, alsmede
woningen. De inrichting beoogt met name de samenhang tussen de langdurig gescheiden dorpsde~en te
herstellen.

In het ontwerp van de spoortunnel is aandacht besteed aan het sociaal acceptabel maken van een
ondergronds verblijf. Het gaat hier om de toetreding van daglicht via de glazen constructie van het station
en via twee kleinere glazen vides. In het dak worden hiemaast rookkleppen aangebracht. De ligging van
het glazen station en de twee vides maakt het mogelijk dat de perrons om de 60-70 meter van daglicht
worden voorzien. Tevens worden drie liften in een glazen schacht aangelegd. Er zal ook sprake zijn van
camera-bewaking.

De ondergrond heeft het nadeel dat zich hier geen waterdichte leemlaag bevindt (zoals in
Rijswijk). Het grondwater is dus een complicerende factor. Om permanente bemaling te voorkomen is -
vanwege milieu overwegingen, namelijk uitdroging - gekozen voor de waterdichte tunnelbak en folie op
de toeritten. Dit heeft het project duurder gemaakt dan dat in Rijswijk.

Bovengronds ruimtegebruik en noodzaak ondergrondse oplossing

De voomaamste argumenten om ondergronds aan te leggen is het opheffen van de barriere werking van
de spoorlijn op het dorp, inc1usief het verkeer (twee spoorwegovergangen) en de mogelijkheid om de
stedebouwkundige samenhang tussen de twee dorpshelften te herstellen. In de huidige situatie met twee
sporen zijn er acht doorgaande treinen en acht stoptreinen (afgezien van goederentreinen en intemationale
treinen). Gemiddeld elke drie minuten worden de spoorwegovergangen gesloten.

Een spoorweg op palen zou ook de barriere-werking hebben kunnen opheffen, maar deze variant
zou een toename van visuele hinder en een schaalconflict tussen de grootschalige spoorbak en het
fijnmazige dorpsgebied met zich meebrengen.

Hiemaast is ook bovengronds nauwelijks ruimte beschikbaar om tot spoorwegverdubbeling te
komen. In de oude situatie bedraagt de afstand tussen de sporen en de erfafscheiding van de gebouwen 20
tot 25 meter. Het verminderen (vermijden) van geluidsoverlast vormt mede een argument voor een onder-
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grondse oplossing. Vande zijde van de gemeente is hier een grens in geluidsbelasting gehanteerd van
65dBA. Geluidschermen kunnen wel de geluidshinder doen afnemen, maar op straffe van een
toegenomen visuele hinder. Voorts is ook vanwege veiligheidsaspecten (vervoer gevaarlijke stoffen) door
de gemeente voorkeur gegeven aan een ondergrondse variant boven een bovengrondse dijk of 'palenvari-
ant'.

Ruimtelijke situatie en beleid.

In 1996 bedraagt het inwoneraantal van de gemeente Best ongeveer 24.000. De stedelijkheid van Best is
matig (3, op een schaal van 1 tot en met 5), d.w.z. er is een adressendichtheid van 1.000 tot 1.500 (CBS
1996). Ook andere indicatoren duiden op matige dichtheden: een bevolkingsdichtheid per kin2 land van
677 en een woningdichtheid per km2 land van 253. Binnen circa 500 meter afstand tot de spoorbaan
wonen ca. 13.000 inwoners.

In de toekomst (VINEX beleid) zal Eindhoven versterkt uitgroeien tot een (inter)nationaal
stedelijk knooppunt, waarbij de expansie logischerwijze (gelet op aanwezige verkeersinfrastructuur)
vooral in noordwestelijke richting wordt gezocht, dus in Best en omgeving. In dit kader moet Best in het
provinciaal beleid binnen de stadsregio Eindhoven-Helmond ruimte bieden voor stedelijke expansie. Best
zal op basis van deze twee ontwikkelingslijnen uitgroeien tot een volwaardige voorstedelijke kern van de
stadsregio, met een in dit kader substantile woningbouwtaak.

Binnen Best zijn de woningbouwlocaties gedacht in de West/Noordwest hoek van de gemeente,
hetgeen veronderstelt dat het huidige centrum zich westwaarts zal uitbreiden tot voorbij de
stationsomgeving.' In dit ontwikkelingsperspectief is een volledige integratie van het centrum
noodzakelijk zonder barriere werking van het spoor (Gemeente Best Raadsvoorstel 1992). De stations-
omgeving zal ingrijpend worden gewijzigd tot het niveau van een B-Iocatie (Gemeente Best
RaadsvoorsteI1996).

Voorts wordt door de Vervoerregio Eindhoven in het kader van het Hoogwaardig Openbaar
Vervoer de opzet van agglomeratietreinen (Agglo-railnet) beoogd. Best neemt hierin een belangrijke
plaats in als begin- en eindstation. Ben verdiepte ligging met goede herinrichtingsmogelijkheden van de
stationsomgeving zijn hiervoor voorwaarden, bijvoorbeeld om bereikbaarheid voor aile modaliteiten te
garanderen.

Andere factoren

Best is een zelfstandige gemeente. Er wordt wel beweerd dat Best als zodanig goed kon opkomen voor
het behoud van de kleinschaligheid in het dorp en de toekomstige integratie van de dorpsdelen afdoende
kon veilig stellen. Wanneer Best bij Eindhoven had behoord zou wellicht eerder vanuit de optiek van een
grote stad voor een grootschalige bovengrondse oplossing zijn gekozen.

Noot 1
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De gemeente heeft ten opzichte yen de regio een inspanningsverplichting, dit is het aantoonbaar moeite
doen om de regio te overtuigen het bedrag te betalen. Dit wi! nog niet zeggen dat de regio ook
daadwerkelijk zal betalen.
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