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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
uitvoeringsprogramma. 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
uitvoeringscommissie N 400). De kern van dit project
besluitvormingsinstrument voor het integraal afwegen van
alternatieven.
Het project is verdeeld in een drietal onderzoeken:

"Integraal afwegen" (CUR/COB-
vormt de ontwikkeling van een
ondergrondse versus bovengrondse

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 N410.
Een demonstratieversie van het Quick Scan Model is aanwezig op een diskette, die bij dit
handboek is bijgevoegd. Bijlage 2 bevat de handleiding voor het werken met dit model.

De samenstellingvan de commissieten tijde van het opstellenvan dit rapport was:
drs.ir. J.G.Verlaan, voorzitter Ministerie van VROM
drs. RJ. Jonker, secretaris Grontrnij-De.Weger
ing. K.H. Dekker Kennis- en Wetenschappelijke Instituten
ing. A.J.H. Eggen Grote Gemeenten
dr.ir. B. Enserink Kennis- en Wetenschappelijke Instituten
ir. H.Hengeveld TauwMabeg civiel en bouw bv
prof.dr.ir. W.A.H. Thissen Kennis- en Wetenschappelijke Instituten
ing. N.J. van Dijk NV Nederlandse Spoorwegen
drs. J.J. Mooder NIROV
ir. L. de Quelerij TEC/Fugro
ir. A.W.F. Reij Rijkswaterstaat
drs. F.M. Roest Algemeen Verbond Bouwbedrijf
ir. IN. Altenburg, coordinator tot 1 maart 1997 COB
ing. M.T.G. Sanders, coordinator m.i.v. 1 maart 1997 COB

COB en CUR spreken hun dank uit aan al diegenen die de totstandkoming van dit rapport mogelijk
hebben gemaakt.

november 1997 het bestuur van CUR
het bestuur van COB
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SAMENV A TTING

De Quick Scan voor ruimtegebruiksproblemen 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 altematieven, bedoeld voor nadere uitwerking, bijvoorbeeld in een
Startnotitie. Het instrument is behulpzaam bij het formuleren van een probleemstelling, de
probleemafbakening, het genereren van altematieven, screening en het selecteren van die
altematieven die het meest kansrijk worden geacht.
Het ontwerp voor de quick scan is conform de SOVI systematiek en beoogt een geYntegreerde
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 altematieven 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 altematieven.

In het COB-N400 project 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
geYllustreerd 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.
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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
ORGANISA TIE VAN DE QUICK SCAN -Stappenplan

Dit hoofdstuk behandelt stapsgewijs de uitvoering van een quick scan voor infrastructurele en
ruimtegebruiksproblemen. Het leidt de projectleider door de verschillende fasen van de quick
scan zoals die geschetst is in het conceptuele model van Hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk geeft
aanwijzingen hoe te handelen, beschrijft keuzemogelijkheden en hun mogelijke consequenties
en geeft aan welke methoden en technieken voor onderzoek de analisten ter beschikking staan.
Belangrijke input voor de uitwerking van dit hoofdstuk en de aanbevelingen waren de
ervaringen van het onderzoeksteam bij het uitvoeren en analyseren van een viertal case studies
rondom infrastructure Ie projecten waarin ondergrondse varianten een rol speelden. Verslagen
van deze case studies vindt u in de Bijlagen.
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Figuur 1. conceptueel model quick scan.

Een van de eisen aan het ontwerp van deze quick scan methodiek was dat zij participatie van
belanghebbenden mogelijk zou maken om draagvlak voor mogelijke oplossingen te creeren.
Binnen de quick scan is op meerdere plekken input van stakeholders gewenst; de mate waarin
stakeholders daadwerkelijk kunnen participeren is ondermeer afhankelijk van de gekozen
methodiek, van de wensen van de opdrachtgever en van de beschikbare tijd en budgetten. In
dit hoofdstuk zal regelmatig worden teruggekomen op de keuze tussen meer of minder

1
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participatief werken en de betekenis hiervan voor de keuze van bepaalde methoden en
technieken in de verschillende stappen van de quick scan.

Een tweede belangrijk uitgangspunt was het streven naar 'optimale onwetendheid', oftewel de
quick scan is gericht op het verzamelen van de noodzakelijke kennis en informatie om
gefundeerd uitspraken te kunnen doen omtrent de effecten van altematieven en hun
kansrijkheid. Binnen de quick scan wordt niet gestreefd naar volledigheid, maar worden
voortdurend strategische keuzes gemaakt om bij minimale inspanning maximaal te leren
omtrent het probleem, haar omgeving en haar oplossingsruimte.

In dit hoofdstuk wordt niet uitgebreid ingegaan op aIle 'ins' en 'outs' van de mogelijke
methoden en technieken voor onderzoek. Er wordt gewerkt met bij professionals bekend
veronderstelde methoden en technieken. Een aantal veel gebruikte en naar verwachting voor
de quick scan interessante methoden en technieken zuIlen evenwel kort worden beschreven in
Hoofdstuk 2. Voor een diepgaander beschrijving van gebruikte methoden en technieken wordt
verwezen naar de beleids- en beleidsanalytische literatuur en andere handboeken.

1.1 Startfase

Startpunt van de methodiek is een door een partij - de initiatiefnemer of probleemeigenaar -
gepercipieerd ruimtegebruiksprobleem waarvoor hij of zij een oplossing zoekt. Samen met het
onderzoeksteam formuleert deze initiatiefnemer/probleemeigenaar het ruimtegebruikspro-
bleem. Vervolgens schetst het onderzoeksteam in samenspraak met de probleemeigenaar een
aantal potentiele oplossingsrichtingen. Deze oplossingsrichtingen of 'startbeelden' hebben als
doel belanghebbenden te prikkel en om eigen ideeen te ontwikkelen omtrent het probleem,
mogelijke oplossingen en de eisen die men aan die oplossingen wil stellen. Doel van de
'startbeelden' is de discussie met belanghebbenden te stimuleren. Belangrijk is dan ook dat
deze startbeelden een brede scope hebben en voldoende 'ruw' 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 altematieven in te brengen.
De startfase van de quick scan wordt aldus gekenmerkt door een drietal activiteiten:
. het samenstellen van een onderzoeksteam
. het in overleg met de probleemeigenaar/initiatiefnemer formuleren van het door hem of

haar gepercipieerde ruimtegebruiksprobleem
. het genereren van een set discussie-altematieven / ruimtelijke startbeelden met een brede

scope.

1.1.1 Het samenstellen van een onderzoeksteam
Het samensteIlen van een deskundig en multidisciplinair team vereist de nodige aandacht. In
de ontworpen methodiek wordt uitgegaan van een klein kemteam (van bijvoorbeeld drie
personen) dat voor bepaalde onderdelen van hun opdracht een beroep kunnen doen op technici
en andere specifieke materiedeskundigen. Zoals in het inleidend hoofdstuk geschetst, wordt
uitgegaan van een inzet van maximaal 60 mensdagen op professioneel niveau. Afhankelijk
van de voorgenomen werkwijze (meer of minder participatief / al dan niet met workshops),
personeelsinzet en verde ling van deskundigheid zal het tijdstraject waarbinnen de quick scan

2
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kan worden uitgevoerd korter dan wellanger dan een maand zijn. De voorkeur gaat uit naar
een team met een duidelijk gamma karakter omdat in deze fase van het beleidsproces de
nadruk ligt op omgevingsverkenning, communicatie en informatie-uitwisseling en er nog geen
behoefte bestaat aan gedetailleerde technische uitwerkingen van het probleem en/of mogelijke
oplossingen. Juist het inventariseren van verschillen in probleempercepties, doelen en
belangen van de mogelijke betrokken partijen is in dit stadium belangrijker dan een meer
rationeel-technische benadering van het probleem (Dryzek, 1990) Wel dienen
materiedeskundigen geraadpleegd te kunnen worden.
Relevante disciplines voor het onderzoeksteam kunnen zijn:
procesmanager/bestuurskundige,
traceontwerper/ruimtelijk planoloog,
(beleids- )analist,
vervoers-/verkeerskundige
regionaal econoom,
communicatie adviseur.
bodemkundigel geotechnicus
bouwkundige
technisch ontwerper
technisch tekenaar

Omdat de quick scan wordt uitgevoerd in de voorfase van grote projekten is het belangrijk dat
het onderzoeksteam een zekere onafhankelijkheid kent. In het analyseproces is de
probleemeigenaar/opdrachtgever (slechts) een van de stakeholders (maar wel een belangrijke).
De probleemdefinitie van deze probleemeigenaar is de eerste stap op weg naar een breder -
door meer stakeholders - gedragen probleemdefinitie. De quick scan moet daarom kunnen
resulteren in een herformulering van het ruimtegebruiksprobleem, ook indien dit
ogenschijnlijk niet in het directe belang van de opdrachtgever is. Het is in die zin onverstandig
om een quick scan te laten uitvoeren door een team afkomstig uit de organisatie van de
probleemeigenaar zelf. Dit laatste zou geloofwaardigheid van de analyse en daarmee het
draagvlak voor de uitkomsten kunnen aantasten. Deze onafhankelijke positie van het
onderzoeksteam moet helder zijn, zowel naar de opdrachtgever als naar de overige
stakeholders. Dit neemt echter niet weg dat het contact en de afstemming met de
opdrachtgever goed geregeld moet zijn en dat deelname van een vertegenwoordiger van de
opdrachtgever/initiatiefnemer in het team gewenst kan zijn.

1.1.2 Probleemdetinitie
Het team formuleert in samenspraak met opdrachtgever (veelal een van de belangrijke
probleemeigenaren) het door hem ofhaar waargenomen ruimtegebruiksprobleem waarvoor hij
of zij een oplossing zoekt. Niet zelden zal de probleemeigenaar reeds een duidelijk beeld
hebben van het probleem, haar oorzaken en de meest wenselijke oplossing. Niet ondenkbaar is
dat de initiatiefnemer een oplossing (een (nieuwe) technologie, apparatuur, vervoersmodus,
menskracht of financien) beschikbaar heeft waar hij of zij een probleem bij zoekt. (Kingdon,
1984) Men formuleert de aard en omvang van het probleem (bijv. ontoereikende capaciteit
van een spoorverbinding), de eisen die probleemeigenaar aan de oplossing stelt (bijv. min.
x.OOO passagiers), de aard van de oplossing (bijv. uitbreiding aantal sporen). Belangrijk is te
realiseren dat het probleem en/of de door de probleemeigenaar voorgestane oplossing door
andere actoren vaak niet erkend of anders waargenomen kan worden. Het is daarom van groot

3
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belang dat het onderzoeksteam komt tot een heldere en neutraal gefonnuleerde
probleembeschrijving die in interactie met de initiatiefnemer en/of opdrachtgever wordt
gefonnuleerd.

De onderhandelingen met opdrachtgever/probleemeigenaar over de probleemfonnulering
zullen veelal een iteratief verloop hebben. Het onderzoeksteam kan tijdens deze
onderhandelingen over de initiele probleemformulering verschillende hulpmiddelen gebruiken
zoals gesprekken of semi-gestructureerde interviews met (medewerkers van) de
probleemeigenaar, het raadplegen van schriftelijke bronnen (nota's, rapporten e.d.) of
workshops met (medewerkers van) de probleemeigenaar, waarin structuur en causaliteiten van
het probleem worden verhelderd. Een voorbeeld van een interviewprotocol voor de
gesprekken met de verschillende woordvoerders vindt u in hoofdstuk 2.
Veranderingen en bijstellingen van de probleemomschrijving die in een later stadium zullen
optreden naar aanleiding van contacten met andere stakeholders dienen eveneens met de
opdrachtgever te worden doorgesproken. Op voorhand moet echter duidelijk zijn dat het
projektteam in deze latere fases een meer onafhankelijke positie bekleedt en dat de
opdrachtgever slechts ge"informeerden gehoord wordt.

1.1.3 Discussie-aIternatieven
Naast bovengenoemde initiele probleemomschrijving schetst het onderzoeksteam eventueel in
samenspraak met de probleemeigenaareen beperkte set - drie tot vijf -ruimtelijke discussie-
altematieven ('startbeelden') met een brede scope en variatie in hoogteligging ten opzichte
van het maaiveld. Bij lijninfrastructuur is veelal ook variatie in tracekeuze mogelijk. Deze
'startbeelden' dienen als input voor de beoogde discussie met de overige stakeholders. De
belangrijkste ruimtelijk/planologische knelpunten (bijv. door stedelijk gebied, doorsnijding
natuurgebied) worden hier ge"inventariseerd (evt. met behulp van streek- en
bestemmingsplannen). De mate van detaillering van deze altematieven is afhankelijk van de
probleemdefinitie, maar in principe gaat het om zgn. 'vlekkenplannen' met een kleine schaal
(1:50.000/1 :25.000) en weinig detailJering (het gaat om denkrichtingen).

Deze oplossingsrichtingen of 'startbeelden' hebben als doel de overige belanghebbenden te
prikkel en om eigen ideeen te ontwikkelen omtrent het probleem, om mogelijke oplossingen
voor het probleem aan te dragen en om de eisen te expliciteren die men aan een acceptabele
oplossing stelt. Belangrijk is dan ook dat deze startbeelden een brede scope hebben en
voldoende 'ruw' 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
altematieven in te brengen. Belangrijk is hier een evenwicht te vinden tussen 'ruwheid' en
mate van detaillering want voor de discussie is het van belang dat de altematieven concreet
genoeg zijn om de te verwachten effecten zichtbaar te maken. Daarom is de wijze van
presentatie van de altematieven en hun effecten bijzonder belangrijk. Naast kaartbeelden
verdient het aanbeveling andere (audio-)visuele hulpmiddelen (foto, dia, video) te gebruiken.

Voor het genereren van deze beperkte set altematieven zijn verschillende creativiteit
bevorderende methoden en technieken beschikbaar. Mogelijkheden zijn brainstonning,
brainwriting, electronic brainstorm, alle al dan niet met deelname van andere materie
deskundigen en vertegenwoordigers van de opdrachtgever. Het is echter ook denkbaar dat het
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projektteam geheel zelfstandig, al dan niet met consultatie van deskundigen, de discussie-
altematieven genereert en vorm geeft.

Zoals aangegeven is het belangrijk om voldoende aandacht te bested en aan de visuele
weergave van de gegenereerde altematieven. Het verdient aanbeveling om kaartmateriaal
professioneel vorm te (laten) geven en om de in de altematieven voorkomende
uitvoeringswijzen (viaduct, op-/afrit, bovengronds verhoogde ligging, maaiveldligging,
afscherming, verdiepte ligging, ondergronds) visueel te representeren. Vaak volstaat daarbij
een eenvoudige zwart/wit schets van de (standaard- )uitvoeringswijze. In de binnen deze studie
uitgevoerde case studies bleek het ontbreken van dergelijk professioneel kaartmateriaal en het
ontbreken van ondersteunend beeldmateriaal hinderlijk; het leidde in gesprekken met
sommige stakeholders tot spraakverwarring. Goed vormgegeven materiaal is niet slechts
bedoeld als illustratie, maar voorkomt misverstanden en spraakverwarring en maakt de
discussie helderder.

1.2 Stakeholderanalyse

Het in kaart brengen van de verschillende belanghebbende partijen, hun belangen, doelen 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 informatie omtrent de probleempercepties van
andere betrokkenen en belanghebbende partijen. Deze informatie is 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 in de toekomst - voor de procesorganisatie. Binnen deze quick scan vervult
de stakeholderanalyse naast bovengenoemde algemene functies een rol als:
. methodiek om een pakket van wensen en eisen (criteria) voor een breed gedragen oplossing

te genereren,
. methodiek om een aantal aanvullende - stakeholder gerelateerde - altematieven te

ontwerpen.
De stakeholderanalyse verloopt in een aantal stappen. Binnen ieder van deze stappen kunnen
verschillende onderzoeksmethoden en -technieken (meer of minder participatief) worden
gebruikt. De hier onderscheiden stappen zijn: stakeholderselectie, stakeholderanalyse,
genereren van aanvullende altematieven en opstellen van pakket van wensen en eisen. Voor
een meer gedetailleerde beschrijving van de stakeholderanalyse wordt verwezen naar
hoofdstuk 5 van deel 1 van dit Handboek.

1.2.1 Stakeholderselectie
Om tot een (beperkte) selectie te komen van mogelijk relevante stakeholders bij de
voorliggende besluitvorming, zijn drie vragen van belang:

I. Wat is de schaal van de voorgenomen ruimtelijke ingreep en haar effecten?
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2. Welke relevante bes/ismomenten kunnen worden onderscheiden?
3. Welke stakeholders zijn betrokken bij de onderscheiden bes/ismomenten?

De schaal (geografische spreiding) van de voorgenomen ruimtelijke ingreep is sterk bepalend
voor het aantal betrokken stakeholders en mede bepalend voor de wijze waarop de formele
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
. de aanleg van verkeersvoorzieningen
. de bouw van voorzieningen met een verblijfsfunctie (winke1centra, bioscopen etc.)
. de bouw van voorzieningen ten behoeve van de opslag van goederen (indusief

parkeervoorzieningen)

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 van Hoofdstuk 5 is uiteengezet dat deze vastgesteld kunnen worden
aan de hand van drie indicatoren:
. de juridische context, formele procedures en overlegstructuren
. het verloop van het ontwerp-proces, specifieke (technische) deskundigheden
. de formele bedrijfsvoering, bijvoorbeeld interne regels van RWS voor het 'open-

planproces' .

Nadat bepaald is welke beslismomenten aan de orde zuHen zijn in de voorliggende
besluitvorming, kan op grond van de onderstaande parameters worden bepaald welke
stakeholders voorafgaand aan het beslismoment een rol zuHen spelen:
. de geldende regels (bevoegdheden en geformaliseerde overlegstructuren)
. de verdeling van lusten en lasten van het voorgenomen besluit (fysieke omstandigheden)
. de wijze van financiering.

Ervaring met de case studies leert echter dat een strikt institutionele insteek voor de
stakeholderselectie zoals hierboven geschetst onvoldoende kan zijn. Buiten dit beperkte kader
van institutionele spelers kunnen andere person en en partijen een rol hebben, zoals
omwonenden en/of bewonersorganisaties, milieugroepen, beoogde gebruikers en hun
vertegenwoordigers, enz. Om deze partijen in beeld te krijgen wordt via de probleemeigenaar
en de hierboven geselecteerde stakeholders gernventariseerd welke van deze overige partijen
in dit vroege stadium door hen als relevant worden gezien ('sneeuwbal methode').

1.2.2 Stakeholderanalyse
Zoals aangegeven beoogt de stakeholderanalyse een verkenning van het probleem, de
probleemomgeving en de oplossingsruimte. De stakeholderanalyse leidt in de eerste plaats tot
inzicht in de belangen, doelen en middelen van de belanghebbenden. De stakeholderanalyse
kan daamaast tot verschillende andere resultaten leiden:
. tot nieuwe oplossingen voor het geformuleerde probleem
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. tot een herfonnulering van het probleem doordat stakeholders een andere perceptie van het
probleem hebben

. tot een herfonnulering van het probleem doordat stakeholders andere (ruimtegebruiks-)
problemen verbinden aan het probleem

. tot nieuwe oplossingen voor het geherformuleerde probleem (mogelijke '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 elektronisch ondersteund, en minder
participatieve zoals literatuurverkenningen en/of een reeks interviews waarin met betrokkenen
de discussiealtematieven worden besproken.
Binnen het conceptueel model voor de quick scan is ervan uitgegaan dat het team in de
stakeholderanalyse de belangen, doelen en wensen van de geselecteerde stakeholders in kaart
brengt aan de hand van een discussie over de door het team gegenereerde discussie-
altematieven of 'startbeelden'. Afhankelijk van de aard van het probleem, de aard van de
stakeholderselectie, de doorlooptijd en de financiele ruimte binnen het project zijn mogelijke
werkwijzen:
. literatuurstudie van relevante plannen en rapporten die door de voomemens worden

beYnvloed,(vb: bestemmingsplannen, streekplannen, beleidsplannen, e.d.)
. individuele consultaties (gesprekken/discussies) met woordvoerders van de stakeholder

over de 'startbeelden'
. discussie/workshops met focusgroepen die worden geacht een bepaalde 'zijde' van het

probleem te representeren, bijvoorbeeld gemeentelijke overheden, milieu- en
bev;onersorganisaties, verkeers- en vervoersorganisaties, etc.

. een of meer interactieve workshops waarin verschillende stakeholders discussieren over
ruimtelijke altematieven en hun consequenties op basis van de gepresenteerde
'startbeelden'

. een combinatie van een of meer van de bovengenoemde werkwijzen.

In de volgende paragrafen wordt op ieder van deze vormen kort ingegaan.

Literatuurstudie
De doelen en belangen van een stakeholder zijn, zeker indien de stakeholder een fonnele
organisatie of rechtspersoon is, te achterhalen door middel van een korte literatuurrecherche.
Belangen en doelstellingen (de concrete uitwerking van de behartigde belangen) zijn veelal
verwoord in formele documenten als statuten, (beleids- )nota' s, Gaar-)verslagen en
(inrichtings-) plannen. De beperking van een analyse van schriftelijke bronnen schuilt echter
in het feit dat zij veelal oude informatie bevatten en geen informatie verschatTen over de
standpunten van betreffende stakeholder ten aanzien van het specifiek in de quick scan
centraal staande probleem en de eisen die desbetreffende stakeholder stelt aan de mogelijke
oplossingen van dat probleem. Hiervoor za1 directe interactie met de desbetreffende
stakeholder of diens woordvoerder noodzakelijk zijn.

Interactie met stakeholders
Directe interactie met de stakeholders kan verschillende vormen hebben, waarbij meer of
minder uitwisseling van kennis en ideeen tussen stakeholders onderling mogelijk is. Wanneer
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de probleemeigenaar of de analyse van de beschikbare schriftelijke bronnen aangeven dat er
grote belangentegenstellingen leven lijkt het aanbevelenswaardig om een zo open mogelijke
dialoog met en tussen stakeholders op gang te brengen, opdat een leerproces tot stand kan
worden gebracht dat kan leiden tot meer of minder gedeelde probleemdefinities, maar dat
tenminste als resultaat heeft dat men geYnfonneerd raakt over elkaars standpunten en hun
onderliggende motivatie.

Individuele consultaties
Individuele consultaties kunnen de vonn hebben van een gesprek tussen geYnteresseerden of
van een semi-gestructureerd interview. Voorafgaand aan het interview dient de selectie van
respondenten plaats te vinden (zie: stakeholderselectie), dienen de respondenten geYnfonneerd
te worden over doel, plaats en geschat tijdsbeslag van het interview. Tevens dient door het
team een interviewprotocol of checklist met discussie-items te worden opgesteld. Basis voor
het gesprek/interview zijn de probleemfonnulering van de probleemeigenaar en de door het
team gegenereerde discussiealternatieven. Doel van het gesprek/interview is:
. inzicht te krijgen in de probleemperceptie van de stakeholder
. inzicht verwerven in de wensen en eisen van de stakeholder ten aanzien van mogelijke

oplossingen voor het door hem ofhaar gepercipieerde probleem
. inzicht verwerven in de mate waarin de stakeholder de probleembeschrijving van de

probleemeigenaar deelt
. inventariseren van door de stakeholder gesignaleerde knelpunten in de discussie-

alternatieven
. genereren van nieuwe, aan de belangen van de stakeholder tegemoet komende

alternatieven.

In de praktijk betekent dit dat in het gesprek/interview een aantal fasen te onderscheiden
zullen zijn.
1. Het gesprek of interview start met een uiteenzetting door de analist van het doel van het

gesprek, de te volgen werkwijze en de manier waarop met de uitkomsten zal worden
omgegaan.

2. Een tweede fase kan zijn een gesprek over de door het team geformuleerde
probleembeschrijving en de probleemperceptie van de stakeholder.

3. Een derde fase betreft presentatie van de discussie-alternatieven (middels kaartbeelden) en
bespreking van voor- en nadelen van die alternatieven. Deze bespreking leidt enerzijds tot
inzicht in de wensen en eisen die de stakeholder aanlegt voor een acceptabele/goede
oplossing van het (bijgestelde) probleem, anderzijds kan zij aanleiding zijn tot het
fonnuleren van andersoortige oplossingen.

4. Het is de taak van de analist om tijdens het gesprek wensen en eisen van de respondent te
inventariseren en om tijdens of bij afronden van het interview deze criteria ter verificatie te
expliciteren. De respondent is dan in de gelegenheid te amenderen en/of aan te vullen.

Soms blijkt het moeilijk om de stakeholder te bewegen de door hem of haar gehanteerde
criteria te laten expliciteren. Een hulpmiddel hiervoor kan zijn het gebruik van de lijst met
vaak gehanteerde / veel voorkomende criteria die in paragraaf 1.2.3 (en als bijlage bij dit
Handboek) is opgenomen. Het is zeer wel denkbaar de stakeholder te vragen een prioritering
aan te brengen in de door hem of haar als belangrijk aangegeven criteria. Op deze wijze kan
de analist inzicht verwerven en onderscheid maken tussen harde randvoorwaarden (voor deze
respondent) en wat onderhandelbare voorwaarden of issues zijn.
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De gesprekken met individuele respondenten kunnen resulteren in voorstellen om de
discussievarianten op onderdelen aan te passen dan wel tot ideeen voor geheel nieuwe
oplossingsvarianten. De uitwerking van deze aanvullende alternatieven, die stakeholder
belangen in acht nemen, dient op een ander tijdstip door het team te geschieden (desgewenst
in overleg met de respondent). Het gesprek of interview is het moment waarop inhoudelijk
ideeen worden bediscussieerd en gegenereerd. Voor het formuleren van alternatieven volstaat
in deze fase een mondelinge uiteenzetting al dan niet aangevuld met een simpele schets van
het mogelijk traceverloop en de wijze van uitvoering en maaiveldligging van de voorgestelde
tracealternatieven.

Workshops met focusgroepen
Onder focusgroep wordt verstaan een verzameling van belanghebbenden waarvan de analist
verwacht dat zij min of meer gelijkgerichte belangen hebben en/of min of meer dezelfde
doelen nastreven. Focusgroepen worden geacht een bepaalde 'zijde' van het probleem te
representeren, bijvoorbeeld gemeentelijke overheden, milieu- en bewonersorganisaties,
verkeers- en vervoersorganisaties, etc. Doel van de workshop met focusgroepen is:
. het organiseren van een constructieve dialoog met betrokkenen
. inzicht te krijgen in de (verschillen in) probleempercepties van de aanwezige stakeholders
. het creeren van draagvlak voor een probleembeschrijving (zij het in beperkte kring)
. inzicht verwerven in de wensen en eisen van de stakeholders ten aanzien van mogelijke

oplossingen voor het probleem
. inventariseren van door de stakeholders gesignaleerde knelpunten in de discussie-

alternatieven
. genereren van nieuwe, aan de belangen van de stakeholders tegemoet komende

alternatieven.
. het creeren van draagvlak voor bepaalde oplossingsvarianten

De voordelen van het werken met focusgroepen boven individuele consultaties zijn:
. meerdere stakeholders worden in een keer gehoord, waardoor tijdwinst kan optreden
. er is interactie tussen stakeholders mogelijk, waarbij de relatieve gelijkgezindheid van de

deelnemers een constructieve dialoog mogelijk maakt
. actieve participatie in een workshop leidt tot grotere betrokkenheid
. er is weinig aanleiding voor controverses en uitvergroting van meningsverschillen tussen

de deelnemers onderling
. gegenereerde nieuwe alternatieven kunnen rekenen op een breed draagvlak onder deze

focusgroep

Mogelijke nadelen van het werken met focusgroepen zijn:
. eenzijdige orientatielbelangstelling van de deelnemers
. het mogelijk optreden van 'groupthink'
. door gelijkgezindheid van de deelnemers is slechts een beperkt leerproces mogelijk
. gegenereerde alternatieven zijn eenzijdig en kennen een beperkt draagvlak

De workshop met focusgroepen kent een aantal (mogelijke) stadia en daaraan gekoppelde
activiteiten:
1. introductie, uiteenzetten doelen en werkwijze van de workshop (door team)
2. presentatie van initiele probleemformulering en discussie-alternatieven (door team)
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3. discussie over probleemformulering en discussie-altematieven (in werkgroepen waarin
ruimtelijke altematieven en hun effecten worden vergeleken (evt. in meerdere rondes);
team destilleert issues, wensen en eisen uit de discussiebijdragen en genereert een
doelstellingenlijstlboom of criterialijstlboom)

4. plenaire rapportage uit de werkgroepen (door deelnemers)
5. presentatie (wensen- en) eisenpakket (door team)
6. discussie over en aanpassen van eisenpakket (door deelnemers en team)
7. genereren van altematieven (door deelnemers)
8. plenaire presentatie van gegenereerde altematieven (door deelnemers)
9. afronding + terugkoppeling leermomenten (door team)

Een concept-draaiboek voor de workshop met focusgroepen is opgenomen in hoofdstuk 2 van
dit Handboek: Methoden en technieken. Overigens is dit draaiboek gelijk aan dat voor
interactieve workshops

Interactieve workshops
Onder interactieve workshop wordt verstaan een workshop waarin verschillende stakeholders
waarvan bekend is dat zij verschillende, soms strijdige belangen behartigen, discussieren over
hun probleempercepties, altematieven en hun consequenties. Meer dan in de workshop met
focusgroepen ligt hier de nadruk op het tot stand brengen van een leerproces. Doelen van de
interactieve workshop zijn:
. het organiseren van een constructieve dialoog tussen betrokkenen
. deelnemers inzicht te geven in de overeenkomsten en verschillen in de probleempercepties

van de aanwezige stakeholders
. het creeren van draagvlak voor een probleembeschrijving
. inzicht verwerven in de eigen wensen en eisen en die van de overige stakeholders ten

aanzien van mogelijke oplossingen voor het probleem
. inventariseren van en begrip kweken voor de door de verschillende stakeholders

gesignaleerde knelpunten in de discussie-altematieven
. genereren van nieuwe, aan de belangen van de stakeholders tegemoet komende

altematieven.
. het creeren van draagvlak voor bepaalde oplossingsvarianten

Voordelen van de interactieve workshop ten opzichte van de workshop met focusgroepen zijn:
. grotere variatie aan argumenten in de discussies
. evenwichtiger (breder) toetsingskader (pakket van wensen en eisen)
. kans op wederzijds leren is groter
. er ontstaat begrip voor standpunten/opvattingen van andere partijen
. gegenereerde altematieven kunnen rekenen op breder draagvlak

Mogelijke nadelen van de interactieve workshop:
. tegenstellingen worden uitvergroot
. strijdigheid van criteria maakt opstellen pakket van wensen en eisen moeilijk
. individuele deelnemers blokkeren constructieve dialoog
. schijnsucces; de deelnemers kunnen bereikte compromissen niet 'verkopen'

achterban
aan hun
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Een belangrijk verschil van de interactieve workshop met de workshop met focusgroepen is
de nadruk op de interactie tussen de deelnemers en het leerproces van de deelnemers; de
aanpak is hier veel meer procesgericht en minder productgericht. Een ander verschil zal
optreden in de activiteiten van het team met betrekking tot het inventariseren van issues,
wensen en eisen, welke tot een gevarieerder pakket zullen leiden dan in de situatie met
focusgroepen. Voorwaardenscheppend voor het tot stand komen van een leerproces is het
creeren van een vrije open en ongedwongen sfeer, locatiekeuze en een redelijk evenwichtige
samenstelling van de groep (ongeveer evenveel verwachte voor- en tegenstanders) zijn twee
ingredienten die daarbij kunnen helpen. Een korte beschrijving van een mogelijk draaiboek en
de fasen in de workshop vindt u in de eerdere paragraaf over de workshop met focusgroepen.
Een uitgebreid concept-draaiboek voor de workshop met focusgroepen is opgenomen in
hoofdstuk 2 van dit Handboek: Methoden en technieken.

Combinatie van werkwijzen.
Het is zeer waarschijnlijk dat voorafgaand aan het organiseren van consultaties of workshops,
in feite als basis voor de stakeholderselectie een literatuurverkenning plaatsvindt om te
onderzoeken welke partijen in eerdere min of meer vergelijkbare beleidsvormingsprocessen
waren betrokken en hun mogelijke standpunten in die processen. De combinatie van
literatuurverkenning met andere werkwijzen is dus een zeer waarschijnlijke. Het is ook zeer
wel denkbaar dat zich situaties voordoen waarin meerdere werkwijzen naast of na elkaar
gebruikt kunnenlmoeten worden. Deelname van de probleemeigenaar aan een of meer
workshops kan bijvoorbeeld in sommige gevallen minder gewenst zijn, zeker als daarmee de
indruk kan ontstaan van 'partijdigheid' of 'gebondenheid' van het team. Ook kunnen
organisatorische of fysieke belemmeringen deelname van bepaalde relevante stakeholders aan
bijeenkomsten verhinderen. Het kan dan verstandig zijn deze stakeholder(s) alsnog
individueel te benaderen en desgewenst te confronteren met de resultaten van de workshops.

Belangrijk is de realisatie dat de ervaring leert dat interactieve workshops waarin een beroep
gedaan wordt op de inzet en actieve participatie van de deelnemers leidt tot een grotere
betrokkenheid en duidelijker standpuntbepaling dan individuele consultaties. De kans op het
creeren van draagvlak voor de probleemomschrijving en mogelijke oplossingen voor het
probleem wordt daardoor groter.

1.2.3 Pakket van wens en en eisen
Zoals genoemd blijkt het in de praktijk moeilijk voor stakeholders om hun criteria te
expliciteren. Een hulpmiddel hiervoor kan zijn het gebruik van de onderstaande lijst met vaak
gehanteerde / veel voorkomende criteria die in onderstaand kader (en als bijlage bij dit
Handboek) is opgenomen. Het is zeer we! denkbaar de individuele stakeholder tijdens het
interview te vragen een prioritering aan te brengen in de door hem of haar als belangrijk
aangegeven criteria. Tevens kan de stakeholder aangeven welke criterialeisen hard zijn.

Ook in de voorbereiding van een workshop kan deze lijst met criteria behulpzaam zijn; het
team kan in de voorbereidingsfase een voorlopige concept-criteriaboom opstellen, die
gaandeweg de workshop wordt aangepast op basis van de resultaten (issues, wensen en eisen)
in de werkgroepen. In de tweede helft van de workshop kan deze criteriaboom worden
gepresenteerd aan de deelnemers en kunnen er amendementen plaatsvinden. Ook hierbij kan
de stakeholder de hardheid van de door hem of haar aangelegde criteria worden aangegeven.
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met blokkademacht bij het hanteren van deze methode van criteria-ranking uit beeld
verdwijnen. Het team dient zich van dit gevaar bewust te zijn.

Een eenvoudiger wijze van representeren van het Pakket van wensen en eisen is de matrixvorm
zoals die in de case studies wordt gebruikt. In een dergelijke matrix worden de criteria expliciet
gemaakt en kan desgewenst worden aangegeven welke stakeholders meer of minder belang
hechten aan genoemd criterium, bijvoorbeeld door een andere grafische weergave.

Het pakket van wensen en eisen is input voor de evaluatie van de alternatieven in een latere
fase van de quick scan; uit dit pakket worden direkt de criteria afgeleid die worden gehanteerd
in het tweede (kwalitatieve) helft van de scorecard. De constructie van deze scorecard wordt
verder toegelicht in de manual quick scan rekenmodel.

1.2.4 Stakeholder gerelateerde aIternatieven
Als resultaat van de stakeholderanalyse ontstaan naast het 'pakket van wensen en eisen' naar
verwachting meerdere ideeen omtrent andere ruimtelijke oplossingen voor het geconstateerde
ruimtegebruiksprobleem. Tijdens de interviews met individuele stakeholders en tijdens de
workshops worden dergelijke alternatieven slechts in grote lijnen - als vlekkenplan - geschetst.
Deze aanvullende ideeen worden door het team, al dan niet ondersteund door materie-
deskundigen verder uitgewerkt tot aanvullende stakeholder -gerelateerde alternatieven. Dit
resulteert in een brede verzameling nieuwe alternatieven (die evenwel voldoen aan alle gestelde
harde randvoorwaarden). Het resultaat is een verzameling alternatieven met maximale scope.
Het pakket bevat naast de oorspronkelijke discussie-alternatieven (voorzover die niet bij
voorbaat zijn weggeselecteerd) verschillende altematieven waarin stakeholderbelangen
duidelijk herkenbaar zijn verwerkt.

In de praktijk zouden sommige van deze nieuwe alternatieven (bijvoorbeeld een volledig
andere tracekeuze) kunnen leiden tot een andere stakeholderselectie. Indien relevant geacht
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workshops worden dergelijke altematieven slechts in grote lijnen - als vlekkenplan -
geschetst. Deze aanvullende ideeen worden door het team, al dan niet ondersteund door
materie-deskundigen verder uitgewerkt tot aanvullende stakeholder-gerelateerde alternatieven.
Dit resulteert in een brede verzameling nieuwe altematieven (die evenwel voldoen aan aIle
gestelde harde randvoorwaarden). Het resultaat is een verzameling altematieven met
maximale scope. Het pakket bevat naast de oorspronkelijke discussie-alternatieven (voorzover
die niet bij voorbaat zijn weggeselecteerd) verschillende altematieven waarin
stakeholderbelangen duidelijk herkenbaar zijn verwerkt.

In de praktijk zouden sommige van deze nieuwe altematieven (bijvoorbeeld een volledig
andere tracekeuze) kunnen leiden tot een andere stakeholderselectie. Indien relevant geacht
dient deze iteratieslag wel nagevolgd te worden binnen de quick scan, bijvoorbeeld middels
aanvullende interviews met deze nieuwe potentiele stakeholder(s).

Deze maximale set altematieven wordt onderworpen aan een screeningsmethodiek die be staat
uit een tweetal elementen: een monetaire analyse waarin op basis van relatief beperkte
gegevens een intelligente schatting wordt gemaakt van de belangrijkste kostenposten en een
meer kwalitatieve evaluatie van de belangrijkste niet-monetariseerbare effecten die gerelateerd
zijn aan het Pakket van wensen en eisen. In de volgende paragrafen wordt de voorbereiding
van de altematieven voor verwerking in het monetaire model, alsmede de voorbereiding en
uitvoering van de scorecard verder verhelderd.

1.3 Monetair model

De in de quick scan gegenereerde altematieven veroorzaken aIle bepaalde positieve en
negatieve effecten ten aanzien van de gehanteerde nulsituatie. Voor het ex ante schatten van
die effecten zijn een in de literatuur een beperkt aantal methoden en technieken voorhanden.
Traditioneel worden sommige verwachte kostenposten en effecten in geld uitgedrukt
(aanlegkosten, onderhoud- en beheerkosten, gebruikerskosten, etcetera). Andere effecten
worden over het algemeen voomamelijk kwalitatief meegenomen in evaluaties. In het COB-
N400 project wordt gepoogd zoveel mogelijk van deze effecten te monetariseren, ten behoeve
van de vergelijkbaarheid van de diverse effecten. Ook in dit quick scan project is mer een
aanzet toe gegeven. Vanwege het quick scan karakter van de methodiek wordt echter volstaan
met een op kengetallen gebaseerde ruwe schatting van de kosten en baten van het projekt
uitgedrukt in guldens, met behulp van een door TNO-Bouw ontwikkeld rekenmodel. Het nu
beschikbare model is echter nog niet in staat om aIle mogelijke uitvoeringsvarianten door te
rekenen en met name geschikt om de effecten van de aanleg van railinfrastructuur en
autosnelwegen in kaart te brengen. De uitkomsten van dit rekenmodel, deze schatting van
kosten, wordt vervolgens gecombineerd met een kwalitatieve evaluatie voor die aspecten die
volgens de gebruiker ook relevant zijn, maar moeilijk in geld waardeerbaar zijn.
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Hoofdaspect Deelaspect landelijk stedelijk mone-
gebied gebied tariseer-

baar
Ruimte en
landschap aantastin$! best{1£1ndebebouwin$! soms x ja

aantastine; recreatieve waarden x x ja
doorsnijdin)( landbouwareaal x ia
doorsni;din)( natuur)(ebied x ia
doorsnijdin$! stedeli;k )(ebied x ja
belnvloeding landschappelijk en x x N420
cultuurhistorisch waardevolle
e;ebieden (~le's)
belnvloeding ecologisch waardevolle x N420
gebieden
beinvloeding specifieke x x soms
waardenJobiecten
belnvloedine; bedriiventerrein soms x ja

Woon-en
leefmilieu bouwhinder (stof, lawaai, trillin~en) x ja

sociale veili~heid x x ja
sociale en culturele sej1;fegatie x x nee
planschade soms x N430
visuele hinder x x ia

Milieueffecten )(eluidshinder x x ja
trillingshinder x x ?
effecten op bodem en (j1;fond)water x x ?
luchtverontreiniging (lokaal en x x ?
bovenlokaal)
energieverbruik x x ja
flora en fauna (biotoopverlies) x x ia

Verkeer- en
vervoers- congestiekosten, omrijkosten tijdens x ja
effecten aanlef!

barrierewerkin)(, mobiliteitshinder x x ia
e:\1erneveili~heid x ja
interne veilie;heid x x ja
doelmati~heid OV voorzieningen x ja
$!ebruikerskosten infrastructuur x x ja

riitiidwinst ja
Economie waardeveranderin$! onroerend $!oed x x ja

vestif(inf(sfactoren x ja
omzet en inkomsten dervin)( x x ja

Esthetiek stadsschoon, landschapsschoon, x x ja
imago
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Tabe12. Criteria voor Ruimtegebruiksproblemen.1
Cursief aspecten die oak worden meegenomenin het rekenmodel

Het meegeleverde illustratie-computerprogramma biedt daarom de mogelijkheid de
gemonetariseerde effecten met de meer kwalitatieve waarderingen te combineren in een
overzichtstabel (scorecard). Een limitatie van het illustratie-programma is dat het rekenmodel

Tabel is afgeleid van Bosch, Niek et a1. . 1997. Inpassing Infrastructuur 11Eindrapport. B&A Groep
Beleidsonderzoek & Advies BV en NS Railinfra, 1977.
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zich beperkt tot het vergelijken van verschillende vormen en traces van nieuw aan te leggen
lijninfrastructuur. Aanpassingen aan bestaande infrastructuur of openbaar vervoeroplossingen
kunnen (tot op heden) niet worden doorgerekend door het model. Ook bepaalde vormen van
aanleg, zoals' 2*3 en 2*4 baans snelwegen zijn nog niet in het illustratiemodel opgenomen.
Uitbreiding van het model dient in een volgend project plaats te vinden.
Het model is dus een hulpmiddel bij vergelijking van een bepaald (belangrijk) deel van de
mogelijke altematieven, het biedt geen kant en klare keuzes. In de praktijk kan het daardoor
voorkomen dat het rekenprogramma niet geschikt blijkt voor het bestudeerde probleem en/of
sommige van de oplossingsaltematieven. Dan zal er een andere, meer traditionele wijze van
kostprijsberekening moeten worden gehanteerd.
Om aan de beperktheden van het model tegemoet te komen is de optie ingebouwd om
handmatig een scorecard in te vullen, waarmee bedragen die niet gegenereerd kunnen worden
door het model handmatig kunnen worden ingevoerd. Hierdoor is het mogelijk scorecards te
genereren van niet in het model opgenomen lijninfrastructuur varianten en van niet-lijninfra
projecten.
Het monetaire model is in staat om maximaal zes varianten of altematieven onderling te
vergelijken. Bij meer dan zes altematieven zullen meerdere selecties moeten worden gemaakt.
Ter vergroting van de vergelijkbaarheid van de resultaten verdient het in dat geval
aanbeveling om de varianten met de verwachte hoogste en laagste aanlegkosten in aIle
selecties op te nemen.

Het gebruikte rekenmodel is gebaseerd op in eerste instantie door K.D. Consultants
ontwikkelde modellen, die zijn gebruikt ten behoeve van de economische effect rapportage
van de SOVI studies. Voor een gedetailleerde beschrijving van die modellen verwijzen wij
naar het Eindrapport van de Stuurgroep Ondergrondse Vervoers-Infrastructuur, deelrapport E:
Economische Effect Rapportage (CUR, december 1993: 179-219).
Deze modellen zijn ten behoeve van dit project aangepast door TNO-Bouw en aangevuld met
een gebruikersvriendelijke interface. Minimale computervereisten voor het rekenmodel zijn
een Pentium 90 pc met minimaal 20Mb werkgeheugen, Excel versie 8.0 (draaiend onder
Windows 95 of Windows NT).

1.3.1. Model-invoer
Het model bestaat uit een groot aantal Excel-werkboeken en -werkbladen die vanuit een
"cockpit" door de gebruiker kunnen worden aangestuurd. Ais invoer behoeft het model een
beperkte set gegevens die merendeels eenvoudig uit de gegenereerde kaartbeelden zijn af te
leiden: gebruiksvorm (spoor, weg, twee-, drie-, of viersporig of -baans), lengtes van
tracedelen, uitvoeringswijzen (viaduct, ondergronds, bovengronds, verdiept), wijze van
aanleg, aanlegtijd, aard van het grondgebruik ter weerszijden van het trace en de geschiktheid
van de bodem voor het beoogde gebruik. De resultaten van de monetaire analyse (kosten-
baten analyse) en van de kwalitatieve evaluatie van de moeilijk te monetariseren en/of
projectspecifieke en/of stakeholder gerelateerde wensen en eisen worden gepresenteerd in een
scorecard.
Omdat met name de monetarisering van effecten als geluidshinder, reistijdwinst, visuele
hinder en dergelijke niet onomstreden is, biedt het model de mogelijkheid (om via de cockpit)
een aantal belangrijke parameters tijdens gebruik te wijzigen, om zodoende
gevoeligheidsanalyses te kunnen uitvoeren.
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In de praktijk werkt het model als voIgt: een aantal alternatieven zijn in eerste instantie
gegenereerd ter oplossing van bepaalde bereikbaarheids- en/of leefbaarheidsknelpunten. Van
de alternatieven die te omschrijven zijn als aanleg van nieuwe lijninfrastructuur kan vervolgens
de traceIigging worden bepaald. Voor de invoer zijn de volgende gegevens nodig:
. Per aIternatief moet aangegeven welk vervoerssysteem het betreft (snelweg, autoweg, HSL,

spoor 4 *, spoor 2* goederenspoorlijn).
. Per alternatief moet het gekozen trace vervolgens worden opgedeeld in delen met

verschillende omgevingskarakteristieken (landelijk terrein, dorp, stedelijk gebied) en/of te
kruisen obstakels (weg, spoorlijn, water).

. van deze delen moet de lengte in meters worden aangegeven (met behulp van de kaart)

. de bodemgesteldheid/geschiktheid (met behulp van een bodemkaart)

. de wijze waarop het alternatiefin dat tracedeel zal worden aangelegd (bijvoorbeeld:wordt
een water gekruist rniddels een tunnel of middels een viaduct?)

. de verwachte bouwtijd van het tracedeel (in jaren)
Voor al deze gegevens moet gekozen worden tussen een aantal in het model opgenomen
standaardmogelijkheden, die vanzelfsprekend vereenvoudigingen van de werkelijkheid
behelzen. In onderstaande tabel zit u een voorbeeld van de invoerwijze van een van de
varianten uit de illustratiecase.

Tabel 3. voorbeeld invoerschema rekenmodel.

Variant 1. Maaiveld (vervoerssysteem 1 snelweg) - een autosnelweg 2*2 rijstroken op
maaiveld, met tunnel onder spoorlijn en brug over het kanaal, de N108 wordt middels een

.
duct over de snelwef! f!eleid

1.3.2 Programma-uitvoer
Nadat voor aile tracedelen de relevante gegevens zijn ingevoerd kan het alternatief worden
opgeslagen. Als op deze wijze alle alternatieven zijn ingevoerd is het model in staat een ruwe
kostenberekening te maken (inclusief zaken als gemonetariseerde geluidshinder e.d.) van de
alternatieven. Het programma genereert desgewenst een rapportage waarin de monetaire
aspecten van de alternatieven met elkaar worden vergeleken, waarbij ook vergelijking per
kostengroep mogelijk is. Ook de sterke en zwakke punten van een alternatief kunnen op deze
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manier worden onderkend. Deze monetaire rapportage maakt gebruik van zowel tabellen met
getallen als van diagrammen.

Deze monetaire rapportage kan vervolgens worden aangevuld met niet gemonetariseerde,
kwalitatieve effectschattingen. De uitkomsten van het rekenmodel worden daartoe
'doorvertaald' naar een kleurcodering voor een scorecard waarin ook de kwalitatieve aspecten
van de verschillende altematieven kunnen worden weergegeven. Hiervoor zijn in de scorecard
reeds een aantal standaard categorieen aangegeven, die desgewenst door de gebruiker kunnen
worden aangevuld met categorieen of objecten die specifiek zijn voor de situatie. Vande
kwalitatieve aspecten kan vervolgens per aspect eveneens met een kleurcodering worden
aangegeven welkee) altematief/altematieven het beste scoort/scoren op dat aspect. Door deze
kwalitatieve aspecten met de gemonetariseerde effecten op te nemen in een scorecard ontstaat
een totaaloverzicht van aIle effecten die samenhangen met de aanleg van een altematief.

1.4. Selectie

De scorecard geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van de verschillende varianten en/of
altematieven. Op basis van deze vergelijking zal in sommige gevallen reeds een uitspraak
omtrent de kansrijkheid van de betreffende varianten kunnen worden gedaan, bijvoorbeeld
wanneer een variant volledig gedomineerd wordt door een andere variant (dwz. Variant B
scoort op aIle aspecten beter dan variant A).
De daadwerkelijke bepaling van de kansrijkheid van altematieven vindt plaats door
confrontatie van de scorecard met het Pakket van Wensen en Eisen, waarin de eisen voor een
goede en maatschappelijk acceptabele oplossing zijn opgenomen.

1.4.1 Contrast analyse
In het kader van dit COB-projekt N410 is een contrast-analyse uitgevoerd waarin gekeken is
naar voorwaarden of condities die ondergrondse oplossingen wenselijk of noodzakelijk maken
en condities die ondergrondse oplossingen mogelijk maken. Voor het identificeren van de
factoren die bij de beslissing over het al dan niet ondergronds aanleggen van voorzieningen
een rol hebben gespeeld is gekeken naar ondergrondse parkeervoorzieningen bij winkelcentra,
naar ondergrondse winkelvoorzieningen bij knooppunten van openbaar vervoer en naar
spoortunnels en nieuwe ondergrondse stations. De contrast-analyse omvatte een groot aantal
kenmerken, zoals barrierewerking, ruimtegebrek en leefbaarheid waarvoor de mate van
bepalendheid (hardheid van de uitspraken m.b.t. kansrijkheid) werd onderzocht. Het voor de
quick scan meest belangrijke resultaat van deze contrast analyse is een lijst van kenmerken die
kunnen worden gezien als randvoorwaarden en die een zekere hardheid bezitten. Deze
kenmerken staan weergegeven in onderstaande tabel, die is ontleend aan Tabel 1 in Hoofdstuk
1 van dit Handboek.
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Barriere- Aantal doorsnijdingen Sleutelgegeven Hoog (sociale eis)
werking

Ruimtegebrek: Beschennd stadsgezicht Sleutelgegeven Hoog (wettelijke eis)
Grondprijs Basisgegeven Matig

(ervaringscij fer)

Leejbaarheid: Geluidsoverlast Sleutelgegeven Hoog (wettelijke eis)
Visuele hinder Sleutelgegeven Matig (eis van

belangengroepen)

Stedelijk beleid Economische eis van Sleutelgegeven Hoog (causaal)
dubbel grondgebruik
Verbetering kwaliteit Beleidsgegeven Matig
bovengrondse ruimte (ervaring)

Sociaal *Acceptatie Sleutelgegeven Hoog (maatsch.eis)
draagvlak:

Economisch *Reizigersvolume Verhoudingsgetal Hoog
functioneren: (alleen bij station) (ervaringscijfer)

*Huurprijzen O.g. Sleutelgegeven Hoog (econ. eis)

Financiering: *Aanlegkosten Sleutelgegeven Matig
(ervaringscij fer)

*Financieringsmodel Sleutelgegeven Hoog (causaal)

PolitiekIBestuur: *Positie gemeente in Sleutelgegeven Matig (ervaring)
stadsregio
*Veranderingen in Sleutelgegeven Hoog (causaal)
bestuurlijke/ politieke
signatuur

Bodem: *Reeds aanwezige Basisgegeven Matig (ervaring)
ondergrondse
constructies
*Ondoorlatende lagen Sleutelgegeven Matig (ervaring)
*(Natuurlijk) relief Sleutelgegeven Hoog (causaal)
*Nabijheid fundering Sleutelgegeven Hoog (causaal)
historisch monument

*Bodemverontreiniging Basisgegeven Matig (ervaring)

COB-N410 Eindrapport

Tabel 4. Kengegevens Kansrijkheid Ondergrondse Aanleg.

CONDITIES DIE ONDERGRONDSE AANLEG WENSELIJK MAKEN

CONDITIES DIE ONDERGRONDSE AANLEG (ON)MOGELIJK MAKEN
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1.4.2 Selectie van kansrijke aIternatieven
De scorecards gaven reeds inzicht in de sterke en zwakke punten van de verschillende
varianten en/of altematieven. Bovenstaande tabel geeft een aantal aanvullende kenmerken op
basis waarvan screening en voorselectie nader vorm kan krijgen. De benodigde gegevens zijn
vee1al reeds verzarneld in eerdere fasen van de quick scan. Factoren die de wenselijkheid van
ondergrondse oplossingen aangeven zijn bekend uit de probleemverkenningsfase evanals de
meeste van de factoren die ondergrondse aanleg mogelijk maken. Ais vuistregel kan men
hanteren dat aan hoe meer voorwaarden is voldaan, des te kansrijker ondergrondse
oplossingen zullen zijn.

De daadwerke1ijke bepaling van de kansrijkheid van altematieven vindt plaats door
confrontatie van de scorecard met het Pakket van Wensen en Eisen, waarin de eisen voor een
goede en maatschappe1ijk acceptabele oplossing zijn opgenomen. Sommige eisen zijn hard
(bijvoorbeeld het beschikbare budget en/of geluidsnormen) en dienen als selectie-eisen voor
een eerste screening. Hier dient men zich echter bewust te zijn van de gevaren van het
vroegtijdig uitfilteren van kansrijke altematieven op basis van slechts een ogenschijnlijk hard
criterium. Met name voor ondergrondse aanleg met hoge investeringskosten kan een limiet op
het budget negatief uitpakken, terwijl juist van deze projekten bekend is dat het gekozen
financieringsmodel en de opbrengsten van dubbel grondgebruik minstens zulke belangrijke
factoren zijn.
In sommige gevallen zal zo'n eerste screening volstaan; in de meeste gevallen zal op basis van
het bredere beeld in de scorecard geevalueerd moeten worden. Het kan wenselijk zijn in deze
fase van het proces de stakeholders te betrekken voor het creeren van draagvlak voor de
gemaakte selectie.
De in het kader van deze studie N410 uitgevoerde contrast-analyse kan in sommige gevallen
nadere informatie aanreiken over de kansrijkheid van specifiek de ondergrondse varianten
en/of de varianten met ondergrondse elementen.

1.4.3 Resultaten
Het resultaat van de quick scan is:
1. Een breed gedragen probleembeschrijving
2. Een Pakket van Wensen en Eisen
3. Een brede verzarneling (stakeholder gerelateerde) altematieven
4. Een of meer scorecards waarin altematieven onderling worden vergeleken,

aangevuld met een meer gedetailleerde monetaire rapportage per altematief
5. Een selectie van kansrijk geachte altematieven bedoeld voor nadere

bijvoorbeeld in een Startnotitie.

desgewenst

uitwerking,
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HOOFDSTUK 2
TOOLBOX
Aanvullende Methoden en Technieken

In dit hoofdstuk worden een beperkt aantal methoden en technieken nader toegelicht. U vindt
hier een standaard interviewprotocol dat is afgeleid van de protocollen voor de vier case
studies die in het kader van de N410 studie zijn uitgevoerd. Voor een aantal veelgebruikte
standaard methoden en technieken, zoals het genereren van altematieven, het afnemen van
(semi-gestructureerde en diepte-) interviews, en het uitvoeren van kostenschattingen cq.
kosten-baten analyses wordt verwezen naar de handboeken en relevante literatuur die is
opgenomen in de slotparagraaf van dit hoofdstuk. Bet grootste deel van dit hoofdstuk is
verder gewijd aan de voorbereiding, organisatie en verwerking van de resultaten van de
workshop.

2.1 Interviewprotocol

Interviewprotocol probleemeigenaar
Vragen n.a.v. de probleemdefinitie:

. Wat is de aanleiding tot het constateren van een probleem en/ofwat is de aanleiding tot het
formuleren van een project?

. Welk probleem wordt geconstateerd?

. Wie constateerde het probleem het eerst en wie was de initiatiefnemer?

. Waarom is een oplossing gewenst? M.a.w. Welke problemen en/of ontwikkelingen maken
een oplossing noodzakelijk?

. Wat zijn volgens de probleemeigenaar de onderliggende redenen /oorzaken van het
probleem?

. Wat is de omvang en reikwijdte van het geconstateerde probleem (bijv. het
capaciteitstekort )?

. Welke mogelijke oplossingsrichtingen ziet de probleemeigenaar-/initiatiefnemer (bijv. een
ander verkeers- en vervoersplan i.p.v. een wegverbreding, of een geavanceerd
computerprograrnma voor capaciteitsbenutting i.p.v. een spoorverdubbeling, e.d.)?

. Beeft de probleemeigenaar zelf een probleemdefinitie geformuleerd?

. Welke eisen en/ofrandvoorwaarden lagen er al in besloten (een probleem gefonnuleerd als
"Er moet iets gedaan worden aan het capaciteitstekort aan het spoor op traject A - B"
levert een andere situatie op dan het probleem "Op welk trace moet een extra spoor worden
neergelegd" )

. Welke eisen stelt de probleemeigenaar aan een oplossing voor het probleem?
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Vragen n.a.v. de belanghebbenden selectie (lijst met 'standaardbelanghebbenden' gebruiken,
+ procedure-omschrijvingen NS en RWS):

Indien een projekt zou worden uitgevoerd wie zijn dan de betrokkenen bij de besluitvorming
over het projekt?
. Wanneer worden in het proces knopen doorgehakt/verwacht u dat knopen zullen worden

doorgehakt en welke partijen zijnlzullen worden betrokken bij die beslismomenten?
. Welke partijen zouden volgens u in de besluitvorming moeten worden betrokken?

Waarom?
. Welke partijen beschouwt u als cruciaal voor een goede voortgang van het project?
. Welke belangen vertegenwoordigen die partijen?
. Welke partijen beschouwt u a la potentiele tegenstanders van het projekt?
. Welke belangen vertegenwoordigen die partijen en wat is hun hindermacht?

Vragen binnen de stakeholderanalyse:
(ook te stellen aan probleemeigenaar in zijn rol van belanghebbende)

. Hoe kijkt de belanghebbende tegen het probleem aan?

. Wat is de aard van de betrokkenheid van de belanghebbende bij het probleem (en de
mogelijke oplossingen)?

. Wat zijn de mogelijkheden van de belanghebbende om de besluitvorming te beYnvloeden?

. Hoe zou die beYnvloedingplaats vinden?

. Zijn er relaties tussen de belanghebbende en andere partijen? Welke?

. Welke andere belanghebbenden ziet deze belanghebbende zelf? (vervolgens voorafgaande
vragen stellen over de belanghebbenden die deze belanghebbende onderscheidt)

. Welke van deze belanghebbenden ziet de belanghebbende als (verwachte) mee- of
tegenstanders (of neutraal)?

2.2 De Workshop

De workshop met stakeholders is een belangrijk instrument in de quick scan. Deze workshop
moet een groot deel van de informatie genereren omtrent de belangen, doelen, wens en en
eisen van de belanghebbenden en betrokkenen bij het projekt. De workshop geeft inzicht in de
verde ling van lusten en lasten van de discussie-alternatieven en zo mogelijk inzicht in de mate
waarin en manier waarop stakeholders die in hun belangen geschaad dreigen te worden
kunnen worden gecompenseerd. Met name in de interactieve workshop probeert men als
leereffect te bewerkstelligen dat stakeholders inzicht krijgen in de probleemperceptie en in de
motivatie van andere deelnemers voor de door hen uitgedragen standpunten. Op deze wijze
kan en de complexiteit van de probleemsituatie beter begrepen worden (verschillen worden
meer expliciet gemaakt) en/of draagvlak ontstaan voor een (gedeeltelijk) gedeelde
probleemdefinitie. Wellicht kan zelfs een oplossingsruimte afgebakend worden.
Concrete uitkomsten van de workshop zijn een pakket van wensen en eisen, waarvan
bovendien bekend is welke prioriteiten in de deelnemende groep werden aangegeven, en een
aantal door de deelnemers aangedragen alternatieve oplossingen.
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2.2.1 Checklist voorbereiding workshop

. locatie en catering regelen

. stakeholders uitnodigen-telefoonronde + schriftelijke uitnodiging

. kaarten en illustratiemateriaallaten vervaardigen

. dia's maken in het gebied t.b.v. presentatie op workshop

. concept criterialijst maken - indien gewenst voorwerk
criterialdoelstellingenboom( 'overall objectives hierarchy)

. facilitator/dagvoorzitterzoeken,uitnodigenen instrueren

. werkgroepvoorzitters en observators (veelal teamleden) instrueren

. presentaties voorbereiden

. audiovisuele hulpmiddelen regelen

. "blanco" kaarten en tekenmaterialen

verrichten voor

De locatiekeuze en de kwaliteit van de zaal (licht en ruim) en de kwaliteit van de catering zijn
belangrijke sfeerbepalers op de workshop. De creativiteit van de deelnemers wordt bevorderd
door het gevoel buiten de gewone werksfeer 'op de hei' te zijn, waarbij men makkelijker vrij
komt van de institutionele en/ofwerksfeer en meer openstaat voor vrije dialoog en discussie.

Professionele, verzorgde en kleurrijke presentaties werken enthousiasmerend.

De dagvoorzitter en facilitator moeten beiden duidelijk niet-belanghebbend (partij) zijn, maar
dienen wel affiniteit met het probleem en/of haar oplossingen te hebben. De dagvoorzitter
dient voldoende autoriteit te bezitten om (subtiel) in te kunnen grijpen indien deelnemers de
discussie sterk overheersen, een te dominante positie c1aimen en/of obstructie plegen.
Daamaast dient de dagvoorzitter het tijdschema streng te bewaken. Uitloop van presentaties
en discussies op de ene plek in het programma gaat ten koste van activiteiten op een andere
plek. '

Hoewel het tijdschema strak gehanteerd dient te worden kan ten aanzien van de inhoud van de
discussie enige soepelheid te worden betracht; indien een subgroep (nog) niet wil praten over
alternatieven maar over nut en noodzaak, behoeft dit onderwerp blijkbaar de aandacht en dient
de groep daartoe de gelegenheid te krijgen. Wanneer de facilitator denkt dat het onderwerp
voldoende aandacht heeft gekregen, deelnemers standpunten beginnen te herhalen en/of de
discussie niet (meer) productief is, zal hij de groep aanmoedigen het onderwerp even te laten
liggen om over te schakelen naar een volgend onderwerp.

Van belang is om de eerste ochtendsessie af te sluiten met een gezamenlijke
probleemformulering die, hoe vaag en breed ook, op een minimale consensus is gebaseerd.
Dit is altijd mogelijk.

Met name in de middagsessie, wanneer aanvullende alternatieven dienen te worden
gegenereerd, dient discussie over nut- en noodzaak vragen te worden vermeden. De groep
moet gestimuleerd worden alleen in oplossingen te denken.
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2.2.2 Draaiboek workshop

08.45-09.00
09.00-09.10

09.10-09.20
09.20-09.50

09.50-10.30
10.30-10.45
10.45-11.45

11.45-12.30
12.30-13.30

13.30-14.15
14.15-14.45

14.45-15.00
15.00-16.15
16.15-16.45
16.45-17.00
17.00-17.30

ontvangst met koffie
welkom, uiteenzetten doelen en werkwijze van de workshop
(door dagvoorzitter)
voorstelronde deelnemers
presentatie van initiele probleemformulering (door teamlid), gevolgd door
vragen en discussie over probleemformulering (oJ.v. dagvoorzitter)
presentatie van de discussie-altematieven (door teamlid)
koffiepauze
eerste discussieronde over de probleemformulering en discussie-altematieven
(in drie of vier werkgroepen waarin paarsgewijs discussie-altematieven en hun

effecten worden vergeleken; observator destilleert issues, wensen en eisen uit
de discussiebijdragen)
tweede discussieronde (tweede paarsgewijze vergelijking)
lunchpauze, waarin team (evt. bijgestaan door een ofmeer deelnemers) een lijst
met wensen en eisen genereert

plenaire rapportage uit de werkgroepen (door deelnemers)
presentatie (wensen- en) eisenpakket (door team) en discussie over en
aanpassen van eisenpakket (door deelnemers en team), prioritering
pauze
genereren van altematieven -kaartbeelden (door deelnemers)
plenaire presentatie van gegenereerde altematieven (door deelnemers)
afronding + terugkoppeling leermomenten (door team)
afsluitende borrel

2.2.3 Prioriteren van problemen / doelstellingen / wensen en eisen

De waarde toe te kennen aan een prioritering is beperkt en in belangrijke mate afhankelijk van
de rol van de prioritering in het proces, van de wijze waarop de facilitator de prioritering inzet
en van de samenstelling en/of representativiteit van de groep die de prioritering uitvoert.
Binnen de workshop-opzet in de quick scan heeft de prioritering naast een inventariserend
karakter (hoe denkt deze groep over..?) een belonend karakter. De prioritering levert een
concreet resultaat waarin een deel van de inzet van de deelnemers wordt weerspiegeld: een
lijst met criteria (wensen en eisen) in volgorde van belangrijkheid.

Afhankelijk van het aantal te prioriteren items kan voorafgaand aan het prioriteren een
structurering en/of clustering van de items plaats te vinden. Zeker wanneer er meer dan dertig
items zijn dient voor de overzichtelijkheid geclusterd te worden. Deze structurering dient te
worden gepresenteerd aan de deelnemers ter controle en aanvulling. Alvorens tot prioritering
over te gaan dient het doel van de prioritering te worden verduideIijkt, de inhoud van de
categorieen/items verhelderd en de werkwijze uitgelegd te worden. Snelle methoden en
technieken voor prioritering zijn:
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. 'sticking dots' - de items staan in willekeurige volgorde op flap-overs en de deelnemers
plakken of zetten gekleurde stippen/stickers (bijvoorbeeld 5 per persoon) bij die items die
zij het belangrijkst vinden.

. bij gebruik van groep ondersteunende software: (a) 'voting'middels 10 punten te verdelen
over items en/of 'ranking' door (b) de drie belangrijkste items per persoon selecteren, of
door (c) de items op volgorde van belangrijkheid zetten. Indien er meer dan tien items zijn
is het aan te bevelen eerst de tien belangrijkste te selecteren (bijvoorbeeld door iedereen
drie items te laten kiezen) om vervolgens de bovenste tien te ranken op volgorde. De
computer bepaalt de uiteindelijke gemiddelde verdeling.

2.2.4 Uitwerken van de resultaten van de workshop

De workshop levert het team, de opdrachtgever en de deelnemers een aantal concrete
resultaten op, die hen na bewerking van de werkgroepnotulen, verwerking van de uitkomsten
van de prioritering en uitwerken van de gegenereerde altematieven worden toegezonden. Deze
produkten betreffen vaor de opdrachtgever:
1. een overzicht van de belangrijkste stakeholders, hun belangen, doelen en middelen
2. een Pakket van Wensen en Eisen, waarin aangegeven ,velke stakeholders welke criteria

aanleggen
3. een lijst met deelnemers aan de workshop
4. een overzicht van de lijst met wensen en eisen en de tijdens de workshop door de

deelnemers gemaakte prioritering
5. aIle altematieven (de discussie-altematieven en de door de deelnemers gegenereerde)

uitgewerkt tot een gelijk niveau van detaillering
6. eventueel in een later stadium: een rapportage van de schatting van de effecten van de

altematieven en van de onderlinge vergelijking met behulp van de modellen.
7. een aanbeveling omtrent de kansrijkheid van de verschillende altematieven.

De deelnemers aan de workshop ontvangen tenminste de onder nummer 3, 4 en 5 genoemde
elementen. Gezien het open karakter van het quick scan proces verdient het aanbeveling ook
de onder 6 en 7 genoemde rapportages ook direct aan de deelnemers beschikbaar te stellen.

2.3 Het rekenmodel

Het meegeleverde computerprograrnma biedt de mogelijkheid om voor lijninfrastructuur
projecten de gemonetariseerde effecten te combineren met de meer kwalitatieve waarderingen
in een scorecard. Aanpassingen aan bestaande infrastructuur of openbaar vervoeroplossingen
kunnen alsmede puntobjecten als parkeergarages, bioscopen en winkelcentra kunnen (tot op
heden) niet worden doorgerekend met het model. Dan zal er een andere, meer traditionele
wijze van kostprijsberekening moeten worden gehanteerd.

Het gebruikte rekenmodel is gebaseerd op in eerste instantie door K.D. Consultants
ontwikkelde modeIlen, die zijn gebruikt ten behoeve van de economische effect rapportage
van de SOVI studies. Voor een gedetailleerde beschrijving van de modellen verwijzen wij
naar het Eindrapport van de Stuurgroep Ondergrondse Vervoers-Infrastructuur, deelrapport E:
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Economische Effect Rapportage (CUR, december 1993: 179-219). Deze modellen zijn ten
behoeve van dit project aangepast door TNO-Bouw en aangevuld met een
gebruikersvriendelijke interface. Minimale computervereisten voor het rekenmodel zijn een
Pentium 90 pc met minimaal 20Mb werkgeheugen, Excel versie 8.0 (draaiend onder Windows
95 of Windows NT). Het model bestaat uit een groot aantal Excel-werkboeken en werkbladen
die vanuit een "cockpit" door de gebruiker kunnen worden aangestuurd. Een manual voor de
aansturing van het model vindt u in de Bijlage(n).

2.3.1 Effectschatting

Omdat met name de monetarisering van etIecten als geluidshinder, reistijdwinst, visuele hinder
en dergelijke niet onomstreden is, wordt op deze plek een aantal aannames achter het model
geexpliciteerd. Omdat dergelijke aannames de uitkomsten van rekenmodellen be'invloeden biedt
het model de mogelijkheid (om via de cockpit) een aantal belangrijke parameters tijdens
gebruik te wijzigen, om zodoende gevoeligheidsanalyses te kunnen uitvoeren.

2.3.2 Effecten voor stichter, beheerder en exploitant

Investeringen
De investeringen zijn voor zover mogelijk overgenomen uit de rapporten van de TER. Hierbij
is de opbouw van de investeringen gehanteerd conform de TER-studie Delft (zie tabel
hieronder).

Onderhoud
Gegevens over onderhoud waren niet in de case-studies beschikbaar. Derhalve zijn andere
methoden gebruikt om deze post te ramen.
De post onderhoud heeft betrekking op een aantal punten die eerder bij de investeringen
genoemd zijn. Deze punten zijn hieronder genoemd waarbij een toelichting op de gebruikte
kentallen is gegeven.

Civiel technische werken
Bouwkundige werken
Hulpvoorzieningenlreconstructies
Spoorinfrastructuur
Afwerking en diversen
Risico civiel technisch werk

0,75 % van de civiele werken; bij boortunnels 0,3%
1,5 % van de bouwkundige kosten
geen onderhoud; tijdelijke constructie
op basis van de gegevens van de NS
1 % van de betretIende investeringen
5% op rechte stukken en 10% bij kruisingen en
in-/opritten

Exploitatie
Bij de exploitatie is rekening gehouden met de volgende kosten:

Energie, verlichting en
tunnel-installaties gegevens NS
Tractiekosten treinverkeer gegevens NS
Kosten van algemeen beheer PM
Opbrengsten PM
De laatste twee posten van exploitatie zijn pro memorie opgenomen.
beschikbaar om deze posten te ramen.

Er waren geen gegevens
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2.3.3 Effecten gebruikers

Uitgangspunten
1. groei auto-personenvervoer 2% per jaar
2. gemiddelde bezetting per auto is 1,75 persoon
3. groei goederen vervoer per auto 3% per jaar
4. groei goederen vervoer per spoor 6% per jaar
5. groei openbaar vervoer 5% per jaar
6. reele prijsstijging energiekosten 1 % per jaar.
7. 30% is zakelijk vervoer
8. 25% van de verkeersbewegingen vindt plaats in de spits
9. kosten vertraging personen fl19,50 per uur (30% van 65,- per uur)
lO.kosten vertraging vrachtwagen flll0,- per uur (auto incl. chauffeur)

Soorten gebruikers
Er zijn zes soorten gebruikers onderscheiden. Er is onderscheid gemaakt tussen enerzijds
vervoer per spoor en vervoer per auto en anderzijds goederen vervoer en personenvervoer.
Het personenvervoer is bovendien gesplitst in zakelijke reiziger en reizigers prive.

De onderstaande figuur brengt de soorten gebruikers in beeld

Vervoer per auto
Vervoer pm trein

Personen
Prive
1
4

Vracht
Zakelijk
2
5

3
6

Kosten van gebruik
De kosten van gebruik van de infrastructuur zijn bepaald. Hiertoe zijn de vaste en variabele
kosten voor de verschillende gebruikersgroepen bepaald, zoals brandstofkosten, tarieven
openbaar vervoer, kosten van verzekering, afschrijving e.d.

Effecten van congestie
De effecten van congestie voor de gebruikers van de (nieuw) aangelegde infrastructuur, spelen
logischerwijs pas een rol na afronding van de aanleg. lndien de maximale capaciteit van de
infrastructuur overscheden wordt of indien stremmingen optreden als gevolg van geopende
bruggen, is er sprake van congestie. Het effect van deze vertraging is met de methodiek
bepaald waarbij per gebruikersgroep de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd

-auto gebruiker:
- treinreizigers :
-vrachtvervoer per auto:
-goederenvervoer per trein:

19,50 per uur; kans op brug open 5%; wachttijd 15 min.
geen kosten van congestie,-openingstijden bruggen
flll0 per uur kans open brug 5%wachttijd 15 min
2 - 15 min p/d per brug; kosten fl 0,10 per niet getransporteerde
tonkm
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Reistijd winst/verlies
In de case-studies zijn geen verschillen ten aanzien van de reistijd te constateren. Bij traces
met grot ere lengte kan wel een verschil in reistijd ontstaan als gevolg van een verschil in lengte
van het trace boven- of ondergronds.

Verkeersveiligheid (aantal ongevallen)
Er zijn geen gegevens omtrent de verschillen in verkeersveiligheid tussen ondergrondse en
bovengrondse aanleg. (Deze verschillen zijn echter wel te verwachten op basis van verschil in
weersinvloeden e.d.) De invloed van de verkeersveiligheid is Dietopgenomen.

2.3.4 Complementaire effecten

Schade aan belendingen
De directe schade als gevolg van bouwactiviteiten is bij de berekeDingen opgenomen bij de
schadeloosstelling in de investeringen.

BOllWhinderop kruisende wegen
De schade die ontstaat bij stremmingen van het verkeer op kruisende wegen is belangrijk
genoeg om te vermelden en te kwantificeren. De vertraging ten gevolge van files bij de
kruisingen worden berekend door tijdens de uitvoering van de werkzaamheden waarbij een
kruising gedeeltelijk wordt gestremd een wachttijd per dag op te nemen van tweemaal 15
minuten voor alle voertuigen in de spits. (spitsverkeer 25%). De toegerekende schade wordt
alleen voor zakelijke transporten berekend.

Geluidshinder (waarde onroerend goed)
Er zijn een aantal recente studies naar de waardedaling van onroerend goed in directe nabijheid
van wegen en spoorlijnen. Gegevens zijn ontleend aan de Duitse, Nederlandse en Finse
studies. Met name de studie van het instituut voor onderzoek en overheidsuitgaven is daarbij
goed toepasbaar. De kosten voor geluidshinder zijn gesplitst in geluidshinder overdag en
geluidshinder ISnachts.

De volgende uitgangspunten zijn gekozen voor de berekeningen van de geluidshinder.

1. de breedte van de invloedszone waarin de geluidshinder optreedt wordt afhankelijk gesteld
van de bebouwingsdichtheid in de omgeving.

2. het aantal woningen in de zone wordt berekend door de combinatie van de breedte van de
zone en het aantal woningen per km2

3. op grond van literatuurstudies is gekozen voor de bepaling van een waardeverlies met een
gemiddeld geluidsniveau in een zone van 55 tot 65 dB(A) van 12%.

4. de vertaling naar de jaarlijkse vermindering van leefgenot wordt bepaald door te rekenen
met 3% per jaar van de directe schadeverlies van de woningen.

5. het extra waarde verlies voor geluid bij nacht wordt berekend door uit te gaan van een zone
met een geluidsniveau van 45 tot 55 dB(A). Het gemiddelde waardeverlies in deze zone is
gesteld op 5%.

6. met betrekking tot de breedte van de geluidszones zijn geen gekwantificeerde gegevens
aanwezig in de rapporten van de werkgroep MER. Op basis van empirische gegevens is een
modelmatige benadering gezocht voor het bepalen van deze geluidszones. Dit in relatie met
de woningdichtheid.
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Visuele verstoring (waarde onroerend goed)
Er is nauwelijks literatuur en informatie over de concrete waardedaling van woningen bij
permanente visuele hinder ten gevolge van nieuwe infrastructuur. Op grond van enkele
mondelinge adviezen van makelaars is vooralsnog uitgegaan van een waardedaling van 5 %
binnen een zone die gelijk wordt gesteld aan de helft van de geluidszone.

Sociale beleving onroerend goed waarde
Het ligt in de rede om op sociale beleving een waarde toe te kennen die complementair is aan
de eerder genoemde waardevermindering door geluidshinder en visuele hinder.
Evenals het effect op het vestigingsklimaat is dit aspect vooral van belang als het gaat om het
al dan niet boven of ondergronds uitbreiden op langere termijn van de infrastructuur in de
Randstad. Het ligt voor de hand dat er een moment komt waarbij bovengrondse uitbreiding
gewoon niet meer kan en het leven te ongunstig wordt belnvloed. Een en ander is moeilijk te
voorspellen op basis van de Case-studies en derhalve is deze post vooralsnog PM gebleven.

Barrierewerking
Het aanleggen van infrastructuur als dit plaatsvindt op het maaiveld zal een mogelijke
toekomstige belemmering zijn voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. Om hiermee rekening
te houden is vooralsnog gerekend met de volgende uitgangspunten:

1. voor langzaam verkeer is het uitgangspunt dat gerekend wordt op een toekomstige
langzaam-verkeersroute in stedelijk gebied op elke kilometer met een kans van 25% in een
jaar van de realisatie 2010. De kosten van deze toekomstige kruising zijn daama contant
gemaakt. Voor dorpachtige bebouwing is gesteld op een voetgangersverbinding per
anderhalve kilometer, en in landelijk gebied een op drie kilometer.

2. de analoog aan de eerder gestelde voor langzaam verkeer is voor autoverkeer en dergelijke
benadering gekozen waarbij uitgegaan in van een verbinding voor auto's in stedelijk gebied
per twee kilometer, in dorpachtige bebouwing per drie kilometer, en in landelijk gebied per
zes kilometer.

3. voor toekomstige treinverbindingen is gerekend met een toekomstige verbinding in stedelijk
gebied op elke 6,5 kilometer, in dorpachtige bebouwing per 10 kilometer, en in landelijk
gebied 1 per 20 kilometer.

4. er is voor alle toekomstige verbindingen uitgegaan van een kans op het doorgaan van een
dergelijke verbinding van 25 %,en er is een geringe termijn van 15jaar.

Deze aannamen zijn alle zeer globaal, en aan de voorzichtige kant.
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HOOFDSTUK 3

ILLUSTRATIECASE: A113

De Case A113

De ease A 113 is een fietieve ease besehrijving. Het betreft de beoogde aanleg van een
verbinding tussen twee bestaande snelwegen omdat de bestaande snelwegen het
verkeersaanbod in onvoldoende mate kunnen verwerken. Het meest aannemelijke traee voor
deze verbinding loopt door bestaand verstedelijkt gebied en kruist bestaande andere
vervoersinffastrueturen. De ease is fietief, maar elementen in de ease besehrijving zijn ontleend
aan de werkelijkheid. Gelijkenis met bestaande situaties is daardoor mogelijk, maar de
weergegeven standpunten, traeevarianten en de gebruikte gegevens zijn fietief en niet terug te
voeren op bestaande situaties.

3.1 Introductie

Reeds tientallen jaren staat de A113, een oost-west verbinding tussen de snelwegen A442 en
de A444 op de plankaarten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De A442 verbindt
Noord-West en Zuid-Oost Nederland en is de grote doorgaande aehterlandverbinding; de
A444 ontsluit het belangrijke tuinbouw- en industriegebied Groenhart, maar loopt nu nog dood
op de ontoereikende stedelijke infrastruetuur van Heuvelstad. (zie bijgevoegd
overziehtskaartje) De beoogde verbinding A113, met een lengte van ongeveer 4,5 kilometer,
dient ervoor te zorgen dat het verkeer uit de oostelijk van de A444 gelegen (tuinbouw- en
industrie-) gebieden zich niet langer over provinciale wegen en stads( -auto- )wegen met een te
beperkte capaciteit door de tussenliggende stedelijke en verstedelijkte gebieden hoeft te
wringen om uiteindelijk via de A442 alsnog een verbinding naar de rest van Nederland te
vinden. Daarnaast moet de verbinding het capaeiteitsprobleem van de A442 in zuidelijke
riehting helpen verlichten. Het beoogde trace kruist een kanaal, een hoofdverkeersader N I08,
enige lokale verbindingswegen en een (hoofd)spoorlijn.

In het verleden hebben zowel de Minister van Verkeer en Waterstaat, als het provinciaal
bestuur en de betreffende gemeenten uitgesproken dat de Al 13 moet worden aangelegd. In het
begin van de jaren '80 werdgepoogd de aanleg van Rijksweg 113 op te nemen in de
uitvoeringsplannen Dit stuitte vrij onverwacht op grote tegenstand van de lokale bevolking en
van een aantal milieubeschermingsorganisaties.Zij pleitten voor beter openbaar vervoer en voor
behoud van de groene buffer tussen de kemen in dit sterk verstedelijkende gebied. Vanwege
dit zware verzet van de omwonenden werden de plannen tot aanleg van de weg (voorlopig) in
de ijskast gezet. Nu, 15 jaar later lijkt de situatie veranderd. De eongestieproblematiek neemt
steeds emstiger vormen aan en de tijd lijkt rijp om de plannen voor de Al 13 uit de ijskast te
halen. Duidelijk is dat de gemeenten in het gebied onder druk van hun inwoners een meer
genuaneeerde positie zijn gaan innemen; zij onderkennen de problemen met de doorstroming
van het verkeer, maar hechten tevens groot belang aan het in stand houden van een goed
woonklimaat.

Het Ministerie van Verkeer en Water staat heeft haar provineiale directie opdraeht gegeven een
verkennend onderzoek te doen naar de meest kansrijk geachte uitvoeringswijze om de
verbinding alsnog te realiseren. De provinciale directie besluit tot het laten uitvoeren van een
quiek sean met als maximale looptijd drie maanden.
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U wordt met enige anderen benaderd om een offerte uit te brengen voor deze quick scan. U
offreert voor 100.000 gulden, waarbij inbegrepen de organisatie en het faciliteren van een
workshop met stakeholders en de rapportage. De opdracht wordt aan u verleend. U heeft
bovendien bedongen dat u gebruik kunt maken van de bij de directie aanwezige documentatie
en een beperkt aantal dagdelen een beroep mag doen op medewerkers van de directie.

- .. . - . ~~~
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Figuur 2.De Al13 en haar omgeving.
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3.2 Teamsamenstelling

Gezien de aard van het vraagstuk zoekt u binnen uw eigen organisatie een teamleider met als
ervaringsgebied/achtergrond: ruimtelijke planologie, zo mogelijk met ervaring op het gebied
van milieueffectrapportages. De teamleider stelt het team verder samen. Met het oog op de
voor dit probleem potentieel relevante achtergronden van de teamleden worden, een
bestuurskundige en een verkeerskundige aan het team toegevoegd. (zie 1.1.1) De keuze voor
de bestuurskundige wordt gemotiveerd door de verwachting (gebaseerd op de gebeurtenissen
in de jaren'80) dat het team geconfronteerd zal worden met stakeholders met tegenstrijdige
belangen. De verkeerskundige moet inzichten kunnen aanleveren over de verkeerseffecten van
de nieuwe infrrastructuur. Besloten wordt om andere deskundigen, zoals een (technisch)
tekenaar op contractbasis in te huren.

3.3 Probleemdetinitie

literatuuronderzoek en semi-gestructureerde diepte-interviews

De teamleider maakt afspraken voor het houden van diepte-interviews/gesprekken met relevant
geachte woordvoerders/deskundigen in de organisatie van de probleem-
eigenaar/opdrachtgever om het probleem nader te definieren en in te kaderen. In ons voorbeeld
is de opdrachtgever het Ministerie, maar kan de provinciale directie worden gezien als
probleemeigenaar omdat zij de opdracht heeft gekregen het probleem op te lossen. Strategisch
is het echter verstandig zowel het Ministerie als de provinciale directie te betrekken bij de
formulering van de probleemdefinitie. Er werden daarom afspraken gemaakt met een
beleidsambtenaar op het Ministerie, twee woordvoerders van de provinciale directie en met de
voormalig projectieider van de AII3, die inmiddels werkzaam is bij een groot ingenieursbureau
in het noorden van het land.

Ondertussen verzamelen en scannen de teamleden de door de opdrachtgever beschikbaar
gestelde documentatie zoals het ontwerp-rijkswegenplan en het uitwerkingsprogramma
rijkswegen (beiden stammend uit de beginjaren '80, de structuurschema's va or Verkeer en
Vervoer en de meest recente versie van het streekplan Daarnaast hebben zij op de
gemeentehuizen in het gebied de meest recente versies van de gemeentelijke
bestemmingsplannen ingezien. Bestudering van bovengenoemde plannen en een veldbezoek
gaven de volgende informatie:

. In het streekplan van 1978 was de weg reeds opgenomen en in alle betrokken gemeenten,
met uitzondering van Voorhof is een planologische reservering in de bestemmingsplannen
opgenomen. Hierdoor is een smalle strook grond tussen de woonkernen Leerstad en
Voorhof relatief onbebouwd gebleven. In deze strook zijn duidelijke stadsrand-
verschijnselen waarneembaar (horeca, maneges, tuincentra en straatverkoop van agrarische
produkten).

. Langs het beoogde trace bevindt zich in Voorhof stedelijke bebouwing van hoge kwaliteit
en matige dichtheid, terwijl Leerstad-Noord een stadsuitbreidingswijk uit de jaren'60 is met
veel hoogbouw. In Voorhof-Zuidwest, begrensd door het kanaal, de gemeentegrens en de
NI08 bevindt zich een beoogde bouwlocatie voor 600 woningen

. Tussen de A442 en het kanaalligt een typisch 'Hollands' veengebied. Tussen de spoorbaan
en A444 bevindt zich een veengebied met grote landschappelijke en natuurhistorische
waarde, waaronder het natuurgebied 'De Veenplas'. Op de zandrug waarop Voorhof is
gebouwd, ligt ter hoogte van de toekomstige kruising met de NI08 een cultuur- en
natuurhistorisch element: het 16e eeuwse landgoed Berkenstein met hoog opgaand loofbos.
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Mede op basis van deze snelle scan van de beschikbare literatuur stelt het team een
interviewprotocol op (zie 2.1). In dit protocol is ruimte gereserveerd voer drie centrale vragen:

. wat is het probleem dat de probleemeigenaar signaleert en waarvoor hij een oplossing
zoekt?

. welke mogelijke oplossingen ziet de probleemeigenaar voor dit probleem?

. wie zijn volgens de probleemeigenaar belanghebbend?

Naast aandacht voer de probleemdefinitie en de probleematbakening wordt dus ruimte
gereserveerd voor het inventariseren en/of genereren van mogelijke - volgens de
probleemeigenaar - wenselijke oplossingen en zo mogelijk voor discussie over andersoortige
oplossingen. Het inventariseren van volgens de probleemeigenaar belanghebbende partijen is
een van de mogelijke methodieken voor de stakeholderselectie.

Interviewprotocol probleemeigenaar Al13

Vragen n.a.v. de probleemdefinitie:
. Wat is de aanleiding tot het constateren van het probleem en/ofwat is de aanleiding tot het

fermuleren van een project?
. Welk probleem wordt geconstateerd?
. Wie constateerde het probleem het eerst en wie was de initiatiefnemer?
. Waarom is een oplossing gewenst? M.a.w. Welke problemen en/of ontwikkelingen maken

een oplossing noodzakelijk?
. Wat zijn volgens de probleemeigenaar de onderliggende redenen /oorzaken van het

probleem?
. Wat is de omvang en reikwijdte van het geconstateerde probleem (bijv. het

capaciteitstekort )?
. Welke mogelijke oplossingsrichtingen ziet de probleemeigenaar/initiatiefnemer (bijv. een

ander verkeers- en vervoersplan, wijzigen 'modal split', spoorverdubbeling, OLS-achtige
systemen, e.d.)?

. Heeft de probleemeigenaar zelf een probleemdefinitie geformuleerd?

. Welke eisen en/of randvoorwaarden liggen besloten in de probleemformulering (een
probleem als "Er moet iets gedaan worden aan het capaciteitstekort aan het spoor op traject
A -B" levert een andere situatie op dan het probleem "Op welk trace moet een extra spoor
worden neergelegd")

. Welke eisen/criteria stelt de probleemeigenaar aan een oplossing voor het probleem?
(gebruik lijst met criteria)

Vragen n.a.v. de belanghebbenden-selectie
(lijst met 'standaardbelanghebbenden' gebruiken, + procedure-omschrijvingen NS en RWS):

. Indien een project zou worden uitgevoerd wie zijn dan de betrokkenen bij de besluitvorming
over het project?

. Wanneer worden in het proces knopen doorgehakt/verwacht u dat knopen zullen worden
doorgehakt en welke partijen zijn/zullen worden betrokken bij die beslismomenten?

. Welke partijen zouden volgens u in de besluitvorming moeten worden betrokken? Waarom?

. Welke partijen beschouwt u als cruciaal voor een goede voortgang van het project?
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. Welke belangen vertegenwoordigen die partijen?

. Welke partijen beschouwt u als potentiele tegenstanders van het project?

. Welke belangen vertegenwoordigen die partijen en wat is hun hindermacht (over welke
middelen - achterban, kennis, informatie) beschikken potentiele tegenstanders van het
project) ?

Vragen binnen de stakeholderanalyse:

(te stellen aan probleemeigenaar in zijn rol van belanghebbende)

. Hoe kijkt de referent zelftegen het probleem aan?

. Wat is de aard van de betrokkenheid van de referent bij het probleem (en de mogelijke
oplossingen)?

. Wat zijn de mogelijkheden van de referent om de besluitvorming te beinvloeden?

. Hoe zou die beinvloeding plaats vinden?

. Zijn er relaties tussen de referent en andere partijen? Welke?

. Welke andere belanghebbenden onderkent de referent zelf? (zie belanghebbenden-selectie)
en vervolgens vragen stellen over de belanghebbenden die deze referent onderscheidt ( zie
belanghebbenden-selectie)

. Welke van deze belanghebbenden ziet de referent als mede- oftegenstanders (ofneutraal)?

Een of meer teamleden voerden de interviews met de woordvoerders van de probleemeigenaar
uit. Deze teamleden verwerkten de resultaten en formuleerden met hun collegae het probleem
zoals dit volgens hen door de initiatiefnemer/probleemeigenaar werd gezien. Uit de interviews
kwam naar voren dat de probleemdefinitie van probleemeigenaar RWS ongeveer als voIgt
luidde:

"De verkeerscapaciteit van de N444 is volstrekt onvoldoende en binnen de stedelijke
conglomeratie Buitenplaats/Heuvelstad is geen ruimte om dit probleem structureel op te
lossen. De huidige situatie in Buitenplaats en Heuvelstad is onacceptabel; de overlast voor
omwonenden is groot; geluids- en uitstootnormen worden overschreden. Door
overbelasting van de lokale infrastructuur treden grote vertragingen op waardoor een goede
achterlandverbinding voor Groenland ontbreekt en haar concurrentiepositie nadelig wordt
beinvloed. Door de toegenomen vervoersvraag is de congestiekans op de A442 in zuidelijke
richting eveneens te hoog om aan de functie van achterlandverbinding te kunnen voldoen.
Aanleg van de Al13 zou beide problemen in een keer oplossen. Tegenwerking van lokale
overheden en verzet van bewoners hebben tot op heden uitvoering van de plannen voor de
nieuwe verbinding gefrustreerd. Gezien de emst van de congestieproblemen op de
bestaande rijkswegen A442 en A444 is snelle aanleg van de Al13 gewenst."

Op basis van deze probleemomschrijving en een tweetal aanvullende gesprekken met
respectievelijk een beleidsambtenaar van de gemeente Leerstad en de voormalig woordvoerder
van de Voorhofse werkgroep "Al13 Nooit!", formuleerde het team een -meer open en breder
- geformuleerde probleemdefinitie. De expliciete keuze voor snelle aanleg van de Al13
(immers slechts een mogelijke oplossing) werd uit de probleemomschrijving gehaald. De
probleemomschrijving die door het team werd ontwikkeld voor de Al13 luidde:

"Op welke wijze kan de verkeersafwikkeling op de A444 en A442 worden verbeterd,
rekening houdend met de beperkte ruimtelijke mogelijkheden binnen de stedelijke
conglomeratie Buitenplaats/Heuvelstad en met oog voor de leefbaarheid en de ruimtelijke
kwaliteiten van de regio Leerstad/V oorhor?".
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Deze probleemomschrijving werd besproken met de opdrachtgever en leidde tot een discussie
over de betekenis van de gepleegde bijstelling. Volgens de opdrachtgever miste de Al 13 in
deze probleemformulering als de voorgestelde oplossing over de inpassing waarvan
ingesproken zou mogen worden door belanghebbenden. Bovendien zou deze brede
formulering opnieuw de minder wenselijk geachte 'nut en noodzaak' discussie oproepen, die
tien jaar eerder zo catastrofaal afliep en waardoor het probleem nog steeds niet is opgelost. De
projectleiding bracht hiertegen in dat (1) in dit stadium van het project de formulering van het
probleem nog niet vast kon staan omdat andere belanghebbenden met andere visies op (de
oorzaken, aard of scope van) het probleem, wijzigingen of aanvullingen op de
probleemformulering zouden kunnen aanbrengen, (2) het formuleren van een probleem in de
vorm van de gewenste oplossing zou de creativiteit bij het genereren van altematieve
oplossingen bij voorbaat teniet doet, en (3)dat voor draagvlakverwerving communicatie en
wederzijds leren nodig is en dat de probleemeigenaar dus ook open moet staan voor
afwijkende meningen over aard en oplossing van het door hem gepercipieerde probleem.

3.4 Discussiealternatieven: ideeen genereren

Naast deze initiele probleemomschrijving schetste het onderzoeksteam vier discussie-
alternatieven ('startbeelden', zie 1.1.3), waarvan de "Maaiveld-variant" overeen kwam met de
door RWS voorgestane oplossing. Vanwege de aanwezige planologische reserveringen tussen
de woonkernen Voorhof en Leerstad-Noord werden er door het team geen tracevarianten
buiten deze strook gedefinieerd en alleen (vier) verschillende uitvoeringsvarianten uitgewerkt.
De volgende varianten werden gegenereerd:

1. 'Nul-plus' alternatief - lokale verbeteringen in de bestaande situatie, o.a. door aanleg van
een nieuwe verkeersbrug over het kanaal en verbetering van enige kruispunten in Leerstad
en aanleg van geluidswerende voorzieningen in Buitenplaats.

2. 'Maaiveldvariant' - een autosnelweg 2*2 rijstroken op maaiveld, met tunnel onder spoorlijn
en brug over het kanaal, de N 108 wordt middels een viaduct over de snelweg geleid.

3. 'Verdiepte' variant - een autosnelweg 2*2 rijstroken, maaiveldligging, met tunnels onder
spoorlijn en kanaal en onderdoorgang bij NI08 en verdiepte ligging tracedeel tussen
spoorlijn en kanaa!.

4. 'Tunnelvariant' - een autosnelweg 2*2 als boven met een tunnelbak (cut&cover) voor het
gehele trace tussen spoorlijn en kanaal

Deze 'discussiealternatieven' dienden als input voor de beoogde discussies met de overige
stakeholders in de te organiseren workshop. De belangrijkste ruimtelijk/planologische
knelpunten die naar verwachting na2;: voren zouden moeten komen waren:

. de doorsnijding van het natuurgebied ten oosten van de spoorlijn

. geluidsoverlast voor bewoners van Voorhof-zuid en Leerstad-noord

. aantasting van het landgoed Berkenstein

. planschade woningbouwlokatie Voorhof-zuidwest (wegens geluidhinderzone 200 woningen
minder)

De uitwerking van deze altematieven was zeer globaal en er werd opdracht gegeven aan een
tekenbureau om kaartbeelden en langsdoorsneden van de tracevarianten te vervaardigen en om
een aantal mogelijke toekomstige situaties (maaiveld, verdiept, tunnel, viaduct NI08) te
schetsen.
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3.5 Stakeholderselectie

De AI13 is een "regionale" MER-plichtige vervoersinfrastructuur (zie H5 en 1.2.1). Op basis
van de juridische context, formele procedures en overlegstructuren worden de volgende
overheidsactoren betrokken bij de besluitvorming over een eventuele A 113:

. RWS Directie Provincie

. RWS Dienstkring Leerstad

. RWS AVV

. Provincie

. gemeente Voorhof

. gemeente Leerstad

. gemeente Buitenplaats
Op basis van ervaring in het verleden (literatuurverkenning) en op aangeven van de
probleemeigenaar ('sneeuwbalmethode') werden de volgende maatschappelijke actoren
gedetecteerd:

. individuele omwonenden van het trace

. individuele omwonenden N444

. individuele gebruikers N444

. individuele gebruikers NI08

. individuele toekomstige gebruikers A 113

. werkgroep "AI13 Nooit!" te Voorhof

. wijkvereniging Voorhof-Zuid

. werkgroep "bewonersbelang N444"

. vogelwerkgroep Buitenpolder

. Vereniging MilieuDefensie Leerstad

. stichting Milieubelangen Voorhof

. stichting Provinciaal Landschap

. stichting wijkbelang Leerstad-Noord

. verenigde groente-en fruitveilingen Groenland

. Kamer van Koophandel Groenland

. vereniging transportbelangen Groenland

. de Nederlandse Spoorwegen

. hotel-restaurant Kanaaldijk

. manege/stoeterij Uitpolder

. scheepvaartorganisaties

. stichting sportraad Voorhof

. omwonenden trace N 113

. lokale afdelingen politieke partijen

Het was de bedoeling om met een vertegenwoordiging van deze stakeholders een interactieve
workshop te organiseren waarin het probleem en de randvoorwaarden waaraan een goede
oplossing ervoor zou moeten voldoen worden besproken. Daartoe werden 20 tot 25
vertegenwoordigers-/woordvoerders uitgenodigd, waarbij werd gestreefd naar: (1) een zo
breed mogelijk samengesteld publiek (brede scope), (2) een enigszins evenwichtige verdeling
van verwachte voor- en tegenstanders van wegenaanleg, en (3) voorkomen dominantie van
materiedeskundigen en/of van overheidsactoren. Voor de workshop over de A113 werden de
volgende stakeholders uitgenodigd:
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. RWS -2 personen

. provincie - 2 personen

. gemeentes - 3*2 personen

. werkgroep "AI 13 Nooit!" te Voorhof

. wijkvereniging Voorhof-Zuid

. werkgroep "bewonersbelang N444"

. vogelwerkgroep Buitenpolder

. stichting Milieubelangen Voorhof

. stichting Provinciaal Landschap

. stichting wijkbelang Leerstad-Noord

. verenigde groente-en fruitveilingen Groenland

. Kamer van Koophandel Groenland

. vereniging transportbelangen Groenland

. stichting sportraad Voorhof

3.6 Interactieve workshop

De stakeholderselectie vond zo snel mogelijk na aanvang van het project plaats opdat de
stakeholders benaderd konden worden voor deelname aan de workshop (zie 1.2.2 en 2.2.1).
Na een telefonisch voorgesprek waarin de doelen van de bijeenkomst: het vaststellen van het
probleem en het definieren van randvoorwaarden waaraan een goede oplossing zou moeten
voldoen, en de werkwijze tijdens de workshop werden uitgelegd, volgde een aan de persoon
gerichte schriftelijke uitnodiging om op persoonlijke titel deel te nemen.

De workshop vond plaats in het op het beoogde trace van de Al13 gelegen hotel-restaurant
Kanaaldijk. Er waren 23 deelnemers en 7 mensen van de organisatie (dagvoorzitter, 3
teamleden, tekenaar en 2 stagiairs) De dag begon met een uiteenzetting van de doelen van de
dag en een kennismakingsronde gevolgd door een introductie door een van de teamleden,
waarop een stevige discussie volgde. Als doelen van de dag formuleerde de voorzitter:

. verkennen van de complexiteit van de problematiek rond de verkeersafuandeling in de regio

. het proberen te komen tot een gemeenschappelijke probleembeschrijving

. het formuleren van criteria voor een goede oplossing

. het bedenken van (nieuwe) oplossingen of oplossingsrichtingen

initiele probleemformulering en presentatie van discussie-alternatieven

De introductie omvatte een korte met cijfers onderbouwde schets van de toenemende
verkeersdrukte in dit deel van het land en op het wegennet rond Leerstad en Voorhof in het
bijzonder. Kort werd gerefereerd aan de geschiedenis van de eerdere plannen voor de aanleg
van een Rijksweg AI13 en de destijds ondervonden bestuurlijke problemen.

De discussie begon tumultueus aangezien de verbaal sterke woordvoerders van de
vogelwerkgroep en de wijkvereniging Voorhof-Zuid hun sterke twijfels ten aanzien van het nut
en de noodzaak van de A 113 te kennen gaven. "Nieuwe inftastructuur leidt tot nieuwe
vervoersvraag en nieuwe congestie: de aanleg van de AI13 lost structureel niets op en is
daarom ongewenst". Zij kregen in dezen met name tegenspel van de woordvoerders van de
werkgroep bewonersbelang N444 en de vereniging transportbelangen Groenland, die
benadrukten dat de bestaande situatie niet langer houdbaar is vanwege de emstige overlast
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voor weggebruikers en omwonenden van de N444. Lokale verbeteringen, zoals een nieuwe
brug over het kanaal bij Leerstad betekenen wellicht een betere doorstroming en een tijdelijk
verlichting van de problemen voor de weggebruikers, maar verminderen niet de overlast voor
de omwonenden. De tegenstanders van de AI13 gaven toe dat de verkeersproblemen in
Buitenplaats en Leerstad weliswaar zeer ernstig zijn, maar bleven bij hun standpunt dat nieuwe
infrastructuur geen structurele oplossing biedt.

Na tussenkomst van de dagvoorzitter werd besloten de kwestie in zoverre te laten rusten dat
alle aanwezigen erkenden dat er in de huidige situatie emstige problemen zijn met de
verkeersafwikkeling via de N444 en door Leerstad en de effecten daarvan en dat in de
werkgroepen gelegenheid zou zijn voor verdere discussie en voor het aandragen van andere
altematieven dan de A113 om deze problemen tegemoet te treden. Hiermee creeerde de
voorzitter een minimale gemeenschappelijke basis voor probleemoplossing. De
probleemformulering voor deze dag werd daarmee:

"Op welke wijze kan de verkeersafwikkeling op de A444 en A442 worden verbeterd,
rekening houdend met de beperkte ruimtelijke mogelijkheden binnen de stedelijke
conglomeratie BuitenplaatslHeuvelstad, de leetbaarheid en de ruimtelijke kwaliteiten van de
regio Leerstad/V oorhof?".

Vanwege het uitlopen de discussie werd de presentatie van de vier discussiealtematieven zo
kort mogelijk gehouden, technische vragen werden doorgeschoven naar de discussierondes in
de werkgroepen in de tweede helft van de ochtend. Aangegeven werd dat deze
discussiealtematieven dienen te worden beschouwd als een middel om de complexiteit van het
probleem te verhelderen en om criteria voor een goede oplossing te formuleren.

discussierondes

Na de koffiepauze werd in drie groepen verder gediscussieerd. De groepen werden zo
gevarieerd mogelijk samengesteld: ambtelijk/niet-ambtelijk en voor- en tegenstanders gespreid
over de groepen. ledere groep kreeg een onafhankelijke discussieleider/facilitator (teamlid) en
een notulist (stagiair). In de groepen werd telkens op basis van twee van de vier
gepresenteerde discussie-altematieven met elkaar gesproken over de effecten, de voor- en
nadelen van de voorgestelde oplossingen en de (ruimtelijke) problemen die zouden ontstaan
indien het project overeenkomstig zou worden uitgevoerd. De keuze voor deze paarsgewijze
vergelijking in plaats van directe vergelijking van de vier alternatieven was ingegeven om een
'information-overload' van de deelnemers te voorkomen.

1e ronde
groep 1 vergeleek altematieven Maaiveld en Verdiept
groep 2 vergeleek altematieven Verdiept en Tunnel
groep 3 vergeleek altematieven Tunnel en altematief
2e ronde
groep 1 vergeleek altematieven Tunnel en Nul-plus altematief
groep 2 vergeleek altematieven Maaiveld en Nul-plus altematief
groep 3 vergeleek altematieven Maaiveld en Verdiept
De discussie bleef niet beperkt tot een vergelijking van de effecten van de altematieven, maar
ook nut- en noodzaak vragen werden ingebracht. De facilitator structureerde de discussie,
vatte samen en verhelderde standpunten. De notulist stelde op schrift welke onderwerpen.
issues, aspecten van het probleem en haar mogelijke oplossingen aan de orde kwamen en de
eventuele criteria die door deelnemers werden genoemd.

38



COB-N410 Eindrapport

genereren van een pakket van wensen en eisen

Structurering van de aantekeningen yond in de pauze plaats. De notulisten bleken in de praktijk
geen tijd te hebben gehad om criteria te expliciteren, maar konden wel aangeven welke de
belangrijkste discussieonderwerpen en issues of kwesties waren geweest. Analyse achteraf van
de gemaakte aantekeningen gaf duidelijk weer welke partijen welke issues hadden ingebracht
en welke standpunten zij en sommige andere partijen daarin hadden ingenomen. Deze lijst met
issues omvatte (in willekeurige volgorde):

. verminderen filekans op bestaande wegen

. overlast door verkeer op bestaande wegen

. aandeel vrachtverkeer over de weg

. filevorming aansluiting NI08/A442

. sluipverkeer Leerstad

. meer en beter openbaar vervoer

. schol(ier)enfietsroute Voorhof -Leerstad

. verkeersveiligheid

. sociale veiligheid (onveilige tunneltjes en viaducten)

. betere/snellere aansluiting op achterland via A442

. verbeteren ontsluiting Leerstad

. doorgaand verkeer door kern Voorhof

. barrierewerking Al13

. lange tunnels

. veiligheid van tunnels / transport gevaarlijke stoffen

. geluidsoverlast voor omwonenden

. stankoverlast voor omwonenden

. visuele hinder

. behoud van landschappelijk en natuurwaarden

. behoud landgoed Berkenstein

. invloed op weidevogelgebied ten oosten van de spoorlijn

. effecten verdiepte of ondergrondse aanleg op grondwaterspiegel

. kosten aanleg

. realisatietijd

. geen beperking van woningbouwlocaties

. mogelijke daling prijzen onroerend goed

. mogelijk verlies van sportvelden

. onbelemmerde doorvaart en onbelemmerd treinverkeer

Deze lijst met issues werd gebruikt ter verificatie en aanpassing van de door het team
voorbereide conceptlijst met criteria, zodat na de pauze een voorlopige criterialijst kon worden
gepresenteerd. Structurering van deze lijst en 'vertaling' van issues naar wensen en eisen
leverde het volgende 'voorlopig pakket van wensen en eisen', dat in de loop van de middag
aan de deelnemers zou worden gepresenteerd:
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Voorlopig Pakket van Wensen en Eisen

Eisen t.a.v. de uitvoering. lage aanlegkosten. snelle realisatie
. vrije doorvaart en ongehinderd treinverkeer

Eisen t.a.v. de verkeerseffecten. venninderen overlast op bestaande wegen

-voorkomen van sluipverkeer Leerstad en Voorhof
-doorgaand verkeer/vrachtauto's van de N444 en NI08

. verbeteren ontsluitng Voorhof

-betere aansluiting op A442
. yoldoende wegcapaciteit voor lange termijn

Eisen t.a.v. omgevingseffecten
. minimale overlast omwonenden trace

-geluid
- stank
-uitzicht

. behoud natuurwaarden

-weidevogels
-grondwaterstand

. geen barrierewerking

- scholen-fietsroute
- sociale veiligheid

Oyerige wensen en eisen
. behoud woningbouwlocatie
. behoud landgoed Berkenstein
. behoud sportterreinen

Plenaire rapportage uit de werkgroepen (door deelnemers)
Woordvoerders van de drie werkgroepen gaven kort weer wat de belangrijkste diseussiepunten
in bun groepen waren en presenteerden de belangrijkste voor - respeetievelijk nadelen van de
vier diseussiealternatieven.

In de eerste werkgroep was vooral gesproken over vermeende voor- en nadelen van de
diseussiealternatieven. Vrijwel de gebele groep yond de ondertunnelde variant de beste, met als
tweede de verdiepte ligging. Voordelen van deze varianten waren de relatief geringe overlast
voor de omgeving bij een gegarandeerde verkeersdoorstroming. Ook bet milieu zou hierbij
gebaat zijn. Wel vroeg men zieb af of de aanlegprijs van deze varianten niet te boog zou zijn.
De bovengrondse varianten werden afgewezen vanwege bun omgevingseffeeten en
barrierewerking. Het 'nul-plus' alternatief werd bet minst gewaardeerd vanwege de geringere
bijdrage aan de wegeapaeiteit en moeizame verkeersafwikkeling.
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In de tweede werkgroep werd ook gesproken over de effecten van de alternatieven, maar werd
eerst uitgebreid stilgestaan bij de nut- en noodzaak vragen. De transportbehoefte van
Groenland zal blijven toenemen en daarmee ook de verkeersdrukte op de N444 en de wegen
door Leerstad was de gedeelde verwachting. Discussie ontstond echter over de manier waarop
deze problemen bestreden moeten worden: door meer wegen aan te leggen het probleem
verschuiven naar de toekomst of door te kiezen voor een andere vervoers- en
transportstructuur. Een aantal deelnemers propageerde stimuleren van het openbaar vervoer en
nieuwe multimodale transportsystemen. Voor de afvoer van tuinbouwprodukten werden
nieuwe bovengrondse en ondergrondse buisleidingsystemen gepropageerd. Uiteindelijk, het
laatste half uur werd nog over de voor- en tegens van de discussiealtematieven gesproken. De
tunnelvariant vie! af vanwege de verwachte hoge kosten en ook de verdiepte variant zou
weleens zeer duur kunnen zijn. Anderzijds zou dit het behoud van de woningbouwlocatie in
Voorhof-Zuidwest betekenen waar misschien wel een tweede Sytwende mogelijk zou zijn. Het
maaiveld altematief zou acceptabel zijn indien zij werd aangevuld met geluidswerende
voorzieningen. Het 'nul-plus' alternatief veroorzaakt met afremmend en optrekkend (vracht-)
verkeer naast veel omgevingshinder ook voor de transporteurs teveel oponthoud.. De
werkgroep had mede gezien de korte tijd die zij aan de alternatieven besteedde nog geen
voorkeur uit kunnen spreken

In de derde groep werd lang stilgestaan bij de sociale en maatschappelijke effecten van
wegenaanleg; niet alleen heeft een weg directe effecten als geluid, stof en uitlaatgassen, maar
ook indirecte zoals vergroting van schijnbare en daadwerkelijke afstanden (barrierewerking) en
het daadwerkelijk doorsnijden van sociale en ecologische gemeenschappen. Ook werd
stilgestaan bij de verdeling van lusten en lasten. Voor de bewoners van Voorhof en Leestad-
Noord zou de weg alleen maar nadelen brengen; om zelfvan de weg gebruik te kunnen maken
zou men kilometers om moeten rijden. Een directe aansluiting van de NI08 op de Al 13 zou
nog iets van het leed kunnen verzachten. De groep bedacht dat een stadsautoweg met
gelijkvloerse kruisingen en extra fietsvoorzieningen de minst scheidende werking zou hebben
vanwege de lagere snelheid van het verkeer op die weg. Indien toch van een autosnelweg
sprake zou zijn dan ging de voorkeur van de groep uit naar een verdiepte ligging of een tunnel
omdat beiden relatief eenvoudig met een viaduct of direct zijn over te steken. Binnen deze
groep werd ook expliciet gepleit voor het behoud van belangrijke landschapselementen zoals
het landgoed Berkenstein en er werd gepleit voor compensatie van verliezen; wanneer
natuurwaarden op de ene plaats verloren gaan moeten zij elders worden gecompenseerd, zo
ook de sportaccommodaties in Voorhof Zuid.

presentatie voorlopig pakket van wens en en eisen

Het door het team voorbereide voorlopige Pakket van Wensen en Eisen werd aan de
deelnemers gepresenteerd door de projectleider. De deelnemers kregen een hand-out met deze
voorlopige structurering en bij de presentatie werd gebruik gemaakt van overhead sheets. Zoals
weergegeven werden ter structurering vier categorieen onderscheiden:

1. Eisen t.a.v. de uitvoering
2. Eisen t.a.v. de verkeerseffecten
3. Eisen 1.a.v. omgevingseffecten
4. Overige wensen en eisen
Na de toelichting was er gelegenheid tot aanwlling en discussie. In de discussie werd
ingebracht dat het criterium vrije doorvaart en ongehinderde treinenloop eigenlijk geen
criterium maar een uitgangspunt was, waarover iedereen het wel eens was. Er ontstond
discussie over de vraag hoe hard de criteria waren; als iets niet te duur mag zijn, wat is dan te
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duur; was er bijvoorbeeld een plafondbedrag vastgesteld door RWS; als er toch ergens natuur
verloren gaat kan dat dan ook elders of door iets anders gecompenseerd worden (weidevogels
door bomen)? RWS deelnemers gaven aan dat er nog geen enkele beslissing over de Al 13 was
genomen en er dus ook nog niets over een budget viel te zeggen. Wel gaven ze aan dat het niet
ongebruikelijk is (denk aan de discussie over de A4) dat de minister financiele limieten stelt en
dat men er rekening mee moet houden dat iedere extra voorziening op de ene plaats minder
investeringsruimte elders betekent, maar dat de discussie over de eventuele aanleg van de
Al 13 nu nog helemaal open is.

prioritering

De laatste tien minuten werden besteed aan een prioriteringsslag om een indicatie te hebben
van wat de in deze workshop aanwezige mensen de zwaarst wegende wensen en eisen
(criteria) voor een goede oplossing vonden.

De tien hoofdcriteria werden daartoe op een flap-over geschreven. Aile 23 deelnemers kregen
vervolgens een velletje met vijf groene en 1 rode sticker en werden verzocht de groene stickers
toe te kennen aan die items die zij het belangrijkst vonden. De rode sticker moesten worden
toegedeeld aan dat item dat men absoluut onbelangrijk yond. Het resultaat van deze
prioritering vindt u hieronder.

Tabel 5. Prioritering Pakket van wensen en eisen door stakeholders Al 13 (fictief).

9
5

9 2

Sprekend uit dit resultaat is dat het verminderen van de overlast op de bestaande wegen als het
voorkomen van overlast veroorzaakt door nieuw aan te leggen infrastructuur beiden zeer hoog
scoren. Deze uitkomst lijkt een erkenning in te houden van de belangen van de bewoners langs
de traces van de N444 en Al12 bij een goede structurele oplossing. Opvallend ook is dat veel
deelnemers hun rode sticker niet gebruikten, hetgeen lijkt te duiden op een relatief groot
draagvlak voor deze set criteria. De hoge score rode stippen bij lage aanlegkosten lijkt te
duiden op een protesthouding t.O.V.de RWS-standpunten in de voorafgaande discussie.
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genereren van alternatieven

Voor het genereren van alternatieven werden de drie werkgroepen in hun samenstelling
gehandhaafd. Zij krijgen de opdracht van de dagvoorzitter om oplossingen te verzinnen voor
het die ochtend geformuleerde probleem:

"Op welke wijze kan de verkeersafwikkeling op de A444 en A442 worden verbeterd,
rekening houdend met de beperkte ruimtelijke mogelijkheden binnen de stedelijke
conglomeratie BuitenplaatslHeuvelstad, de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteiten van de
regio Leerstad/Voorhor?".

Als richtlijn voor het genereren van mogelijke oplossingen kregen zij mee "alles mag", mits de
gegenereerde ideeen maar enigszins tegemoet komen aan (delen van) het pakket van wens en
en eisen. Ook aanvullingen op en wijzigingen in de discussiealternatieven werden
aangemoedigd en deeloplossingen voor deelproblemen waren welkom.

Werkgroep I ontwikkelde uiteindelijk een nieuwe variant, afgeleid van de ondertunnelde en
verdiepte varianten uit de ochtenddiscussie. Als argument voor aanpassing werd gehanteerd
dat helemaal ondergronds weliswaar de voorkeur verdient maar waarschijnlijk
financieel/politiek niet haalbaar zal blijken. Daarom ontwierp men een variant 'tunnels waar het
moet', waarbij men rekening hield met de geomorfologie en de eisen uit de omgeving. In de
praktijk betekende dit verlenging van de tunnelafritten bij kanaal- en spoorwegkruisingen en
verlenging van de kanaaltunnel aan de oostzijde tot een totale lengte van 500 meter waardoor
de woningbouwlocatie en landgoed Berkenstein in hun huidige vorm gehandhaafd zouden
kunnen blijven.

Tijdelijk fungeerde een tweede variant 'verdiept waar het kan', waarbij de kanaal- en
spoorwegkruisingen een normale lengte (100 resp. 50 meter) hadden, en het weggedeelte ten
oosten van het kanaal over een lengte van 500 meter verdiept werd aangelegd. De groep
besloot dat haar voorkeur toch sterker naar 'tunnels waar het moet' uitging en liet deze tweede
variant vallen.

Werkgroep 2 borduurde voort op de thema's van de ochtenddiscussie en kwam met een
altematief dat zij 'Sytwende II' doopten. Dit alternatief hield in de AII3 zou worden
aangelegd als autoweg en aan de oostzijde van het kanaal semi-verdiept (in-de-grond) en
overkapt zou worden aangelegd. De zijkanten van de tunnelheuvel zouden voor
bebouwinglbewoning beschikbaar zijn en de capaciteit van de geplande bouwlocatie zou
daarmee op peil blijven. In hun plan was er bovendien sprake van centrumvorming op deze
locatie en een kantorencentrum over de weg, gebouwd nabij de kruising met de NI08.

Een minderheid binnen deze groep pleitte voor het uitwerken van een 'openbaar vervoer
variant' omdat men niet overtuigd was van het nut van de A113. Dit voorstel werd echter door
toedoen van de transporteurs niet nader uitgewerkt.

Werkgroep 3 formuleerde een 'autoweg-variant' waarin de verbindingsweg tussen A444 en
A442 niet de vorm van autosnelweg met gescheiden rijstroken heeft, maar die van (stads-)
autoweg met 4 rijstroken en gelijkvloerse wegkruisingen (NI 08) en een brug over het kanaal.

Tijdens de plenaire presentatie constateerden de deelnemers een grote mate van overlap tussen
de altematieven 'tunnels waar het moet' en 'Sytwende II'. Men stelde voor deze twee
varianten samen te nemen.

De nut- en noodzaak vraag kwam terug in de vorrn van geuite twijfels over de mate waarin
RWS het 'nul-plus altematief serieus had afgewogen. De deelnemers vonden nader onderzoek
naar de verkeerseffecten van deze optie gewenst.
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Het gesuggereerde openbaar vervoer altematiefwerd van ondememerszijde sterk bekritiseerd:
"De oorzaak van de problemen ligt mogelijk voor een deel in de automobiliteit en een deel van
de oplossing in beter openbaar vervoer, maar de oplossing voor het bedrijfsleven ligt niet in
beter openbaar (personen- )vervoer. OV vormt voor de vervoersvraag van het bedrijfsleven
geen altematief. Het bedrijfsleven heeft te maken met distributieproblemen bij tijdkritische
goederen (groenten en fruit) die geografisch verspreid in kleine hoeveelheden worden
aangeboden en waarvoor tot op heden geen ander systeem dan de vrachtauto operationeel is.
Openbaar vervoerssystemen kunnen niet aan een dergelijke decentrale vervoersbehoefte
tegemoet komen en vallen daarom af als serieuze optie". De bedenkers van het OV-altematief
gaven toe dat OV weliswaar geen altematief voor het bedrijfsleven biedt, maar dat het de
vervoersdruk in de spitsuren belangrijk kan verminderen.

Vanuit de natuur- en milieuhoek kwam de suggestie om ook een geheel ondertunneld trace
mee te nemen in de afweging omdat op die manier net als bij de HSL de 'groene buffers'
tussen de woonkemen gespaard zouden blijven. Niet alleen zou op die manier het waardevolle
plas/drasgebied rondom de Veenplas behouden kunnen blijven, maar ook het klassieke
veenlandschap ten westen van het kanaal, alsmede landgoed Berkenstein. Een boortunnel voor
de A113 spaart bovendien niet alleen koeien en polders zoals bij de HSL, maar ook een
woonkem waar mogelijkheden voor dubbel grondgebruik aanwezig zijn. Bovendien wordt een
boortunnel aanleggen bij grotere lengtes relatief goedkoper en zouden de onderhoudskosten
wel eens lager kunnen zijn dan die van een onderhoud intensieve snelweg door het
laagveengebied. Publiek/private financiering zou de hogere aanlegkosten haalbaar moeten doen
zijn. Van ondememerszijde en door Rijkswaterstaat werd publiek/private financiering van dit
boortunnel-altematief als weinig realistisch beschouwd. Besloten werd het toch mee te nemen
in het verdere proces.

Evaluatie

Tijdens de evaluatie werden de deelnemers nogmaals geprezen voor hun inzet, bedankt en
werden de leermomenten gerecapituleerd en de concrete resultaten nogmaals belicht:

. het inzicht dat een ieder heeft gekregen in de verschillende visies op de aard van het
probleem

. het inzicht in en gegroeide begrip voor de verschillende belangen die er spelen bij de
eventuele aanleg van de A 113

. inzicht in de te verwachten verdeling van lusten en lasten

. de constructieve dialoog

. het pakket van wensen en eisen en de prioritering daarvan door de deelnemers

. de nieuw gegenereerde altematieven die door het team verder uitgewerkt zouden worden

Concrete resultaten/toezeggingen

het projectteam zegde toe aan de deelnemers dat zij een verslag van de workshop zouden
ontvangen met daarin opgenomen een deelnemerslijst (dan kunnen ze elkaar nog eens bellen),
het gegenereerde pakket van wens en en eisen (inc1usiefprioritering) en een uitwerking van alle
altematieven (zowel de door het team gegenereerde die in de ochtendsessies waren besproken
als de door de deelnemers gegenereerde altematieven). Daarnaast werd de deelnemers
toegezegd dat zij een kopie zouden krijgen toegestuurd van de einddocumenten waarin de
effecten van de altematieven globaal in kaart zijn gebracht en waarin de altematieven onder
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andere op basis van het pakket van wensen en eisen zullen worden geevalueerd en waarin de
kansrijkheid van de verschillende altematieven wordt aangegeven.

3.7 Pakket van wens en en eisen

Analyse van de verslagen van de discussies in de werkgroepen leverde het beeld dat is
weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel6. Pakket van wensen en eisen stakeholders AlII (fictief).

V&W
I

pro
I

Leer
I

Voor
I

Buiten
RWS vin stad hof plaats

Milieu

I

Bewo

I

bedrijfs
& land ners leven
scha'

VTIje

doorvaart &
treinenloo
minder
overlaSt.op
bestaande
wegen
betere
ontsluiting
Voorhof
wegcapaciteit
minimale
overlast
natuur
behoud ..

.

geen ba,rriere
werking...

woningbouw-
locatie
sportvelden
landgoed
Berkenstein

x x

x x
x x x x

x x

3.8 Maximale set altematieven

De aanvankelijke set van vier discussie-alternatieven bestond uit vier varianten die door de
deelnemers aan de workshop werden aangevuld met drie nieuwe altematieven:

1. 'Nul-plus' alternatief - lokale verbeteringen in de bestaande situatie, o.a. door aanleg van
een nieuwe verkeersbrug over het kanaal en verbetering van enige kruispunten in Leerstad
en aanleg van geluidswerende voorzieningen in Buitenplaats.

2. 'Maaiveld' - een autosnelweg 2*2 rijstroken op maaiveld, met tunnel onder spoorlijn en
brug over het kanaal, de N I08 wordt middels een viaduct over de snelweg geleid.
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3. 'V erdiept' -een autosnelweg2*2 rijstroken,maaiveldligging,met tunnels onder spoorlijn en
kanaal en onderdoorgang bij N 108 en verdiepte ligging van tracedeel tussen spoorlijn en
kanaal

4. 'Tunnel' - een autosnelweg 2*2 als boven en tunnelbak (cut&cover) tussen spoorlijn en
kanaal

5. 'Tunnel waar het moet' , met een tunnel van 500 meter ten oosten van het kanaal en
verlengde inritten, waardoor de woningbouwlocatie en landgoed Berkenstein in hun huidige
vorm gehandhaafd zouden kunnen blijven.

6. De 'Autoweg-variant', traceligging en uitvoering overeenkomstig de maaiveldvariant met
een uitzondering van een gelijkvloerse kruising met de NI08.

7. 'Boortunnel-variant', voor het gehele trace van A442 naar A444

3.9 Verwerking van de resultaten

Deze maximale set werd vervolgens door de teamleden geschikt gemaakt voor invoering in het
rekenmodel. Hiervoor waren nodig een terreinverkenning, raadplegen van gedetailleerde
topografische kaarten, bodemkaarten en bestemmingsplan-kaarten. Omdat alle varianten
(behoudens het 'nul-plus' altematief) hetzelfde trace volgden kon worden volstaan met een
eenmalige bepaling van de bodemgesteldheid / geschiktheid en het karakter van de bebouwing
per tracegedeelte langs het gehele trace. De modelinvoer werd daarom slechts voor een van de
varianten voorbereid op papier; voor de overige varianten werden ter plekke de juiste
invoergegevens in het model geplaatst. Het rekenmodel is daartoe uitgerust met een
gebruikersvriendelijke interface. Voor het werken met het rekenmodel verwijzen we hier naar
de Bijlage met de manual. Omdat een aantal ruimtelijke opties cg. Uitvoeringswijzen nog niet
zijn opgenomen in deze demonstratieversie zijn een aantal kunstgrepen toegepast. Een
voorbeeld van een voorbereidingsschema's ziet u hieronder:

Tabel 7. Voorbeeld Voorbereidingsschema.

Variant 1. Maaiveld (vervoerssysteem 1 snelweg) - een autosnelweg 2*2 rijstroken op
maaiveld, met tunnel onder spoorlijn en brug over het kanaal, de NI08 wordt middels een
viaduct over de snelweg geleid.

!Jffii'djie
..

Variant,.'~.'.'...'..'...
mv
mv
VIa

Tgebjedskeh2.
H

flmerken...' .........

land/land
land/land
land/land
stad/ stad
stad/ stad
stad/do
stad/do
landlland
landlland
landlland

mv
mv
VIa

mv

VIa

mv

mv

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

N.B. Kunstgreep. Bij het invoeren van de altematieven per tracegedeelte kan het voorkomen
dat door het team gegenereerde oplossingsvarianten niet in het model kunnen worden
ingevoerd. Dit is te wijten aan het demonstratie-karakter van het model. In bovenstaand
voorbeeld is de NI08 middels een viaduct over de aan te leggen snelweg geleid. Hierin is in het
rekenmodel niet voorzien. Als kunstgreep is derhalve een 4 baans autosnelwegviaduct over de
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N 108 ingevoerd echter zonder op- en afritten. De aanleg- en voorbereidingskosten hiervan zijn
qua ordegrootte vergelijkbaar met die van aanleg van een gewoon viaduct over een snelweg
(zie ook: Directoraat Generaal Rijkswaterstaat, 1996. Handboek Economische Effecten
Infrastructuur )

N.B. Bij het invoeren van de tunnelvariant, althans in de cut- en cover versie dient rekening
gehouden te worden met onderscheiden tracedelen bij kruisingen met andere infrastructure1e
voorzieningen. Deze kruisingen dienen afzonderlijk te worden meegenomen in de berekening
vanwege de congestie die ontstaat op de kruisende infrastructuur ten gevo1ge van de
werkzaamheden. Bij een boortunnelvariant treedt geen congestie op de kruisende
infrastructuur op en kan het ondertunnelde gedeelte als een geheel in de berekening worden
meegenomen. .

N.B. Kunstgreep. Boortunne1s waarin autosnelwegen worden aangelegd zijn in Nederland nog
niet aanwezig. De gehanteerde cijfers zijn gebaseerd op een geboorde spoortunne1 en geven
dus slechts een indicatie van de grootteorde.

3.10 Uitkomsten model

Het model genereert de uitkomsten in de vorm van een standaardrapportage en een scorecard.
De standaardrapportage is een gedetailleerde weergave van de gemonetariseerde waarden
(kosten en baten) van de verschillende varianten. In de scorecard kunnen een groot aanta1 niet
of moeilijk te monetariseren externe effecten opgenomen en gewaardeerd. Voor de Al13
betreft het de effecten:
. doorsnijding van het landschap/gle's
. aantasting van ecologische waarden
. aantasting cultuurhistorische waarden
. interne veiligheid
. bouwhinder
. de mogelijkheden voor dubbel grondgebruik
. barriere werking
. scholenroute / externe veiligheid
. behoud van sportterreinen
De scorecard kent twee uitvoeringswijzen; een waarbij aIle effectscores een kleurcodering
krijgen en een waarbij de vier onderscheiden categorieen een kleurcodering krijgen. Het visue1e
beeld van deze twee representaties kan aanmerkelijk verschillen. De standaard-rapportage is
opgenomen als Annex bij dit hoofdstuk.

47



COB-N410 Eindrapport

3.11 kansrij ke opties

Interpretatie van de resultaten in de scorecard geeft aan dat geen van de zes alternatieven
dominant is over een van de andere. De autoweg op maaiveld kent de laagste investeringen en
gebruikerskosten, terwijl een autosnelweg in tunnelbak de hoogste investering vraagt.
Opvallend is dat de veellangere boortunnel vanwege de geringe initiatiekosten, het ontbreken
van exteme effecten en de lage gebruikerskosten bijzonder goed scoort onder de autosnelweg-
varianten, en belangrijk beter dan de veel kortere tunnelbak-variant.
De autosnelweg op maaiveld kent van de autosnelweg-varianten de laagste investeringen, maar
relatief hoge gebruikerskosten, waardoor het maatschappelijk rendement niet hoger lijkt te zijn
dan dat van de andere autosnelweg-varianten.
Met name door hun lage scores op de exteme effecten kunnen de varianten 'autosnelweg op
maaiveld' en' autosnelweg verdiepte ligging' als minder kansrijk worden getypeerd.

De kansrijkheid van de ondergrondse varianten van de A113 wordt gecorroboreerd doordat
het beoogde trace gekenmerkt wordt door:
1. een groot aantal doorsnijdingen
2. te verwachten geluidsbezwaar en visuele hinder
3. kansen voor dubbel grondgebruik bij nieuwbouwlocatie, welke nog niet in de financiele

afweging zijn meegenomen
4. de te verwachten grotere maatschappelijke acceptatie

Bij deze resultaten dient aangetekend te worden dat de zgn. 'nul-plus-variant' niet in
bovenstaande vergelijking is meegenomen. In dit voorbeeld is deze optie niet nader uitgewerkt.
Het 'nul-plus-aItematief kan indien gewenst ook in een scorecard worden opgenomen, maar
daarvoor dienen op een andere wijze de verschillende kosten te worden bepaald.
Verwervingskosten, kosten van werkzaamheden en kosten van exploitatie en onderhoud
kunnen bijvoorbeeld worden geschat met behulp van het Handboek Economische Effecten
Infrastructuur. De normale kosten voor de gebruiker (een heel belangrijke kostenpost) en de
congestiekosten zijn evenwel zeer moeilijk te bepalen voor deze variant. De waardeverliezen
door geluidshinder en visuele hinder kunnen wel bij benadering worden bepaald indien de
bebouwingsdichtheid en de kwaliteit van het onroerend goed langs het trace bekend is en er
schattingen zijn van de toename van de verkeersdruk op het bestaande trace. De aldus
gevonden waarden kunnen alsnog handmatig worden ingevoerd in een scorecard, waarmee
onderlinge vergelijking weer mogelijk wordt. Het demonstratiemodel kent echter als beperking
dat het maximaal zes altematieven of varianten kan vergelijken. Men zal dus een nieuwe
selectie moten maken.

3.12 Annex: Voorbeeld Standaard rapportage Case Al13
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Standaard rapportage ten behoeve van
integrale vergelijking lijninfrastructuur

Deze standaard rapportage geeft in een aantal onderdelen de resultaten van de berekeningen.
Naast de nominale bedragen (constante prijzen 1997) zijn de Contante Waarden aangegeven.
AJs basisjaar is genomen:1997

1
1.1

Inleiding
Integraal afwegen
De tijd dat beslissingen alleen op basis van investeringskosten werden genomen ligt ver
achter ons. Bij het nemen van strategische beslissingen, wordt een integrale afweging steeds
belangrijker. De belangstelling voor integrale levensduurkosten en opbrengstprognoses op
basis van verschillende toekomstscenario's, is dan ook groeiende. Ook consequenties die

niet in geld uit te drukken zijn, moeten vandaag de dag immers 'gewogen' worden.

1.2 Opdrachtgever
De opdrachtgever van de studie N410 is CU R als uitvoerend orgaan van het Centrum
Ondergronds Bouwen (COB). De studie N410, Ontwerp van een Quickscan methodiek, is
uitgevoerd in de serie N400 studies van het COB betreffende integrale afweging
ondergronds bouwen.

1.3 Samenwerking
De studie N410 is uitgevoerd in samenwerking met de TU Delft, faculteit Technische
Bestuurskunde. Naast de TU Delft en TNO Bouw neemt de Grontmij Milieu de Bilteraan deel.

1.4 Probleemstelling
Bij de realisatie van grote lijninfrastructurele werken zijn verschillende belangengroepen

betrokken. Een weg of spoorweg doorsnijdt landschap, kruist andere wegen of wordt nabij
woongebieden gesitueerd. Het landschap raakt versnipperd, cultureel waardevolle gebieden
worden aangetast, bewoners ondervinden geluid of visuele hinder. Milieugroeperingen,

investeerders, overheden, omwonenden zijn ge'interesseerd in de effecten die verschillende
uitvoeringsvarianten hebben. Wat zijn de effecten bij een ondergrondse variant?
Met behulp van het afwegingsinstrument Quickscan N410 kunnen de verschillende
belangengroepen de complexe problematiek inzichtelijk maken.

1.5 Gekozen aanpak
Binnen de N410 studie worden drie onderzoeksporen onderscheiden:
0 Rapid-appraisal methodiek;
0 Stakeholder analyse;
0 Empirische contrastana/yse.

De hier beschreven kwantitatieve analyse methodiek is in eerste instantie ontwikkeld binnen
de SOVI studies (KH.Dekker, 1993). Binnen de N410 studie is de methode doorTNO Bouw
verder uitgewerkt tot een Quickscan beoordeling van altematieve traces, waarbij een
zogenaamde Scorecard is ontwikkeld die zowel de monetaire effecten alsmede de
kwalitatieve effecten als resultaat van de studies van de andere onderzoekspartners kan
weergeven.
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2 Toelichting op onderzochte aspecten

2.1
Kosten voor investeerder, beheerder en exploitant
Verwerving, schadeloosstellingen en sloopkosten
De verwervingskosten zijn samen met de schadeloosstellingen en de sloopkosten direct afhankelijk van het gebied
waar de infrastructuur wordt aangelegd.
Naarmate de investeringen voor deze posten bij traditionele aanleg hager zijn wordt het aantrekkelijker de
infrastructuur ondergronds te maken. Bedacht meet worden dat de invloed van de inrit bij korte trajecten erg groot is.

NCW Verwervingskosten

..........

8Utosnetweg in tur\nebWI;

Itn1el war het meet

AuIowog op maaiYoId

'""'.-
vordiopteigg;ng

_maaiYoId

20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0

milj. gld

2.2 Werkzaam heden
De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:. civiele werkzaamheden
. bouwkundige werkzaamheden

. hulpwerkzaamheden en reconstructies

. afwerking en diversen

. post risico civiele werken

(in het algemeen voor stations e.d.)
(o.a. omleidingen, voorzieningen aan kruisingen, werkterrein)
( o.a. geluidsschermen, hekwerken, niet bouwkundig)

NCW Werkzaamheden

..........

1IIJto$Mfweg in b.lMelb8k

b61nel~ het mo.

-9 opmaaiYold

"'sneIwog
""~

igg01g

- maaiYoId

50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0

milj. gld
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2.3 Onderhoud en exploitatie
De onderhoudskosten en exploitatiekosten zijn bij elkaar gevoegd.
De exploitatiekosten bestaan uit energiekosten voor verJichting en tunnelinstallaties en de energiekosten voor de
tractie. De verschillen in energiekosten worden veroorzaakt door de verJichting overclag in tunnels, de ventilatie
en de extra tractiekosten bij hellingen.
In de volgende grafiek en tabel zijn deze kosten gegeven voor de betreffende case-studie.

NCW Onderhoud + exploitatie

1";.~'-'7;.~_.~7''I''~'''''-> -"~"C:'~ f"":";
,:<::-~",.~,

"'--~ ,r-'-'''',,---,~-/~:.-r~j<::;

autosneJweg i1 tunnelbak

IunrIeI wur het moet

Autoweg op maaiwld

autosnelweg vera.pte ligging

",,",)'(, I...;"."-fi;:-~,
AutosneJo.wg maMtkt

2,0 4,0 6,0 8,0

milj. gld

10,0 12,0 14,0

2.4 Normale kosten voor de gebruikers
Het gaat hierbij om de kosten van gebruikers toegerekend naar het aantal kilomers van het trace.
Het verschil in lengte speelt dus een rol bij het verschil in kosten. De kosten die hier zijn opgenomen zijn:..vaste kosten voertuigen wegverkeer.brandstofkosten wegverkeer.kosten tarieven Openbaar Vervoer.kosten tarieven goederentransport.kosten van vertraging t.g.v. overbelasting van het traject.kosten van vertraging t.g.v. stremmingen bij bruggen

NCW normale kosten gebruikers

'S','~"-"~~.~"""-~~'1~~~h~7,."'.,q<~,..>-:, ,:",,,,,"'.~~t.,.:;'.,,pl'f_1
autosnelw&g i1 tlnMlbak

b.mneIW&8' het moet

"€~~L~~~:~~~:~ I~s:.;;~it~.:,~~.~)~",,,:
~oweg op rnaaiv9Id

~~~{~.;tS:i.;:.~~~}1 ~'7.::${1~~;? ::~"J:~/'

_snelweg
"'-

iggi1g

;:<;;:j~-"f~':';'i",;;~' h;?ti'f~~"'\~~~}:'~' t ';;.;"

Autconolwog maaivoId

500,0 1.000,0 1.500,0

milj. gld

2.000,0 2.500,0
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2.5 Kosten van vertragingen en congestie tijdens het gebruik
De kosten van congestie zijn berekend voor een tweetal aspecten:.kosten van vertraging t.g.v. overbelasting van het traject. kosten van vertraging t.g.v. stremmingen bij bruggen

De kosten van vertraging tijdens de uitvoering voor gebruikers van kruisende infrastructuur zijn opgenomen.
Er is gerekend bij de congestiekosten met de volgende bedragen per uur wachttijd:.per personenauto's per vtg per uur bij 30% zakelijk verkeer. bij vrachtauto's per vtg per uur
. per treinreiziger per uur bij 30% zakelijk verkeer.bij goederentransport per ton per uur, 90km a 0.10

NCW Congestiekosten gebruikers-
autosnetweg in bslrtebak:

tunnel waar het moet

Autoweg op ~

aIJto$neIweg verciept8 igging

AutosnellNeg maaiveld

20,0 40,0 60,0 80,0

milj. gld

100,0 140,0120,0

ICReeks1[

2.6 Kosten congestie tijdens de uitvoering
De opstoppingen tijdens de uitvoering zijn vertaald naar schadekosten voor de gebruikers van de kruisende wegen.
De kosten zijn op dezelfde wijze berekend als de congestiekosten voor de gebruikers na de ingebruikname in par 2

NCW Congestie tijdens uitvoering-
autosoelw8g in tunnelbllk

h.nne1 waar he!: moM
.,0"

Autow.g op maaiveJd

_snelw9g..,copt< -
A1ItosneIweg muiveld

10,0 20,0 40,0 50,0 80,060,0 70,030,0

milj. gld
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2.7 Waardeverlies door geluidshinder
De permanente waardevermindering van woningen na oplevering van het trace is berekend voor een tweetal situaties:
1. de waardevermindering t.g.v. geluid overdag in een zone waarin een geluidsniveau van 55-65 dB(A) aanwezig is.
2. de waardevermindering t.g.v. geluid 's nachts in een zone waarin een geluidsniveau van 45-55 dB(A) aanwezig is.
De waardevermindering is berekend als een jaarlijks verlies aan woongenot van 3% van de waardevermindering.

NCW Geluidshinder

,,
~-

.I

-

.

'

.

-

.

---_I"~
.

1IUI:~lntl.n18lbakb;,
."4

"
.,,'

u.n.I waar htt moet

Autow.g op maaiwkf

8<A=oIwog-,-

-- -- --- .-- -- -.--

AutosnetoNeg maav.ld

2,0 4,0 6,0 8,0

milj.gld

10,0 12,0 14,0

Ie Geluidshinder 55-B5dB(A) II Geluidshinder "s nachts 45-55 dB(A)1

2.8 Waardeverlies door visuele hinder
Op een soortgelijke wijze als bij de waardevermindering t.g.v. geluidshinder treedt waardevermindering op

ten gevolge van visuele barrieres.
De waardevermindering is berekend als een jaarlijks verlies aan woongenot van 3% van de waardevermindering.

NCW Visuele hinder

boortmnel

:;-;

autosnelweg in b.n1ebak

tunnel war het moet

-.. op maaNoId

-Iwog~ igg;ng

Autov>oIwog maaNoId

1,0 2,0 3,0

milj. gld

4,0 5,0 6,0
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4 OVerzicht
Hieronder staat een overzicht van de verschillende kosten van de 6 varianten die berekend zijn
In de eerste tabeJ staan de nominale kosten vermeld. De tweede geeft de Netto Contante Waarde weer

4.1 Nominate bedragen ("1 miljoen)

~fI'-w:!---
hlIMVq)~ ~waarhetmoet ~..~ boorkrneI

VerwelVingskosten 162,08 169,88 134,93 130,50 169,88 6,03

Werkzaamheden 133,59 189,96 77,79 201,33 373,94 449,68

Onderhoud + exploitatie 21,10 27,47 12,40 22,84 38,12 39,38

Sub-totaal 316,77 387,31 225,11 354,67 581,94 495,08

Personenverkeer 4610,17 4575,83 2280,31 4575,83 4575,83 4374,01

Vrachtverkeer 6776,89 6666,43 3380,70 6666,43 6666,43 6409,74

Treinreizigers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Goederentransport per rail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub-tctaal 11387,06 11242,26 5681,01 11242,26 11242,26 10783,74

Congestiekosten autc's 186,67 152,33 68,56 152,33 152.33 151,75

Congestie vrachtwagens 374,67 264,21 179,59 264,21 264,21 264,21

Congestie trelnpassagiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Congestiekosten goederentransport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub-totaal 561,35 416,54 248,15 416,54 416,54 415,97

Congestie tijdens uitvoering 61,92 61,92 61,92 92,87 92,87 0,00

Sub-tctaal 61,92 61,92 61,92 92,87 92,87 0,00

Geluidshinder 55-65dB(A) 37,53 2,39 21,98 21,11 1,29 0,32

Geluidshinder "5 nachts 45-55 dB(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Sub-tctaal 37,53 2,39 21,98 21,11 1,29 0,32

VlSUelehinder 15,64 1,00 9,16 8,79 0,54 0,13

Sub-tctaal 15,64 1,00 9,16 8,79 \i,54 0,13

Toek barriere voor tangzaam verkeer 2,64 3,96 1,50 0,00 0,00 0,00

Toekomstige barriere voor autcwegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toek barriere voor spoortijnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub-tornal 2,64 3,96 1,50 0,00 0,00 0,00

TotaaJ 12",0!32,91 12115,37 6228,83 12136,25 12335,44 11695,24

6 18-11-97

2.9 Barrierewerking voor toekomstig aan te leggen infrastructuur
De banierewerKing voor in de toekomst aan te leggen intrastructuur is uitgec!rukt in de exira kosten voor kruisingen.

NCW Toekomstige barrierewerking

boorUnN

g..-
U1nIIiI het moet

-op-
0

g YOniepto igging

~- ,~"i,'.

0,2 0,6 1,4 1,6 1,80,8 1,0 1,20,4

milj.gld

f:!Toek. barriere voor langzaam verkee. Toekomstige barriere voor autoweg
[]Toek barriere voor spoor1ijnen

3 De volaende varianten ziin ver,
Variant 1
,Variant2
Variant 3
Variant 4
Variant 5
Variant 6

1,00 Bestand

2,00 Bestand

3,00 Bestand

4,00 Bestand

5,00 Bestand

6,00 Bestand

A113_mvJd!

a113_vdLxJs

A113_Auw-'C
A113_VWffi.)

A113_tun.xI~

Tr boor.xls

10--29-9711:38 Autosnelweg maaiveld

10--29-9711:38 autosnelweg verdiepte ligging

10--29-9711:38 Autoweg op maaiveld

I10--29-9711:39 tunnel waar he! moet

10--29-9711:39 autosnelweg in tunnelbak

10--29-9711:39 boortunnel

eteken
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r
boor11.me!r

:2
01

autosne!weg in tumelbak

tuY1eI waar hel meel != 1
'E Autoweg op maaiVeld I
c I

.- autosnelWeg ven:Jiepte iggng

Autosnelweg maaiVeld

Nominale kosten
, ..

r-' "'c'r-.- ~'~'Or""-' "-7r-~-'"

:~'~--.,...1i'
~-'-I->-'

"

,
~.' ,''''-,I-~-;. -

...,-
-,1'0'-;:..--

<'-
4,.

2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000, 12.000, 14.000,
000

0 Congestiekosten

!3Visuele hinder

0,0

~ Investeringskosten I'! Gebruikerskosten

IJ Congestie tijdens uitvoering 8 Geluidhinder

8 Toekomstige barriere

4.2 Netto Contante Waarde (* 1 miljoen)

Verwervingskosten

Werkzaamheden

Onderhoud + exploitatie

Sub-totaal
Personenverkeer

Vraehtverkeer

Treinreizigers

Goederentransport per rail

Sub-Ietaal
Congestiekosten aulo's

Congestie vraehtwagens

Congestie treinpassagiers

Congestiekosten geederentransport

SUb-totaal

Congestie tijdens uitveering

Sub-Iotaal
Geluidshinder 55-65dB(A)

Geluidshinder "s naehts 45-55 dB(A)

Sub-totaal

Visuele hinder

Sub-totaal
Teek. baniere voor langzaam verkeer
Teekomstige baniere voor autowegen
Teek. baniere voor spooriijnen

Sub-totaal
Totaal

autosnelwe
Autosnelwe 9 verdiepte Autoweg op
9 maaiveld ligging maaiveld

122,71 128,61 102,15
101,14 143,81 58,89

6,89 8,97 4,05
230,73 281,40 165,09

1912,80 1881,06 960,05
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1912,80 1881,06 960,05
43,78 33,48 16,64
79,27 47,52 43,28

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

123,04 81,00 59,92
46,88 48,88 48,88
46,88 48,88 48,88
12,26 0,78 7,18
0,00 0,00 0,00

12,26 0,78 7,18
5,11 0,33 2,99
5,11 0,33 2,99
1,03 1,55 0,59
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1,03 1,55 0,59

2331.86 2292,99 1242,69

tunnel waar het autosnelweg boortunn
meet in tunnelbak el

98,80 128,61 4,14

152,42 283,10 308,79
7,48 12,45 11,88

258,88 424,16 324,81

1881,06 1881,06 1704,79
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1881,06 1881,06 1704,79
33,48 33,48 33,08

47,52 47,52 47,52
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

81,00 81,00 80,61
70,31 70,31 0,00

70,31 70,31 0,00
6,89 0,42 0,10

0,00 0,00 0,00

6,89 0,42 0,10
2,87 0,18 0,04

2,87 0,18 0,04

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2300,82 2457,13 2110,35

Netto Contante Waarde

I/)
c:
CII
:2
::s
01
c:
CII
c:
CII
0

= autosnelwegverdiepleiggng
'E

.=

boor!unneI

autosne!weg in I\.meIJak

tuY1eI waar hel meet

Autoweg op maaiveld

Autosnelweg maaiveld

0,0 500,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,01.000,0

C Investeringskosten I!IGebruikerskosten
[J Congestie tijdens uitvoering 8 Geluidhinder

8 Toekomstige barriere

0 Congestiekosten

DVisuele hinder
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4.3 Scorecard

In de scorecard staan de verschillende altematieven naast elkaar. De beoordeling van
de verschillende aspeclen zijn inzichtelijk gemaakt door de toepassing van kleuren.
De Scorecard maakt in geld uit te drukken en niet in geld uit te drukken aspecten vergelijkbaar.
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COB-N410 Eindrapport, Bijlage 1

SAMENV ATTING N410 ONDERZOEKSPROJECT

De Quick Scan voor ruimtegebruiksproblemen beoogt een instrument te zijn voor het
integraal afwegen van onder- en bovengrondse oplossingen in de vroegste fasen van het
beleidsproces. Het instrument is behulpzaam bij het formuleren van de probleemstelling, de
probleemafbakening, het genereren van altematieven en het selecteren van die altematieven
die het meest kansrijk worden geacht. Het doel van de quick scan is te komen tot een selectie
van kansrijk geachte altematieven, bedoeld voor nadere uitwerking, bijvoorbeeld in een
Startnotitie.

In het "Plan van Aanpak Integrale Afweging" (CUR/COB, 20.20.95) wordt gewezen op de
noodzaak om te komen tot een ge'integreerde aanpak van proces-ontwerp en inhoudelijke
analyse. Het ontwerp voor de quick scan is conform de SOVI systematiek maar gaat uit van
een participatief perspectief met het oog op het verwerven van draagvlak voor de
probleemfonnulering en de beoogde oplossingen.

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 hunbelangen 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 gefonnuleerd waaraan een kansrijke
oplossing dient te voldoen. De stakeholderselectie en stakeholderanalyse vormen daannee het
centrale element van de aanpak. Concrete resultaten hiervan zijn: een pakket van wensen en
eisen (inzicht in de criteria voor een breed gedragen oplossing) en een set ruimtelijke
altematieven.

Een tweede belangrijk uitgangspunt was het streven naar 'optimale onwetendheid', oftewel de
quick scan is gericht op het verzamelen van de noodzakelijke kennis en infonnatie om
gefundeerd uitspraken te kunnen doen omtrent de effecten van altematieven en hun
kansrijkheid. Binnen de quick scan wordt niet gestreefd naar volledigheid, maar worden
voortdurend strategische keuzes gemaakt om bij minimale inspanning maximaal te leren
omtrent het probleem, haar omgeving en haar oplossingsruimte.

Voor het ontwerp is gebruik gemaakt van bestaande methoden en technieken uit verschillende
wetenschapsgebieden zoals rapid appraisal en quick scan methodieken. Rapid Appraisal
technieken zijn gericht op het identificeren en afbakenen van problemen en voor het aangeven
van relevante oplossingsrichtingen; zij proberen niet een volledig en 100% juist beeld te
schetsen, maar zijn gericht op het onderkennen van waardevolle probleemoplossings-
richtingen.

Quick scans worden toegepast in de eerste fasen van het beleidsproces, bij het afbakenen van
het probleem en het genereren en selecteren van veelbelovende altematieven.

Rapid appraisals en quick scans sluiten goed aan bij een trend naar snellere, meer flexibele en
meer interactieve benaderingen van besluitvonning en beleidsondersteuning en zijn met name
gewenst wanneer het gaat om projekten en afwegingen die worden gekenmerkt door een grote
mate van (actoren-) complexiteit en onzekerheid.
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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 deel 2 'Handboek Quick Scan' worden daarom binnen iedere processtap een
'gewone' en een 'meer participatieve' werkwijze beschreven.

Eisen
In Hoofdstuk 3 van het COB-rapport N 410-01 zijn de eisen aan de quick scan geformuleerd,
die in Hoofdstuk 4 werden vertaald in ontwerp-eisen voor de:

. Interactie

. Informatie

. Innovatie

. Iteratie

. In de samenleving

. In beperkt tijdsbestek

Deze ontwerp-eisen zijn in Hoofdstuk 4 vertaald in een conceptueel model voor de quick
scan. De aanpak zoals beschreven in het conceptueel model 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 A 131A16 te Rotterdam. Een verslag van de
resultaten van deze toetsende case studies vindt u in de Bijlagen. Deze case studies leverden
een aantal praktische aanbevelingen voor de methodiek op die verwerkt zijn in de aanpak
zoals die wordt beschreven in Hoofdstuk 1 van dit Handboek. De belangrijkste bevindingen
betroffen:
. besteed aandacht voor de positionering en inbedding van de quick scan in het beleidsproces
. besteed zorg aan de multidisciplinaire samenstelling van het team
. garandeer de onafhankelijkheid van het team
. besteed veel aandacht aan de vormgeving/visualisering en uitwerking van de altematieven
. het afzonderlijk benaderen van stakeholders leidt niet tot draagvlak.

Stakeholders
Een belangrijke eis aan de quick scan was dat zij uitspraken kan doen omtrent de kansrijkheid
van de ontworpen oplossingsaltematieven. Draagvlakverwerving werd door de deelnemers
aan verschillende workshops die voorafgingen aan het ontwerp-traject genoemd als cruciaal
voor de kansrijkheid van een altematief. Draagvlak dient verworven bij belanghebbenden of
stakeholders. Zij zijn de spelers in het beleidsveld met meer of minder hindermacht. Aandacht
voor stakeholderbelangen, stakeholderwensen en -eisen heeft daarom centraal gestaan in het
ontwerp van de methodiek.

In de methodiek is aangegeven op welke wijze stakeholders geYdentificeerd kunnen worden
en op welke wijze er inzicht kan worden verkregen in de belangen, doelen en middelen van
deze belanghebbenden. Dit is uitgewerkt in Hoofdstuk 5 van het COB-rapport N 410-01.
Binnen deze quick scan vervult de stakeholderanalyse naast bovengenoemde algemene
functies een rol als methodiek om een pakket van wensen en eisen (criteria) voor een breed
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gedragen oplossing te genereren en als methodiek om een aantal aanvullende - stakeholder
gerelateerde - alternatieven te ontwerpen. Dit ontwerp-proces zou moeten resulteren in een
brede verzameling nieuwe alternatieven met een maximale scope, welke naast de
oorspronkelijke discussie-alternatieven verschillende alternatieven omvat, waarin
stakeholderbelangen duidelijk herkenbaar zijn verwerkt.

Analyse
De aldus gegenereerde alternatieven dienen te worden uitgewerkt om ze geschikt te maken
voor invoer in het decision support systeem waarin een monetaire analyse (maatschappelijke
kostenlbaten analyse) kan worden uitgevoerd. De eisen aan de uitwerking zijn te realiseren
door zeer globale uitwerking op een niveau 1:50.000. Ais 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 resultaten van de monetaire analyse worden vertaald naar een automatisch gegenereerde
scorecard. Daarnaast kunnen door de teamleden additionele criteria worden ingevoerd en
scores op deze criteria toegevoegd. Deze additionele criteria dienen gebaseerd te zijn op het
'pakket van wens en en eisen' dat eerder werd geformuleerd op basis van de
stakeholderanalyse. De effectschattingen / beoordelingen in deze categorie zullen meestal
kwalitatief van aard zijn.

Kengegevens, ontleend aan een contrast-analyse die in het kader van deze studie werd
uitgevoerd kunnen in de Quick Scan worden gebruikt om uitspraken omtrent de vermeende
kansrijkheid van in het bijzonder ondergrondse altematieven te ondersteunen. 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).

Handboek
Deel 2 van dit rapport, het 'Handboek Quick Scan', (de hoofdstukken 1 tot en met 3 en hun
bijlagen) bevat een beschrijving van de aanpak in de praktijk, gelliustreerd met een fictieve case
en aangevuld met een aantal methoden en technieken. Hoofdstuk 1 behandelt stapsgewijs de
uitvoering van een quick scan voor infrastructurele en ruimtegebruiksproblemen. Het leidt de
projektleider door de verschillende fasen van de quick scan zoals die geschetst zijn in het
conceptuele model voor de quick scan in Hoofdstuk 4 van het COB-rapport N 410-01.
Hoofdstuk 1 van dit handboek geeft aanwijzingen hoe te handelen, beschrijft
keuzemogelijkheden en hun mogelijke consequenties en geeft aan welke methoden en
technieken voor onderzoek de analisten ter beschikking staan. Belangrijke input voor de
uitwerking van dit hoofdstuk en de aanbevelingen waren de ervaringen van het
onderzoeksteam bij het uitvoeren en analyseren van de vier eerder genoemde case studies. De
case Al 13 beschreven in Hoofdstuk 3 is fictief en bedoeld ter ondersteuning en illustratie van
de aanpak geschetst in Hoofdstuk 1. Het betreft de beoogde aanleg van een verbinding tussen
twee bestaande snelwegen omdat de bestaande snelwegen het verkeersaanbod in onvoldoende
mate kunnen verwerken. Het meest aannemelijke trace voor deze verbinding loopt door
bestaand verstedelijkt gebied en kruist bestaande andere vervoersinfrastructuren. De case is
fictief, maar veel elementen in de case beschrijving zijn ontleend aan de werkelijkheid.
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De startfase van de quick scan wordt gekenmerkt door een drietal activiteiten:
. het samenstellen van een onderzoeksteam
. het in overleg met de probleemeigenaar/initiatiefnemer formuleren van het door hem of

haar gepercipieerde ruimtegebruiksprobleem
. het genereren van een set discussie-altematieven / ruimtelijke startbeelden met een brede

scope.
De tweede fase betreft stakeholderselectie en stakeholderanalyse. De stakeholderanalyse leidt
in de eerste plaats tot inzicht in de belangen, doelen en middelen van de belanghebbenden. De
stakeholderanalyse kan daamaast tot verschillende andere 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 (mogelijke 'win-win'

situaties)
. tot een nieuwe stakeholderselectie (vanwege de herformulering van het probleem)
. tot criteria waaraan een goede oplossing volgens de stakeholders moet voldoen

Binnen het conceptueel model voor de quick scan is ervan uitgegaan dat het team in de
stakeholderanalyse de belangen, doelen en wensen van de geselecteerde stakeholders in kaart
brengt aan de hand van een discussie over de door het team gegenereerde discussie-
altematieven of 'startbeelden'. De gepropageerde methodiek is een interactieve workshop,
waaronder wordt verstaan een workshop waarin verschillende stakeholders waarvan bekend is
dat zij verschillende, soms strijdige belangen behartigen, discussieren over hun
probleempercepties, altematieven en hun consequenties. De nadruk ligt hier op het scheppen
van voorwaarden waaronder een leerproces kan plaatsvinden. Ais doelen van de interactieve
workshop zijn geformuleerd:
. het organiseren van een constructieve dialoog tussen betrokkenen
. deelnemers inzicht te geven in de overeenkomsten en verschillen in de probleempercepties

van de aanwezige stakeholders
. het creeren van draagvlak voor een probleembeschrijving
. inzicht verwerven in de eigen wensen en eisen en die van de overige stakeholders ten

aanzien van mogelijke oplossingen voor het probleem
. inventariseren van en begrip kweken voor de door de verschillende stakeholders

gesignaleerde knelpunten in de discussie-altematieven
. genereren van nieuwe, aan de belangen van de stakeholders tegemoet komende

altematieven.
. het creeren van draagvlak voor bepaalde oplossingsvarianten

Het pakket van wensen en eisen dat hier gegenereerd is, is input voor de evaluatie van de
altematieven in een latere fase van de quick scan. Samen met de door het team gegenereerde
'startbeelden' vormen de nieuwe stakeholderbelang- gerelateerde altematieven een maximale
set die wordt onderworpen aan een screeningsmethodiek. Deze screening bestaat uit een
tweetal elementen: (1) een monetaire analyse waarin op basis van relatief beperkte gegevens
een intelligente schatting wordt gemaakt van de belangrijkste kostenposten, en (2) een meer
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kwalitatieve eva1uatie van de belangrijkste niet-monetariseerbare effecten die gerelateerd zijn
aan het Pakket van wensen en eisen.

In het COB-N400 project wordt gepoogd zoveel mogelijk van deze effecten te monetariseren,
ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de diverse effecten. Ook in dit quick scan project is
hier een aanzet toe gegeven. Vanwege het quick scan karakter van de methodiek wordt echter
volstaan met een op kengetallen gebaseerde ruwe schatting van de kosten en baten van het
projekt uitgedrukt in guldens, met behulp van een door TNO-Bouw ontwikkeld rekenmodel.
De uitkomsten van dit rekenmodel worden gecombineerd met een kwalitatieve evaluatie voor
die aspecten die vol gens de gebruiker ook relevant zijn, maar moeilijk in geld waardeerbaar
zijn. Het meegeleverde illustratie-computerprogramma biedt daarom de mogelijkheid de
gemonetariseerde effecten met de meer kwalitatieve waarderingen te combineren in een
overzichtstabel (scorecard). De uitkomsten van het rekenmodel worden daartoe 'doorvertaald'
naar een kleurcodering. Door deze kwalitatieve aspecten met de gemonetariseerde effecten op
te nemen in een scorecard ontstaat een totaaloverzicht van aIle effecten die samenhangen met
de aanleg van een altematief.

De daadwerkelijke bepaling van de kansrijkheid van altematieven vindt plaats door
confrontatie van de scorecard met het Pakket van Wensen en Eisen, waarin de eisen voor een
goede en maatschappelijk acceptabele oplossing zijn opgenomen.

De in het kader van deze studie N410 uitgevoerde contrast-analyse kan in sommige gevallen
nadere informatie aanreiken over de kansrijkheid van specifiek de ondergrondse varianten
en/of de varianten met ondergrondse elementen.

Het resultaat van de quick scan is:
1. Een breed gedragen probleembeschrijving
2. Een Pakket van Wensen en Eisen
3. Een brede verzameling (stakeholder gerelateerde) altematieven
4. Een of meer scorecards waarin altematieven onderling worden vergeleken, desgewenst

aangevuld met een meer gedetailleerde monetaire rapportage per altematief
5. Een selectie van kansrijk geachte altematieven bedoeld voor nadere uitwerking, bijvoor-

beeld in een Startnotitie.
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Deze manual heeft betrekking op de betaversie van het Excelprogramma QuickScan N 410
(versie 3.4). Het programma is enkel en alleen bestemd voor intern, niet commercieel
gebruik. Aan het programma kunnen geen rechten ontleend worden. De auteurs zijn op
geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden.

Manual demonstratieversie Quick Scan Model

Het Quick Scan Model bestaat uit vele Excelwerkboeken en -werkbladen. Echter aile
werkboeken en -sheets zijn bestuurbaar vanuit de Cockpit. Het is dan ook essentieel voor de
werking van het model om alles via de cockpit aan te sturen. Bij eventuele foutmeldingen is het
dan ook verstandig om terug te keren naar de cockpit van het model. Dit kan in principe altijd
via de optie < cockpit> in de Menu Toolbar.

Hieronder volgen de instructies die nodig zijn om met het model om te kunnen gaan. Het
model is bestuurbaar met de diverse windows en "buttons". Het is dan ook niet mogelijk om
aile functionaliteiten tot in detail uit te leggen. Deze manual heeft de bedoeling om een traject
van trace-invoer, verwerking en rapportage toe te lichten. Minder essentiele functionaliteiten
zullen door meermalig gebruik van het model vanzelf duidelijk worden. Hieronder zal in
stappen uitgelegd worden hoe het model wordt ge.installeerd en hoe een case wordt
doorgerekend. Seide opties van installatie worden hieronder toegelicht.

Installatie van het model:

Het model wordt op een 3,5 inch floppy disk aangeleverd. Vanwege de omvang van het
programma is het ingepakt met Winzip. Voor het geval Winzip niet standaard op de computer
staat wordt aangeraden om de laatste versie van Winzip via Internet te downloaden. Het is
noodzakelijk eerst Winzip te installeren voordat het mogelijk is om het model "uit te pakken".
Dit is mogelijk via de site Shareware.
a) Floppy Disk in A:\
b) Klik met de rechter muisknop op het bestand < N410 >
c) Selecteer vervolgens < Extract to >
d) Er wordt een window geopend met behulp van het programma Winzip. Geef aan dat N410

moet worden uitgepakt en op C:\ moet worden gezet door onder Extract to: < C:\ > in te
typen

e) Druk vervolgens op < Extract >
f) Winzip pakt het model nu uit en plaatst het model nu op de C-schijf. Het model is nu

ge.installeerd onder de naam < C:\projecten >
g) U kunt nu de openstaande windows sluiten.

Opstarten Quick Scan Model
1. Om het model te starten gaat U naar de folder < C:\projecten\model ob >
2. Vervolgens dubbelklikt U op < start >
3. Het window met de vraag over de automatic links kunt u met < No > beantwoorden. Het

model zal opstarten

Zoals u ziet bestaat het model uit zeven componenten. De componenten Sturing en Data
geven de mogelijkheid om in de database van het model te kijken. Het is niet aan te raden om
zonder advies van de makers kentallen te veranderen. Het is echter wel rnogelijk om kentallen
te veranderen.

De vijf componenten die nu overblijven zijn vooral van belang voorde gebruiker. In de
component Invoer is het mogelijk om nieuwe traces aan te maken en oude traces te wijzigen.
In de component Selectie is het mogelijk om de juiste selectie te maken van de traces die
onderling vergeleken moeten worden. De component Verwerking is de eigenlijke integrale
afweging van de geselecteerde traces. De component Kwalificeren dwingt de gebruiken om de
kwalitatieve externe effecten aan te geven. Dit wordt nog verder toegelicht. In de component



Uitvoer kan op diverse manieren de resultaten van de integrale afweging bekeken worden.
Hieronder zal beschreven worden hoe het mogelijk is om traces in te voeren, te verwerken en
de resultaten tevergelijken.
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Cockpit van het model

Invoeren nieuw trace
4. Klikop de knop < nieuw trace invoer >
5. Geef de naam van het nieuw in te voeren trace (maximaal 8 tekens!) en klik op OK
6. Klik op de knop < basisgegevens >
7. Er verschijnen nu vier schermen die achtereenvolgens vragen naar:
. De omschrijvingvan het trace (dezewordt in de rapportagegebruikt)
. Basisjaar voor netto contante waardeberekening (default 1997)
. Start na de vergunning (default 1999)
. Start trace (default0 kilometer)
8. Klik vervolgens op knop 1 voor de specificatie van het eerste tracedeel. Voer aile vragen

volledig in en klik op OK. Een hulpmiddel bij het invoeren van de tracedelen is de
uitvoeringstabel aan het einde van deze manual.

9. Indien het volledige trace is ingevuld druk op de knop < opslaan en afsluiten > ga anders
verder met het volgende trace-onderdeel via knop 2,3,.....
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Door op de knop keuze snelweg kan de standaard 2-baans snelweg gewijzigd worden in 3 of 4
baans.
LETWEll Een 3- of 4-baans snelweg in een boortunnel is weliswaar mogelijk in te voeren
maar in werkelijkheid technisch niet uitvoerbaar. De berekende kosten zijn gebaseerd op
tunnels met een diameter van 8 tot 11 meter.

Wijzigen van oude traces
10. Klik op de knop < bestaande trace wijzigen >
11. Klik op de knop < basisgegevens >
12. Er verschijnen nu vier schermen die achtereenvolgens vragen naar:
. De nieuwe omschrijving van het trace
. Nieuwe basisjaar voor netio contante waardeberekening
. Nieuwe startjaar na de vergunning
. Start trace in kilometers (default 0 kilometer)
13. Klik vervolgens op het traced eel dat gewijzigd moet worden. Voer aile vragen volledig in

en klik op OK. Een hulpmiddel bij het invoeren van de tracedelen is de uitvoeringstabel
aan het einde van deze manual.

14. Indien het volledige trace is ingevuld druk op de knop < opslaan en afsluiten > ga anders
verder met het volgende trace-onderdeel dat gewijzigd moet worden.

Selecteren van de te vergelijken traces
15. Klik op de knop < trace seledie >
16. Dubbelklik op de gele cellen om de gewenste traces te selederen. U kunt maximaal 6

traces openen en met elkaar vergelijken.
17. Vervolgens gaat u terug naar de cockpit
18. Klik nu op de knop < doorvoeren >. De berekening voor integrale afweging kan enige



minuten tijd in beslag nernen. U kunt op < No > drukken indien u hier niet mee akkoord
gaat.

Invullen kwalitatieve exteme effecten
19. Voordat de resultaten bekeken kunnen worden moet men eerst de het kwalitatieve deel

van de scorekaart invullen. Oit kan door nu op de knop < kwalitatieve beoordeling traces >
te klikken.

20. Vervolgens kan onder 4.0 Exteme Effecten Kwalitatief handmatig belangrijk geachte
exteme effecten aangegeven en gewaardeerd worden. Oit kan door middel van het
toewijzen van een ranking. Oat wil zeggen door een effect met '1' te beoordelen wordt het
vakje groen is het een (relatief gezien) positief effect. Als een effect negatief beoordeeld
wordt krijgt het vakje een 3 en wordt het automatisch rood. Als het effect gerniddeld is dan
vult u een 2 in en wordt het vakje geel.

21. Onder de scorecard staat een tweede afgebeeld. Oeze geeft alleen de totalen weer per
onderdeel. Oe gebruiker beslist zeit welke van de twee weergaven het meest inzichtelijk is.

Bekijken van de resultaten
22. Via de component Uitvoer is het nu mogelijk om op diverse manieren inzicht te krijgen in

de resultaten van de berekening. Men kan nu onderdelen van de rapportage apart
bekijken maar het is ook mogelijk om de complete rapportage uit te printen.
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Bijlage 3

Criteria voor Ruimtegebruiksproblemen.i
Cursiefweergegeven aspecten worden meegenomen in rekenmodel Quick Scan

. x,

X

Tabe1 is afge1eid van Bosch, Niek, et al. 1997.lnpassing lnfrastructuur 11Eindrapport. B&A Groep
Be1eidsonderzoek & Advies BV en NS Railinfra, 1977



Barriere- Aantal doorsnijdingen Sleutelgegeven Hoog (sociale eis)
werkinf!

Ruimtegebrek: Beschermd stadsgezicht Sleutelgegeven Hoog (wetteliike eis)
Grondprijs Basisgegeven Matig

(ervaringsciifer)
Lee.tbaarheid: Geluidsoverlast Sleutelgegeven Hoog (wettelijke eis)

Visuele hinder Sleutelgegeven Matig (eis van
belangengroepen)

Stedelijk beleid Economische eis van Sleutelgegeven Hoog (causaal)
dubbel grondgebruik
Verbetering kwaliteit Beleidsgegeven matig (ervaring)
bovengrondse ruimte

Sociaal *Acceptatie Sleutelgegeven Hoog (maatsch. eis)
draagvlak:

Economisch *Reizigersvolume Verhoudingsgetal Hoog
functioneren: (alleen bii station) (ervaringsciifer)

*Huurprijzen o.g. Sleutelgegeven Hoog (econ. eis)
Financiering: *Aanlegkosten Sleutelgegeven Matig

(ervaringscilfer)
*Financieringsmodel Sleutelgegeven Hoog (causaal)

PolitiekIBestuur: *Positie gemeente in Sleutelgegeven Matig (ervaring)
stadsregio
*Veranderingen in Sleutelgegeven Hoog (causaal)
bestuurlijke/ politieke
signatuur

Bodem: *Reeds aanwezige Basisgegeven Matig (ervaring)
ondergrondse
constructies
*Ondoorlatende lagen Sleutelgegeven Matig (ervaring)
*(Natuurliik relief) Sleutelgegeven Hoog (causaal)
*Nabijheid fundering Sleutelgegeven Hoog (causaal)
historisch monument
*Bodemverontreiniging Basisgegeven Matig (ervaring)

Bijlage 4
Tabel. Kengegevens Kansrijkheid Ondergrondse Aanleg

CONDITIES DIE ONDERGRONDSE AANLEG WENSEUJK MAKEN

CONDITIES DIE ONDERGRONDSE AANLEG (ON)MOGELIJK MAKEN
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