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COB - CENTRUM ONDERGRONDS BOUWEN

Het Centrum Ondergrands Bauwen wil als kennisnetwerk aag en oar zijn vaar alles wat met
andergrands bauwen te maken heelt. Vanuit de visie dan andergrand ruimtegebruik en essentiele
bijdrage levert aan een maai, leelbaar en slagvaardig Nederland, stimuleert het COB de dialaag

tussen aile magelijke partijen die een ral spelen bij de verkenning van belemmeringen en

magelijkheden van het bauwen onder de grand. Naast het (mede) uitvaeren van anderzaeken, is

het COB actiel ap het gebied van cammunicatie, kennismanagement en anderwijs, onder meer

door de andersteuning van een leerstael andergrands bauwen aan de TU Dellt en het lectaraat
andergrands ruimtegebruik aan de Hageschaal Zeeland. Meer dan handerd arganlsatles uit het

bedrijlsleven, de averheid alsmede kennisinstituten bundelen in het COB hun krachten en

expertise. Het COB maakt deel uit van het CUR.NET en stemt zijn activiteiten al met andere

deelnemers aan dat netwerk, zaals CU R, Habilarum en SKB. Daarnaast heelt het COB een

Memorandum 01 Understanding met de Japan Tunneling Association (JTA) en stimuleert het

internatianale uitwisselingen met andere landen. COB is mede initiatielnemer van het nieuwe

anderzaekspragramma ECON en werkt nauw samen met Dellt Cluster.

COB NA 2003

In 2003 laapt de tweede anderzaeksperiade van het COB al. In nauw averleg met de
partlclpanten is een businessplan apgesteld vaar de peri ode 2004-2007. Hierin wardt oak een

aangepaste pragrammeerwijze vaargesteld waarbij een grate nadruk ap alstemming tussen vraag

en aanbad zal worden gelegd.

De in het businessplan genaemde speerpunten, vaartgekamen uit een brede cansultatie van het

COB netwerk, varmen het ultgangspunt vaar de pragrammering van anderzaeksprajecten. De
speerpunten bieden een locus vaar de pragrammering en daen recht aan de visie van de kamende

jaren: 'Samenwerken aan het verantwaard antwikkelen, bauwen en beheren van andergrandse

ruimte'
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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
ontwikkelproj ecten.

De kern van dit project "Integraal afwegen" is de ontwikkeling van een besluitvormingsinstrument voor
het integraal afwegen van ondergrondse versus bovengrondse alternatieven. Het project is verdeeld in een
viertal onderzoeken:

N 410 "Quick-scan/rapid appraisal methodiek"
N 420 "Monetariseren van milieu- en leefbaarheidseffecten"
N 430 "Monetariseren van ruimtelijke effecten"
N 440 "Praktijktoets"

Dit rapport beschrijft de evaluatie van de praktijktoets Quick-scan (N440-02)

De samenstelling van de commissie ten tijde van het opstellen van dit rapport was:
drs ir J.G.Verlaan, voorzitter Ministerie van VROM
drs R.I. Jonker, secretaris Grontmij-De Weger

ir B.J.A. Bollinger SAT Engineering
ing. K.H. Dekker Kennis en Wetenschappelijke Instituten
ing. A.I.H. Eggen Grote Gemeenten
dr ir B. Enserink Kennis en Wetenschappelijke Instituten
ir H.Hengeveld TauwMabeg civiel en bouw BV
drs J.I. Modder NIROV
ir E.F.M. Nieuwenhuis TEClFugro
drs J. Nijland Kennis en Wetenschappelijke Instituten
ir T.P. van der Lijke COB
ir A.W.F. Reij Rijkswaterstaat
drs F.M. Roest Algemeen Verbond Bouwbedrijf
ir G. Schippers NBM-Amstelland NY
prof.dr ir W.A.H. Thissen Kennis en Wetenschappelijke Instituten
COB en CUR spreken hun dank uit aan al diegenen die de totstandkoming van dit rapport mogelijk
hebben gemaakt.

juni 1999,
het bestuur van CUR
het bestuur van COB
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SAMENVATTING

De Quick Scan zoals beschreven in COB Rapport N 410-01 beoogt een instrument te zijn voor
het integraal afwegen van onder- en bovengrondse oplossingen 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 beoogt een ge'integreerde aanpak van proces-ontwerp en
inhoudelijke analyse. De methodiek is ontworpen vanuit een participatief perspectief vanwege de
wens draagvlak te verwerven voor de probleemformulering en de beoogde oplossingen. De
methodiek is voor het eerst in praktijk gebracht in het voorjaar van 1999 in de gemeente Ede. Dit
rapport evalueert de praktijktoets.

De gemeente Ede werd bereid gevonden om de inpassing van de HST -Oost te Ede als case voor
het voorgesteldeonderzoek in te brengen. Het trace van de bestaande spoorlijn Utrecht - Amhem
doorsnijdt de stad Ede en de voorziene verdubbeling van deze spoorlijn, alsmede de aanpassing
ervan voor hogesnelheidstreinen leidt mogelijk tot een grote inbreuk op de bestaande stedelijke
structuur. Volgens de probleemeigenaar Ede zouden ondergrondse oplossingen in het oplossen
van de ruimtelijke problematiek een rol kunnen spelen.

De spoorverdubbeling Utrecht-Amhem beyond zich tijdens de praktijktoets in de voorbereidende
fase van de Trajectnota/Mer. Dit betekende voor de praktijktoets dat er rekening diende te
worden gehouden met een drietal reeds bestaande en gedetailleerd uitgewerkte altematieven en
met een complexe bestuurlijke omgeving. De onderzoekers waren daardoor gedwongen tot een
aantal aanpassingen:
. de deelnemers moesten inzicht krijgen in de complexe besluitvormingsprocessen die naast de

quick scan liepen,
. de relatie tussen quick scan en het formeel beleidsproces moest worden uitgelegd,
. de reeds lopende discussie over kostenberekeningsmethoden speelde in de actuele situatie een

grote rol en vereiste daardoor meer aandacht dan in een probleemverkenningsfase te
verwachten was geweest,

. de mate van detaillering van de uitwerking werd hierdoor sterker dan in de quick scan aanpak
in een probleemverkenning verwacht kon worden.

De onderzoekers kijken tevreden terug naar het verloop van het proces in Ede. In grote lijnen is
gewerkt volgens de in het Handboek N410 beschreven methode en voorgestelde interactieve
procesopzet met workshops. Binnen de workshops werd open gecommuniceerd en de deelnemers
brachten op verschillende momenten eigen en nieuwe informatie in. Met succes en op
gestructureerde wijze werden altematieven gegenereerd, criteria geformuleerd en werden
beoordelingen van de gegenereerde altematieven gemaakt. Ook de deelnemersevaluaties zijn
positief; er zijn belangrijke leereffecten opgetreden, zowel ten aanzien van de inhoud van de
problematiek als ten aanzien van de belangen en zienswijzen van andere betrokkenen.

Aanvullend op de in het Handboek voorgestelde aanpak werd gebruik gemaakt van een statuut
voor de deelnemers en van een door de noodzakelijke detaillering omvangrijk en voortdurend
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aangroeiend 'levend document'. Aanbevolen wordt om dit statuut op te nemen als bijlage bij het
Handboek Quick Scan. Voorts worden enkele kleine wijzigingen in het Randboek voorgesteld
zoals de "vervanging van de "Tabel Criteria voor Ruimtegebruiksproblemen".

Ten behoeve van de case Ede werd het quick scan rekenmodel enigszins aangepast en werden
onderliggende gegevensbestanden geactualiseerd. Ret rekenmodel bleek in deze praktijktoets
beperkt bruikbaar. Dit werd in belangrijke mate veroorzaakt door het karakter van de case Ede en
de daaruit voortkomende hoge mate van detaillering van de door te rekenen altematieven.

Delft, 28 juni 1999
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EXECUTIVE SUMMARY

The Quick Scan Methodology for land-use problems as described in COB Report N41O-01 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
contemplates integration of process design and rational analyses. In order to create a social basis
for its outcomes the methodology has been designed from a participatory perspective. The
methodology has been applied for the first time in the municipality of Ede. This report is an
evaluation of this practical research.

The municipality Ede was willing to bring in the fit of the high speed train track (HST-Oost) as
subject for the proposed practical research. The railline from Utrecht to Arnhem cuts through the
town Ede. The expected redoubling of this track and its adjustment to accommodate high speed
trains might infringe heavily on the existing urban structure. According to the problemowner Ede
underground constructions might playa role in solving the expected local town planning
problems.

The redoubling of Utrecht-Arnhem was in the preparatory phase of the environmental impact
procedure. This implied that three detailed alternatives were present in the actual situation.
Moreover there was a touchy administrative situation. The researchers had to adjust to this state
of affairs:
. the participants had to be informed about the complex policy process
. the relation between quick scan and environmental impact procedure had to be explained
. the ongoing debate on accounting costs required much more attention than could have been

expected in a reconnaissance stage
. the level of detail of the alternatives largely outreached what could be expected in the

problem reconnaissance stage.

The researchers look back at the project with contentment. By and large the project was executed
the way it was described in the Handbook N41O-02. It followed the interactive approach with
intensive workshops. In the workshops people were communicating open and free. During the
process new information was provided by several participants. The generation of alternatives, the
formulation of criteria and the screening of the alternatives went well. The evaluation by the
participants was very positive. Learning occurred; with respect to the technical and managerial
content of the problem, and with respect to the stakes and visions of other participants.

In addition to the proposed approach in the Handbook, a statute was used for the participants in
the process ans because of the level of detail we used an extensive (and bulky) and continuously
growing 'living document'. We recommend to add the statute to the Handbook. Next, some
minor alterations are proposed, such as replacement of the "Tabel Criteria voor
Ruimtegebruiksproblemen" .

Evaluatierapport COB-N440-2 Praktijktoets Quick Scan 6



On behalf of the field-test in Ede the quick scan accounting model was slightly adapted and
underlying datafield were brought up to date. The accounting model proved to be of restricted use
for this specific case. This could largely be ascribed to the specific character of the case Ede and
the level of detail of the alternatives resulting from that.

Delft, 28 juni 1999
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1. De praktijktoets quick scan

In het Rapport COB-N410 "Ondergronds of Bovengronds" wordt een model uitgewerkt voor het
integraal afwegen van infrastructuurvarianten. Kenmerkend voor de voorgestelde aanpak is dat
zij vroegtijdig in de probleemverkenningsfase plaatsvindt, belanghebbenden actief betrekt en
uitmondt in een gezaghebbende selectie van kansrijk geachte altematieven. In deel 1, het
onderzoeksverslag, wordt het conceptuele model van een quick scan methodiek uitgewerkt en op
een aantal 'historisch-theoretische' cases toegepast. In deel 2, het handboek, wordt de toepassing
van de quick scan methodiek stapsgewijs beschreven en gei'llustreerd aan de hand van een
denkbeeldige case: de A1B. COB-bestuur, uitvoeringscommissie N400 en de onderzoekers
waren van mening dat een praktijktoets van de voorgestelde aanpak wenselijk was. Deze
praktijktoets werd een onderdeel2 van het onderzoeksproject N440.
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De gemeente Ede was bereid om de inpassing van de HST-Oost te Ede als case voor het
voorgestelde onderzoek in te brengen. Het trace van de bestaande spoorlijn Utrecht - Arnhem
doorsnijdt de stad Ede. De voorziene verdubbeling van deze spoorlijn, alsmede de aanpassing
ervan voor hogesnelheidstreinen leidt mogelijk tot een grote inbreuk op de bestaande stedelijke
structuur. Volgens probleemeigenaar Ede zouden ondergrondse oplossingen een rol kunnen
spelen in het oplossen van de ruimtelijke problematiek. Na trechtering en op advies van de
bestuurlijke begeleidingsgroep (verder: BBG) worden in de mer-studie echter alleen maaiveld- en
verdiepte varianten uitgewerkt. Voor de gemeente Ede was dit aanleiding een eigen ondergronds
altematief te laten ontwikkelen. De praktijktoets quick scan Ede zou een eerste vergelijking
tussen figurerende en nieuw te ontwikkelen altematieven zijn.
Het vooroverleg met de probleemeigenaar startte in de zomer van 1998. In december van datjaar
gaf de gemeente te kennen dat in het voorjaar van 1999 een praktijktoets zou kunnen worden
uitgevoerd. Voorbereidende gesprekken vonden plaats injanuari en maart. Op 18 maart en op 29
april werden twee intensieve workshops gehouden waaraan zo'n 40 belanghebbenden actief
deelnamen. Het eindrapport werd onder grote belangstelling gepresenteerd op 3 juni.
In dit evaluatierapport zal slechts zijdelings worden ingegaan op de spoorverdubbelings- en
inpassingsproblematiek te Ede. Voor de inhoudelijke aspecten van het probleem verwijzen we
graag naar het rapport 'Verbreden in Ede', dat als bijlage bij dit evaluatierapport is gevoegd. Dit
evaluatierapport spitst zich toe op de gevolgde werkwijze en de verhouding tot de in het
Handboek quick scan (COB Rapport N410-02) beschreven aanpak. Dit evaluatierapport mondt
uit in een aantal aanvullingen op de in de N41 0 rapporten beschreven methodiek in de vorm van
een voorbeeld-statuut en in een lijst met Errata voor de Rapporten N410.

2. De Praktijktoets: Quick Scan Inpassing Spoorverdubbeling Ede

Het vooroverleg met de probleemeigenaar startte in de zomer van 1998. In het eerste gesprek
werd duidelijk dat de gemeente Ede een eigen plan voor de inpassing van de spoorlijn had laten
uitwerken en in alle daarvoor geschikte gremia streefde naar aandacht voor en erkenning van haar
plan. In de vooroverleggen werd benadrukt dat (1) het onderzoek een praktijktoets voor de
ontwikkeling van een nieuwe aanpak en afwegingsinstrumentarium betrof. Ook werd benadrukt
dat (2) alle informatie openbaar zou zijn, (3) het participatieve proces zou kunnen leiden tot
probleemverschuiving, dat (4) nieuwe altematieven zouden worden ontwikkeld en dat er (5) een
onafhankelijke weging zou plaatsvinden. Een vervolggesprek op bestuurlijk niveau leidde tot
tijdelijk uitstel van de start van de quick scan tot na definitieve besluitvorming in de BBG over de
trechtering. In december '98 gaf de gemeente te kennen dat in het voorjaar van 1999 een
praktijktoets zou kunnen plaatsvinden. De eerste voorgesprekken vonden plaats in januari en
maart. Relevante literatuur werd verzameld en een lijst met mogelijke deelnemers (relevante
stakeholders) werd aangelegd. Vijftig personen en organisaties werden benaderd voor deelname
aan de workshops en er werden gesprekken gevoerd met de proj ectleiders van NS en
Rijkswaterstaat. De laatsten zouden als observatoren bij de workshops aanwezig zijn. Op 18
maart en 29 april werden intensieve workshops gehouden waaraan zo'n 40 belanghebbenden
actief deelnamen.
In het hele quick scan traject is gebruik gemaakt van een zogenaamd 'levend document', dat
diende ter verslaglegging en ter voorbereiding op de bijeenkomsten. Ter voorbereiding van de
eerste workshop werd de deelnemers een discussienotitie toegezonden met daarin:
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. een voorlopige probleemformulering
een beschrijving van de problematiek
een beschrijving van de drie in de discussie figurerende altematieven.

.

.

Na de eerste workshop volgde een tweede versie van dit levend document met daarin:
. een verslag van die workshop
. een bijstelling van de probleembeschrijving,
. een eerste concept van een criterialijst
. acht uitgewerkte en doorgerekende altematieven.

Na de tweede workshop volgde de derde discussienotitie met daarin:
. een verslag van de tweede workshop,
. uitgewerkte en doorgerekende 'clusteraltematieven'
. een definitieve lijst criteria.

Tussentijdse telefonische en schriftelijke commentaren en aanvullingen werden verwerkt in de
opvolgende versies van het levend document. Het eindrapport werd op 3 juni onder grote
belangstelling gepresenteerd in de Raadszaal van het gemeentehuis te Ede.

2.1 Probleem en probleemeigenaar

Het initiatief voor de spoorverdubbeling te Ede ligt bij NS/RIB en Rijkswaterstaat. Voor hen kent
het project de volgende hoofddoe1stellingen (NS-Railinftabeheer, 1997:36):
. Het zodanig uitbreiden van de capaciteit van de railinftastructuur op het traject Utrecht-

Arnhem dat een kwalitatief goede uitvoering van het vervoersproject Rail 21 met een snelheid
van 160 km/uur ten behoeve van primair het binnenlands treinverkeer is gegarandeerd;

. Het aanpassen van de railinftastructuur, zodat met voldoende capaciteit en kwaliteit
railinftastructuur voor medegebruik door hoge snelheidstreinen mogelijk wordt, waarbij
snelheden van ten minste 200 km/uur en maximaal 300 km/uur mogelijk moeten zijn.

Als nevendoelstelling wordt genoemd dat men probeert nieuwe problemen op het gebied van
woon-, leef-, en natuurlijk milieu te voorkomen en waar mogelijk bestaande problemen te
verminderen of op te lossen.
In de praktijktoets quick scan is de probleemeigenaar niet NS-RIB maar de gemeente Ede en dit
heeft gevolgen voor de probleemformulering en probleemafbakening. In de overleggen met de
gemeente voorafgaand aan de praktijktoets bleek dat zij de spoorverdubbeling in eerste instantie
ziet als een bedreiging voor de stedelijke samenhang van Ede; in tweede instantie ziet zij de
spoorverdubbeling als een kans om de stedenbouwkundige structuur te verbeteren wanneer
bestaande knelpunten kunnen worden opgelost en creatieve invulling aan de oplossing kan
worden gegeven. De gemeente had derhalve een sterke voorkeur voor een geografische
begrenzing van het te beschouwen gebied tot het stedelijke gebied van Ede: van de toekomstige
A30 in het westen tot en met de kruising met de Klinkenbergerweg in het oosten. Als projectteam
waren wij van mening dat de deelnemers aan de workshop ook een groter gebied moesten kunnen
beschouwen om desgewenst ook altematieven traces te kunnen beschouwen (bijvoorbeeld
bundeling met de A12). In de workshops werd daarom een groter gebied bekeken: het gehele
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door de spoorlijn doorsneden gebied binnen de gemeentegrenzen, maar uiteindelijk
concentreerden aIle uitgewerkte altematieven zich op een gebied begrensd door de A30 en de
kruising met de A12 in het oosten. In de praktijk betekende dit voor de stakeholderselectie dat
behalve (vertegenwoordigers van) belangengroepen uit de gemeente Ede ook de omliggende
gemeentes en de provincie werden uitgenodigd voor deelname aan de workshops. Het probleem
werd voorlopig door het projectteam geherformuleerd tot: het zoeken naar mogelijkheden voar
een goede inpassing van de spoorverdubbeling te Ede.

Een complicerende factor in de praktijktoets Ede was dat er feitelijk geen sprake meer was van
een probleemverkenningsfase. In de praktijk waren reeds drie redelijk uitgewerkte altematieven
voorhanden die in de discussie omtrent de inpassing van de spoorverdubbeling een belangrijke
rol speelden. Op zich was dit geen reden om de praktijktoets op een andere case uit te voeren,
immers de uitvoeringscommissie N4l0 had als een van de eisen gesteld dat het ontwerp voor de
methodiek ook bruikbaar moest zijn voor het screenen van nieuwe altematieven die in latere
fasen van het planproces worden ingebracht. De aanwezigheid van uitgewerkte altematieven bij
de start van het proces had inhoudelijk een aantal gevolgen voor de uitvoering en het verloop van
de praktijktoets:

de drie bestaande altematieven moesten worden ingebracht als de discussiealtematieven,
de discussiealtematieven waren gedetailleerder uitgewerkt dan noodzakelijk (en wenselijk?)
voor een quick scan, waardoor ook de nieuw gegenereerde varianten meer gedetailleerd
werden dan strikt noodzakelijk voor een verkenning van de oplossingsruimte,
nieuwe altematieven verschilden vooral op detailniveau van de bestaande,
technische details, een discussie over nut en noodzaak van de door NS gewenste
functionaliteiten en de actuele discussie tussen gemeente en NS-RIB over de
kostprijsberekeningen eisten een belangrijk deel van de aandacht van het team en de
deelnemers,
het quick scan rekenmodel is niet toegesneden voor vergelijking op detailniveau en is
daarvoor ook nooit bedoeld geweest waardoor het onderscheidend vermogen in de case Ede
beperkt was.

2.2 De stakeholderselectie

Zoals hierboven aangegeven kwam de stakeholderselectie in de eerste plaats tot stand door te
kijken naar de geografische afbakening van het te beschouwen systeem/project en werd gekozen
voor de gemeentegrenzen van Ede.
Het project HST-Oost viel daarenboven onder de Tracewet/Mer procedure hetgeen aanleiding
was om te kijken naar de formeel en informeel betrokkenen bij de beslismomenten in deze
procedure. In overleg met de probleemeigenaar werd ervoor gekozen dat zijzelf via de eigen
vertegenwoordiging in de BBG, de BBG zou informeren over haar initiatief, het verloop van het
proces en de uitkomsten. Met NS-RIB en Rijkswaterstaat Oost-Nederland werd op
projectleidersniveau overleg gepleegd over mogelijke deelname en/of beYnvloeding van lopende
processen en interferentie met klankbordgroepen. Uiteindelijk is besloten dat de projectleiders
formeel als 'waamemer' en niet als deelnemer bij de workshops aanwezig zouden zijn. Voorts
waren zij bereid aIle gewenste informatie toe te leveren.
In de praktijk betekende dit dat er uitnodigingen voor deelname aan de workshops uitgingen naar:

Bewonersorganisaties van buurten langs het bestaande spoor
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Milieuorganisaties lokaal en regionaal
Gemeentebesturen van buurgemeentes
Provincie Gelderland
Ondememersverenigingen en Kamer van Koophandel
Grote bedrijven langs de spoorbaan (Ede's werkgeverscontact, Akzo, Reehorst, Defensie)
Lokale politi eke partijen
Klankbordgroepleden
De projectleiders van NS en RWS (als 'waamemer')

2.3 De workshops

Er werden twee workshops gehouden, beide opgedeeld in een plenair gedeelte en een
werkgroepgedeelte. Plenair werden introducties, presentaties en samenvattingen gegeven. Tussen
de twee workshops zat een periode van zes weken om onderzoeken uit te voeren, effecten door te
rekenen, een nieuwe versie van het levend document te maken en de tweede workshop voor te
bereiden. Na de tweede workshop volgde een periode van vijfweken om wederom onderzoek uit
te voeren, effecten van oplossingen door te rekenen of anderszins weer te geven en weer een
nieuwe versie van het levend document te maken. Ook konden deelnemers in die periode een
scoringsformulier invullen om de altematieven te beoordelen. Tenslotte werd het eindrapport
gepresenteerd.

De bedoeling van de opzet van workshop I was om zoveel mogelijk varieteit aan
probleempercepties en oplossingsmogelijkheden te verkrijgen. Vervolgens werd in workshop 2
die verscheidenheid aan ideeen getrechterd tot meerdere inpassingsaltematieven voor de HST-
Oost.

2.3.1 De eerste workshop
De eerste workshop was om agendatechnische redenen van een aantal deelnemers opgesplitst in
een middagsessie met drie werkgroepen, en een avondsessie met een werkgroep. Beide sessies
werden gestart met een korte inleiding en toelichting door het onderzoeksteam. Hierbij werd
uiteengezet wat het doel van de bijeenkomst was, wat de spelregels waren en welke bijdrage van
de deelnemers werd verwacht.
Om de workshop een vliegende start te kunnen geven had het onderzoeksteam drie
inpassingsaltematieven van de HST -Oost uitgewerkt (zogenaamde discussie-altematieven). Deze
moesten nadrukkelijk niet als de altematieven worden gezien; de deelnemers werden juist
uitgenodigd om zelf altematieven te verzinnen en te ontwerpen.
In de middagsessie werden drie werkgroepen van deelnemers met enigszins vergelijkbare
belangstellingssferen gevormd. ledere groep kreeg de volgende opdracht mee: 'Ontwikkel een of
meer inpassingsaltematieven voor de HST-Oost in of nabij de gemeente Ede'. De werkgroepen
werden voorgezeten door een lid van de procesbegeleiding en er was een notulist aanwezig. Het
product van de werkgroepen moest bestaan uit twee onderdelen:
(1) een inpassingsaltematief (met misschien enkele varianten); en
(2) een korte toelichting daarop (met sterktes en zwaktes van het altematief plus eventuele

varianten).
ledere werkgroep presenteerde het eigen inpassingsaltematief aan de overige deelnemers, die de
mogelijkheid kregen om informatieve vragen te stellen. De individuele deelnemers kregen
vervolgens de opdracht om ieder inpassingsaltematief van commentaar te voorzien. Ze moesten
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(1) de sterktes, (2) de zwaktes en (3) vragen ten aanzien van de inpassingsa1tematieven van
iedere werkgroep aangeven. De avondsessie verliep grotendee1s identiek aan de middagsessie
Samenvattend, de eerste workshop 1everde op:

8 verschillende altematieven voor inpassing van de HST -Oost in Ede
een toelichting bij elk altematief
een eerste inventarisatie van sterktes en zwaktes van deze altematieven, en van vragen die ze
opnepen.

2.3.2 De tweede workshop
Ten behoeve van de tweede workshop werden de 8 altematieven uit de eerste workshop
uitgetekend, doorgerekend en gegroepeerd in drie verschillende 'clusters'. Een aantal
altematieven leek dennate veel op elkaar, dat het zinvo1leek deze bijeen te voegen en te proberen
er een altematief uit te creeren. Uit de discussieverslagen van de eerste workshop bleek een
aantal altematieven geopperd in de afzonderlijke werkgroepen die direct waren afgevallen. We
wilden daar toch iets mee doen, om de vo1gende redenen:
. dat een werkgroep een suggestie het uitwerken niet waard vond, wil met zeggen dat dit ook

voor andere groepen zou gelden. Het opnemen van de suggestie gaf anderen de gelegenheid de
suggestie eveneens in ogenschouw te nemen.

. in altematieven die om diverse redenen in hun totaliteit met wenselijk zijn, kunnen elementen
zitten die bruikbaar of interessant zijn binnen wel uitgewerkte altematieven.

Vandaar dat deze altematieven bijeen werden gep1aatst in een vierde cluster, het 'ijskast'-cluster.
In totaal waren er dus vier clusters met altematieven waar vier werkgroepen mee aan de slag
konden.
Na een opening en toelichting op de geclusterde altematieven door de dagvoorzitter ging men
uiteen in werkgroepen met een qua belangen gemengde samenstelling. ledere werkgroep kreeg
een cluster toegewezen. De opdracht was een inpassingsaltematief te ontwikkelen dat gebruik
maakte van de in het betreffende cluster centraa1 gestelde elementen van de altematieven in dat
cluster (bijvoorbeeld een lange tunnelbak, of een ha1fopen uitvoering van de verdiepte bak). De
leden van de zogenaamde 'ijskastgroep' hadden wat meer vrijheid: zij konden kiezen welk
altematief, of welke altematieven, uit de ijskast zij verder wilden ontwikkelen. Dit leidde tot in
totaal 7 nieuwe altematieven, die met de bijbehorende toe1ichting werden gepresenteerd. Daama
volgden twee commentaarrondes: 'geeltjes' met zwaktes, sterktes en vragen, en groene en rode
stickers, om de mate van voor- of afK:eurvoor een altematiefweer te geven.

Na een korte pauze werden de resultaten van de stemronde geevalueerd en vervolgens
werden meuwe groepen gevonnd rondom de favoriete altematieven van de deelnemers. Dit
resulteerde in vier groepen rondom vier van de zeven eerder gecreeerde altematieven. De overige
drie altematieven werden dus met verder uitgewerkt. De groepen werden verondersteld de op de
geeltjes vennelde bezwaren en vragen in het gekozen altematief te verwerken, en de aangegeven
sterke punten uit te buiten. Ook werd gevraagd kansen en bedreigingen met betrekking tot de
haalbaarheid te inventariseren, evena1s mogelijkheden om deze kansen te vergroten dan wel deze
bedreigingen te reduceren. Indien er tijd zou zijn was het ook gewenst om winnaars en verliezers
van het uiteindelijke eindresultaat aan te wijzen en overgebleven vragen te formuleren (de meeste
groepen kwamen aan deze 1aatste twee onderdelen met echt toe).

De uitgewerkte altematieven werden kort gepresenteerd en daama werden door de
dagvoorzitter de resultaten samengevat. Samenvattend, leverde de tweede workshop:

7 verschillende altematieven voor inpassing van de HST -Oost in Ede: vier uitgewerkte, drie
minder uitgewerkte
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een toelichting bij elk altematief
een eerste inventarisatie van zwaktes en sterktes van de altematieven, en vragen die ze
opnepen
een eerste waardering van de altematieven.

2.4 De altematieven

Voor een beschrijving van de in de workshops gegenereerde altematieven wordt verwezen naar
de discussie notities 2 en 3 en naar het eindrapport. Tijdens de workshops werden 15 varianten
voor de inpassing van de te verdubbelen spoorverbinding gegenereerd. Opvallend was dat alle
varianten zich beperkten tot het bestaande trace. Andere traces en volledig andere
uitvoeringswijzen werden door de deelnemers verworpen en alleen door bewust een 'ijskast' te
creeren en deze in de tweede workshop weer te openen, werden in ieder geval een principieel
afwijkende variant in het afwegingsproces ingebracht: de maaiveldkoepel. Een aantal oorzaken
heeft wellicht bijgedragen aan de beperkte creativiteit:
. de aard en mate van detaillering van de discussiealtematieven
. de invloed van de probleemeigenaar in de werkgroepen
. de tolerantie van de discussieleiders t.a.v. kritiek geuit op afwijkende ideeen.

2.5 De criteria

Tijdens de workshops is gewerkt in kleine groepen. In de eerste workshop werden de deelnemers
ingedeeld in zogenaamde focusgroepen, dat wil zeggen dat zij naar onze verwachting min of
meer gelijk gerichte visie op de spoorverdubbelingsproblematiek zouden moeten hebben. De vier
groepen waren ruwweg:

Omwonenden
Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven
Natuur, milieu en recreatie groepen
De gemeente Ede

De discussie in de werkgroepen over de discussiealtematieven, over de afbakening van het
probleem de geuite vragen en de te berde gebrachte issues werden door notulisten vastgelegd in
een verslag. Hieruit werd een lijst met doelstellingen gemaakt die diende als basis voor het
fonnuleren van een concept lijst met criteria voor een goede oplossing.
NS en RWS vonnden in feite de vijfde stakeholdergroep. De door NS ingebrachte notitie met de
gewenste functionaliteiten werd als bijlage opgenomen in de tweede versie van de
discussienotitie en werd als referentie gehanteerd bij het bedenken en uitwerken van de
altematieven.
Na de eerste workshop werden met bovengenoemde concept lijst met criteria de in de workshop
bedachte altematieven beoordeeld. In reactie op deze oefening en in de tweede workshop
kwamen nieuwe criteria naar voren zoals de inteme en exteme veiligheid. Uiteindelijk heeft dit
geleid tot de volgende lijst criteria voor de inpassing van de spoorverdubbeling Ede:
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Legenda:
~ hecht (veel) belang aan. (NB. de ~~'s zijn geplaatst op basis van discussies workshop 1

en/of op basis van schriftelijke bronnen of interviews)

2.6 De screening

De screening yond plaats middels een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie. De altematieven
werden allereerst doorgerekend middels het door TNO ontwikkelde 'quick-scan rekenmodel'
Door de focus van het model op uitvoeringswijzen in plaats van op inpassingswijzen op
detailniveau waren een aantal door de deelnemers ontwikkelde altematieven voor het model
identiek. De civiele kosten zijn de belangrijkste component van de diverse altematieven. Over de
civiele kosten van de discussievarianten liep parallel aan de quick scan een overleg tussen
gemeente en NS om te komen tot een vergelijk over de verschillen in de schattingen in hun
respectievelijke kostprijsberekeningen. Die discussie be'invloedde ook de quick scan en ter
vergelijking en ijking van de resultaten werden de door NS en DHV berekende kosten van de
verschillende altematieven ook in het eindrapport opgenomen. Tevens is een bijlage opgenomen
waarin voor de deelnemers verklaard wordt waar de verschillen in de schattingen op zijn
gebaseerd.
In het eindrapport zijn in verschillende tabellen overzichten van verschillende kostensoorten en
opbrengsten opgenomen. Deze getallen zijn afkomstig van het door het TNO ten behoeve van de
quick scan ontwikkelde rekenmodel. Deze getallen zijn samen met de uitkomsten van een
kwalitatieve evaluatie door de deelnemers opgenomen in een scorekaart waarin een kleurcodering
de relatieve score van een altematieften opzichte van de andere altematieven aangeeft.

2.7 Kansrijkheid

Uitspraken betreffende de kansrijkheid van de beschouwde altematieven zijn gedaan op basis van
een aantal overwegingen. Ais eerste criterium voor uitspraken omtrent kansrijkheid werden de
totaalscores op de drie categorieen gebruikt:

kosten;
kosten-opbrengsten
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totaalscore kwalitatief.
Daamaast werd bij het indelen van altematieven in kansrijk ofkansarm gebruik gemaakt van:

de standaarddeviatie
de stippenscores die een altematief in de tweede workshop van de deelnemers had ontvangen.

Op basis van deze gegevens kon een altematief, de open-dicht variant, zondermeer als kansloos
worden aangewezen: hoge kosten, relatief lage opbrengsten, een lage kwalitatieve score met lage
standaarddeviatie (iedereen is het aardig eens). Een van de tunnelbak altematieven kon worden
afgewezen omdat hij door andere tunnelvarianten op basis van de hoge kosten werd
gedomineerd. Ook de maaiveld variant en de verdiepte variant werden op basis van dominantie
als kansloos terzijde geschoven door een variant waarin een maaiveldkoepel (duurder dan
maaiveld maar veel goedkoper dan verdiept) zou worden gebouwd. De resterende vier
altematieven werden geen van alle door een ander gedomineerd en daarom door ons als kansrijk
getypeerd. Deze varianten zo luidt de aanbeveling zouden ten behoeve van een integrale
afweging verder dienen te worden uitgewerkt. Ook de verplaatsing van het huidige station Ede-
Wageningen naar Ede-West en het uitwerken van het maaiveldkoepel-idee verdienen serieuze
aandacht.

3. Evaluatie van de Praktijktoets te Ede

De evaluatie van de praktijktoets is gesplitst in twee delen. In het eerste deel wordt inzicht
gegeven in de evaluatie van de praktijktoets door de deelnemers aan het proces. Ten behoeve van
deze evaluatie heeft een voormeting plaats gevonden middels half-gestructureerde interviews met
stakeholders (potentiele deelnemers aan de workshops). Na de eerste workshop is middels een
uitgebreide enquete die werd meegezonden met de tweede discussienotitie een tussenmeting
gehouden en na afronding van het project werden opnieuw een tiental stakeholders ge'interviewd.
Een deel van de voorgesprekken en alle nagesprekken werden afgenomen door anderen dan de
procesbegeleiders om sociaal wenselijk gedrag van de respondenten te vermijden.
De evaluatie van de onderzoekers berust op zelfreflectie en eigen inzichten van de onderzoekers.

3.1 Deelnemers evaluatie

3.1.1 Inhoud

Belangrijke motivatie voor belanghebbenden om deel te nemen aan en (veel) tijd te investeren in
de workshops, het bestuderen van de discussienotities en de overleggen met de eigen achterban
berust op twee overwegingen:

men wil de eigen belangen inbrengen en een rollaten spelen in de discussie over de inpassing
van de RST-Oost (35%)
men wil informatie vergaren en inzicht verkrijgen in het beoogde project (35%)
sommigen willen heel bewust de eigen deskundigheid inbrengen in het proces (24%)

Van de respondenten op de enquete geeft 60% aan nieuwe inzichten te hebben gekregen vanwege
de argumenten van andere belanghebbenden, terwijl nog eens 20% aangeeft nieuwe inzichten te
ontlenen aan de inbreng van de bij de workshops aanwezige deskundigen van DRV en TNO.
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De aanpak met een levend document ter ondersteuning van de workshops en de daarmee gepaard
gaande volledige openheid en beschikbaarheid van gegevens werd zeer positief gewaardeerd:

70% van de deelnemers oordeelt positief over het werken met het levend document
70% vindt het zeer ondersteunend
54% vindt het structurerend
70% vindt de informatie helemaal bruikbaar

Het levend document werd door de deelnemers duidelijk gewaardeerd. Toch was er ook kritiek
vier respondenten gaven aan meer en duidelijker kaartmateriaal te wensen en twee vonden de
omvang van de discussienotities bezwaarlijk.

3.1.2 Proces

Voorafgaand aan de workshops werd de deelnemers een concept statuut toegezonden. Dit statuut
'regelde' de verhoudingen tussen deelnemers en organisators, tussen deelnemers onderling en gaf
richtlijnen voor het omgaan met de pers. De deelnemers waren unaniem in hun waardering voor
spelregels en voor het feit dat die van tevoren werden vastgelegd. Slechts een deelnemer yond ze
onvoldoende helder met name wat de stakeholder-selectie betrof.

De respondenten gaven aan voldoende of ruim voldoende gelegenheid te hebben gekregen in de
discussies om de eigen visie en standpunten toe te lichten. Meer dan 90% gaf aan dat de eigen
suggesties ook voldoende aandacht kregen en yond dat andere deelnemers voldoende open
stonden voor hun ideeen. In de interviews achteraf maken meerdere respondenten duidelijk dat
het 'open-planproces' waaraan zij ook deelnamen daartoe minder ruimte bood. Het optreden en
de sturing van het proces door de dagvoorzitter en de werkgroepvoorzitters werd over het
algemeen positief gewaardeerd. Het optreden van de deskundigen als informatiebron werd als
enigszins ondersteunend ervaren. Positief werd gevonden dat zij open en redelijk neutraal
informatie gaven en niet sturend aanwezig waren.

Een laatste belangrijk blok in het deelnemersonderzoek betreft de verwachtingen rondom de
impact van de quick scan op het lopende besluitvormingsproces rond de mer-studie: in de meting
tussen de twee workshops verwacht 17% van de respondenten een merkbare rol; 67% een geringe
rol en 17% geen roI. De argumenten voor deze verwachting lopen uiteen van de beperkte omvang
van de beschikbare middelen tot wantrouwen in de gemeentelijke en landelijke partij-politieke
besluitvorming. Uit de interviews na afloop blijkt dat de verwachtingen van de deelnemers over
de invloed op het proces licht te zijn gestegen.

Nagesprekken met deelnemers duiden op een goede waardering van het proces en het optreden
van belangrijke leereffecten. Leereffecten traden op ten aanzien van de inhoudelijke complexiteit
zoals de invloed van de switch op de stationsconfiguratie en ten aanzien van de
probleempercepties van andere betrokkenen (" wij zijn het veel meer eens dan we dachten").
Algemeen verrassend werd gevonden dat een eerder uit bestuurlijke en planologische
overwegingen terzijde geschoven altematief (de verplaatsing van het intercity-station naar Ede-
West) opnieuw op de agenda is gezet. Eveneens algemeen aanwezig was het gevoel dat de quick
scan aanpak eerder had moeten plaatsvinden: "een gemiste kans" en dat de methodiek ook meer
toegesneden is op de vroege fasen van probleemverkenning. De toepassing op de case Ede leed
namelijk onder de actuele discussie tussen NS en de gemeente over de kosten en verschillen in de
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berekeningswijzen van verdiepte en overdekte uitvoeringen. Verschillende deelnemers
suggereerden ook andere toepassingsgebieden voor een quick scan benadering. Genoemd werden
ondermeer: ontwikkeling van stedelijke ontwikkelingsplannen en toekomstvisies,
verkeersplannen, inrichtingsplannen voor riviergebieden en uiterwaarden, aanleg van snelwegen

3.2 Evaluatie van de onderzoekers

3.2.1 Proces
De onderzoekers kijken tevreden terug naar het verloop van het proces in Ede. Door de
deelnemers werd open en actief deelgenomen. Met succes en op gestructureerde wijze werden
altematieven gegenereerd, criteria geformuleerd en werden beoordelingen van de gegenereerde
altematieven gemaakt. Van tevoren was aan de deelnemers het statuut schriftelijk kenbaar
gemaakt en deelnemers en team hebben zich aan de afspraken in het statuut gecommitteerd.
Binnen de workshops werd open gecommuniceerd en de deelnemers brachten op verschillende
momenten eigen en nieuwe informatie in.
Ret bleek moeilijk om sommige groepen te laten ontwerpen; met name in de avondgroep in de
eerste workshop waren veel deelnemers met vaste standpunten, wat de creativiteit remde. Een
andere samenstelling van de werkgroepen in de tweede workshop hielp bij het opheffen van
blokkades waardoor er meer creativiteit op gang kwam.
De open sfeer, met name in de tweede workshop, in combinatie met de open
informatievoorziening heeft voor veel deelnemers de kans geboden om te leren over de inhoud
van het probleem en mogelijke oplossingen, maar ook over de visies en belangen van andere
stakeholders. Tot verrassing van velen bleken die vaak dichter bij de eigen zienswijze te liggen
dan van tevoren gedacht. men was in staat een gedeelde probleemdefinitie te creeren: zorgen voor
een goede inpassing van de spoorlijn. Vooroordelen zijn weggenomen en standpunten en
verschillen in visie verhelderd, hetgeen kan bijdragen aan het vormen van draagvlak voor een
oplossing van het probleem.

3.2.3 Inhoud
De problematiek rond de spoorverdubbeling bleek zeer complex. Inhoudelijk speelde er een grote
verwevenheid van verschillende problemen. In de eerste discussienotitie en in het eindverslag
hebben wij dat gevisualiseerd in een figuur (zie figuur 1). De pijlen in de figuur geven inv/oeden
op of consequenties voor weer. De inhoudelijke complexiteit die ontstond door het verbinden van
problemen was anderzijds van groot belang voor het vergroten van de scope van de
oplossingsruimte. Ret bleek zeer goed mogelijk de deelnemers aan de workshops middels het
levend document en de discussies in de werkgroepen te informeren over de samenhang tussen de
verschillende vraagstukken.
De bestaande politiek/bestuurlijke situatie met een Mer-studie in voorbereiding en een
gemeentelijke lobby gaande om een ondergrondse variant integraal mee te laten lopen in de Mer
studie, leidde in de praktijk tot een grote mate van detaillering van de altematieven. Niet zozeer
de maaiveldligging en uitvoeringswijze van altematieven stond centraal in de discussies, alswel
de aankleding: de plek van het station, de route van de light-railverbinding, de aard van de
bebouwing van het tunneldak, enzovoort. De methodiek en zeker het rekenmodel was hierop niet
in eerste instantie gericht. De procesopzet kon moeiteloos worden aangepast voor ontwerpen op
detailniveau; het rekenmodel kon slechts met grote inspanning provisorisch op het gewenste
detailniveau worden gebracht.
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Figuur 1. VelWevenheid van probleemvelden in de case Ede
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3.2.3 Tijdsbesteding
De praktijktoets quick scan heeft iets meer onderzoeks- en voorbereidingstijd gekost dan werd
verwacht op basis van het Handboek. De onderzoekers schatten een gemiddelde overschrijding
van het aantal gebudgetteerde uren met 20%. De belangrijkste oorzaak hiervan schuilt in de
fasering van het project tijdens de uitwerking van altematieven voor de Mer. De grotere mate van
detaillering van de altematieven dan verwacht leidde tot extra gecompliceerde traces met
gedetailleerde tekeningen en berekeningen waarvoor meer aanpassingen aan de modellen nodig
waren dan ooit voorzien. Gezien deze oorzaak ligt het in onze verwachting dat een quick scan in
een probleemverkenningscontext binnen een tijdsbestek van 60 werkdagen moet kunnen worden
uitgevoerd.
De doorlooptijd van het project was nu 5 maanden vanaf de eerste verkennende gesprekken tot en
met de presentatie van het eindrapport. De zes, respectievelijk vijf weken tussen de
opeenvolgende workshops bleek met name voor de deelnemers te kort. De onderzoekers waren
telkens in staat een week voor de volgende bijeenkomst hun rapporten te verzenden, maar de
deelnemers hadden veelal meer tijd nodig om de discussienotities te lezen en om de uitkomsten
terug te koppelen naar hun achterbannen.

4. Evaluatie van de Aanpak in het Handboek

4.1 Verschillen theorie en praktijk

In de praktijktoets quick scan Ede is in grote lijnen gewerkt volgens de in het Handboek
beschreven methode en voorgestelde interactieve procesopzet met workshops. Aanvullend op de
in het Handboek voorgestelde aanpak werd gebruik gemaakt van een statuut voor de deelnemers
en van een omvangrijk en voortdurend aangroeiend 'levend document'. De omvang van dit
document (in totaal werden bijna 250 pagina's tekst geproduceerd) had veel te maken met het
feit dat er in de praktijktoets sprake was van een discussie waarin reeds een drietal gedetailleerd
uitgewerkte altematieven een rol speelden. Daardoor was het noodzakelijk de deelnemers inzicht
te verschaffen in de complexe besluitvormingsprocessen die naast de quick scan liepen en om
helderheid te verschaffen over de relatie tussen quick scan en formeel beleidsproces. Met name
de discussie over de berekeningsmethoden speelde in de actuele situatie een grote rol en vereiste
daardoor meer aandacht dan in een probleemverkenningsfase te verwachten was geweest. Ook de
mate van detaillering van de uitwerking werd hierdoor sterker dan in de quick scan aanpak in een
probleemverkenning verwacht kon worden.
Het hierboven genoemde statuut gaf een aantal spelregels en diende als leidraad voor het verloop
van de workshops. Er werd onderscheid gemaakt tussen algemene spelregels, spelregels voor de
inzet en het gebruik van informatie en onderzoek, spelregels voor voortgaande activiteiten en
gelijktijdige beleidsprocessen en spelregels voor contact met de media. Het statuut werd door ons
expliciet onderwerp van discussie gemaakt in de uitnodigingsbrief voor en tijdens de eerste
workshop. Het statuut was als bijlage opgenomen in discussienotitie 1. Het statuut zou als
aanvulling kunnen worden opgenomen bij het Handboek Quick Scan en is daarom als bijlage bij
dit evaluatierapport gevoegd. Omvangrijke aanpassing aan de methodiek en procesopzet zoals
beschreven in het Handboek lijkt om deze redenen niet voor de hand liggend.
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In de selectie tussen kansrijk en niet-kansrijk geachte altematieven is in de praktijk geen gebruik
gemaakt van een empirische contrast analyse. Dit lag in deze case niet voor de hand omdat
duidelijke voorkeuren van belanghebbenden bekend waren en in de probleemverkenning de
samenhang met bijvoorbeeld de verkeersproblematiek en de plannen voar een transferium reeds
waren besproken.

4.2 Wenselijke aanpassingen

In het Handboek werden voorts nog twee inconsistenties opgemerkt die correctie behoeven:
In het Handboek staat een tabel met een negental niet-gemonetariseerde exteme effecten
(Tabel 13). Ten onrechte kan dit de indruk wekken dat dit de voor de beoordeling van
altematieven te gebruiken criteria zijn. In de praktijktoets Ede werden door de deelnemers
geheel andere criteria gehanteerd. Het zou daarom aanbeveling verdienen om een blanco lijst
te presenteren.
In deel 2 van het rapport N410 komen twee tabellen voor die betrekking hebben op
monetariseerbare omgevingseffecten en het wel of met meenemen van die effecten in het
rekenmodel. In deze tabellen zitten enige inconsistenties. Aan dit rapport is een bijlage
gehangen met daarin een gecorrigeerde versie van beide tabellen.

5. Evaluatie van het Model

Zoals eerder aangegeven bleek het rekenmodel beperkt bruikbaar, hetgeen in belangrijke mate
werd veroorzaakt door het karakter van de case Ede en de daaruit voortkomende hoge mate van
detaillering van de door te rekenen altematieven. Ten behoeve van de case Ede werd het model
enigszins aangepast en werden onderliggende gegevensbestanden geactualiseerd.

5.1 Verhouding modeleigenschappen - praktijkeisen

Het model gaat uit van nieuwe traces en is met toegesneden op verdubbeling of verbreding van
bestaande infrastructuur. Daardoor zijn er een aantal onevenwichtigheden te constateren zoals ten
aanzien van de verwervingskosten omdat veelal een deel van de benodigde grond al in eigendom
is van de initiatiefuemer. Bovendien berekent het model een te grote oppervlakte. In de
praktijktoets is hier handmatig een correctie op aangebracht.
Een tweede punt zijn de kosten ter voorkoming van geluidshinder. De kosten die gepaard gaan
met het aanleggen van geluidsschermen om aan de minimale wettelijke eisen voor de
gevelbelasting te voldoen waren niet opgenomen in het model. Voor de case Ede zijn hiervoor
aanpassingen gepleegd.
De monetarisatie van visuele hinder zoals in het model opgenomen leidt tot onderschatting.
Recent zijn bedragen tot 30.000 gulden per woning uitgekeerd ter compensatie van visuele hinder
door infrastructuur; dit is nog niet in het model verwerkt. Een en ander zou kunnen betekenen dat
de baten van de verminderde geluidshinder wegvallen tegen de negatieve baten van de door de
maatregelen veroorzaakte visuele hinder.
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Sommige in de workshops gegenereerde uitvoeringsvarianten en kunstwerken zijn niet
voorhanden in het model, zoals:

De holle dijk
De halfverdiepte variant
Light rail verbindingen
Ecoducten

De fasering van de aanleg speelt een belangrijke rol in de kosten van het project: een
ongehinderde treinenloop en doorgang van het verkeer op de kruisende wegen tijdens de bouw
vraagt om uitgebreide maatregelen. Voor deze faseringskosten zijn geen voorzieningen gemaakt.

5.2 Aanpassingen en verbeteringen t.b.v. Case Ede

Deze constateringen hebben reeds geleid tot de volgende aanpassingen en verbeteringen (die
reeds zijn uitgevoerd en gebruikt in de schattingen voor de Case Ede):

herberekening van de verwervingskosten,
uitschakelen van de module 'kosten gebruikers' aangezien alle varianten dezelfde tracelengte
kennen,
actualisatie van de prijzen van onroerend goed,
toevoegen van de kosten ten behoeve van geluidswerende voorzieningen,
aanpassing van de discontovoet naar 4% vanwege de lage rentestanden,
dubbel grondgebruik is gemonetariseerd door de grondprijs te rekenen,
kosten van geluidswerende voorzieningen zijn opgenomen,
er heeft een callibratie plaatsgevonden met de berekeningen gemaakt door NS/RIB en DHV.

5.3 Evaluatie van het rekenmodel

Een rekenmodel draagt bij aan een integrale afweging tussen kansrijke en kansarme altematieven.
Het reduceert een deel van de complexiteit door de belangrijkste kosten te berekenen en enkele
exteme effecten te monetariseren. Het quick scan rekenmodel vertoonde een aantal hiaten en
voldeed niet aan de criteria van actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid. Een groot deel van
deze tekortkomingen kon door aanpassingen aan het model tijdens de uitvoering van de case Ede
worden weggenomen.
Het programma biedt de gebruiker een intu'itieve interface met het rekenmodel en presenteert de
resultaten in overzichtelijke scorecards. De scorecards kunnen handmatig worden uitgebreid met
aanvullende kwantitatieve of kwalitatieve criteria. Het programma werkt nog niet geheel
zelfstandig, maar dankzij een aantal noodreparaties kon het werkend worden gemaakt voor de
case Ede.
Een belangrijk kritiekpunt op het rekenmodel en het computerprogramma blijft de gebrekkige
transparantie en het ontbreken van een heldere beschrijving van het programma en explicitering
van verschillende parameters en de aan het model ten grondslag liggende aannames.

5.3.1. Korte termijn verbeteropties
In het rapport van Kamp en Starn (TNO, 98) worden een aantal maatregelen voorgesteld
waarmee op korte termijn de uitkomsten van het model belangrijk aan betrouwbaarheid zouden
kunnen winnen. Ten behoeve van de case Ede reeds een groot aantal verbeteringen aan het
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programma en het rekenmodel toegebracht. Kentallen en data, zoals de indexcijfers van de
prijzen van onroerend goed werden geactualiseerd en de structuur van het computerprogramma
werd aangepast. In onderstaande tabel is een overzicht van de geconstateerde tekortkomingen en
van de reeds aangebrachte verbeteringen.

Actualiseren kengetallen
Differentiatie grondprijzen
Uitbreiding monetariseerbare
variabelen
Validatie rekenmethoden m.b.v. R
recente cases
Toevoegen nieuwe profielen
Toevoegen nul en nul+ varianten
Verbeteren transoarantie

~
-:J

Corrigeren installatieprocedure

Verbeteren bestandsstructuur
Oplossen conversieproblemen

5.3.2 Lange termijn verbeteropties
Op lange termijn zou het volgens van de Kamp en Starn (TNO, 1998) de voorkeur verdienen het
rekenmodel en computerprogramma nieuw te ontwerpen. Nieuwe programmeergereedschappen
en applicaties, alsmede koppeling aan GIS bestanden zouden een belangrijke verbetering en
actualisering van de gegevensbestanden kunnen bewerkstelligen. In een dergelijke aanpak zou
naast een nieuw en uitgebreider profielenbestand moeten worden uitgewerkt en wordt een
internet applicatie mogelijk en wenselijk.

6. Conc1usie

De praktijktoets quick scan is succesvol verlopen. De methodiek werd succesvol en in grote
lijnen volgens de in het Handboek N410 beschreven stappen doorlopen. Het participatief proces
van stakeholderanalyse leidde tot inzichten in belangen en wensen van stakeholders, tot criteria
voor screening en tot een serie nieuwe inrichtingsvarianten. Het verloop van deze praktijktoets
wekt de verwachting dat deze quick scan aanpak succesvol kan zijn voor het verwerven van
draagvlak voor problemen en mogelijke oplossingen in vroege fasen van probleemverkennen.
Het rekenmodel is nog niet geheel zelfstandig toe te passen. Verdere ontwikkeling en toetsing
van de quick scan aanpak ligt voor de hand, mogelijk ook op andere gebieden van ruimtelijke
inrichting. Tevens verdient verdere ontwikkeling van het rekenmodel aandacht.
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BULAGEI

Herziene TabelCriteria voor.Ruim.tegebruiksproblemen.
Deze tabel vervangttabel 2 (pag 14)alsmedeBijlage 3 van rapport COB-N410-02
(herziening Jubi 1999)

Tabel

Criteria voor Ruimtegebmiksproblemen.
i

Cursief weergegeven aspecten worden meegenomen. in rekenmodel Quick Scan

Hoofdaspect
I
Deelaspect

27



Verkeers- en

I

congestiekosten, I Ix Ija
vervoers omrijkosten tijdens aanleg
effecren

I I

x

I

x
~a

x

~~
x

x x ha
Economie waardeverandering x x

onroerend goed

I

,,'U

I

IX

~

en mKomsten x x ja
dervin~

Esthetiek stadsschoon. x x ja

Tabe1 is afge1eid van Bosch, Niek, et al. 1997. Inpassing Infrastructuur II Eindrapport. B&A Groep
Be1eidsonderzoek & Advies BV en NS Railinfra, 1977
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Bijlage 2: Concept-statuut voor deelnemers aan quick scan project: enkele spelregels voor het
totale proces en de workshops

Inleiding
Dit statuut geeft een aantal spelregels en dient als leidraad voor het verloop van de workshops. Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene spelregels, spelregels voor de inzet en het
gebruik van informatie en onderzoek, spelregels voor voortgaande activiteiten en gelijktijdige
beleidsprocessen en spelregels voor contact met de media. Dit concept-statuut is onderwerp van
discussie bij aanvang van de eerste sessie van de workshop.

Algemene spelregels
1. Deelname aan de workshops is vrijblijvend: deelname houdt niet vanzelfsprekend in dat men

zich op voorhand aan de uitkomsten of aan in het proces ter sprake komende altematieven
bindt. Wel wordt gestreefd naar overeenstemming over eindproducten en na te streven
vervolgstappen.

2. Alle deelnemers aan de workshop dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het
procesverloop en de uitkomsten van het proces. Voorts zal de opzet van het proces in de
eerste sessie worden besproken: de fasering en de deadline die voor dit interactieve proces
geldt. Ook andere -met name inhoudelijke- (rand)voorwaarden zullen aan het begin van de
workshop worden meegedeeld.

3. Omdat het succes van de workshop afhangt van samenwerking tussen de dee1nemers, houden
zij zich aan de volgende richtlijnen voor gedrag:
a. persoonlijke aanvallen worden niet getolereerd;
b de motivaties en bedoelingen van de participanten worden niet in twijfel getrokken;
c. de waarden en centrale belangen van de participanten worden gerespecteerd;

stereotypering van de participanten wordt niet gewaardeerd;
d. vertragingstactieken om het proces te frusteren worden niet gewaardeerd;
e. verschillen van mening of standpunten worden als problemen opgevat die kunnen worden

opgelost en niet als gevechten die moeten worden gewonnen.

Regels voor in- uitstappen
Gedurende het proces kan het voorkomen dat de samenstelling van de workshops verandert.
Deelnemers kunnen besluiten uit de workshops te treden of juist in de workshops te stappen.
Wanneer we kijken naar de tijdelijke organisatiestructuur voor dit proces kunnen twee varianten
worden onderscheiden:

uitstappen: van workshop naar informatiegroep (of daarbuiten);
instappen: van informatiegroep (of daarbuiten) naar workshop.

Om te beginnen geldt voor het uitstappen dat de procesmanager zal proberen de (samenstelling
van de) groep zo veel mogelijk in tact te houden tijdens het proces. Een reden hiervoor is dat een
continue wisseling van deelnemers de voortgang van het proces kan frustreren, omdat
nieuwkomers moeten worden 'bijgepraat' over de ontwikkelingen in de workshops/werkgroepen.
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Een andere reden is dat eerder behaalde overeenstemming weer ter discussie wordt gesteld en
veel 'herkauwd' dreigt te worden.

Ook het instappen zal van argumenten moeten worden voorzien, voordat de
procesmanager besluit iemand tot het proces te laten. Zwaarwegende overweging zal zijn of de
belangen van de 'instapper' al gerepresenteerd worden door een andere deelnemer. Is dit het
geval, dan zal hem worden aangeraden zijn informatie via die representant in het proces in te
brengen. Is die representant (nog) niet in het proces aanwezig, dan zullen de volgende
overwegingen een rol spelen. Toegang tot de workshop wordt verleend indien de instapper zal
optreden als vervanger van een al bestaande deelnemer (onder voorbehoud dat de laatste hem
heeft ingelicht over de ontwikkelingen in het proces), als expert (ervaringsdeskundige of
geschoolde deskundige) of als direct belanghebbende.

Spelregels ten aanzien van informatie en onderzoek
I. De vertrouwelijkheid van bepaalde informatie wordt gerespecteerd.
2. Informatie wordt niet om tactische redenen achtergehouden.
3. Vragen voor nader onderzoek worden geformuleerd op basis van een breed gedeeld verzoek

van de deelnemers.
4. Onderzoek wordt uitgevoerd door het expert-team;
5. Onderzoeksresultaten worden plenair in de workshop besproken.
6. Deelnemers kunnen bezwaar maken tegen bepaalde informatie en onderzoek die wordt

gebruikt voor of toegevoegd aan het proces. Van informatie en onderzoek wordt op verzoek de
bron aangegeven. Ais geen bezwaar wordt gemaakt wordt ervan uitgegaan dat de
desbetreffende informatie en onderzoek wordt geaccepteerd.

7. De herkomst van randvoorwaarden moet duidelijk zijn, indien mogelijk ook de 'hardheid'
ervan.

8. Deelnemers hebben het recht eigen onderzoek en informatie in te brengen in het proces. Ook
hiertegen kan overigens bezwaar worden gemaakt.

9. De ideeen, suggesties en plannen van aIle deelnemers zullen in het proces zo gelijkwaardig
mogelijk worden behandeld.

10.AIle informatie en onderzoek die ten behoeve van het proces is gebruikt of daarvoor relevant
zou kunnen zijn is in principe toegankelijk op een centraal punt voor deelnemers aan het
proces, voorzover deze niet vertrouwelijk is of niet te achterhalen.

Spelregels ten aanzien van voortgaande activiteiten en gelijktijdige beleidsprocessen
I. Het wordt onderkend dat sommige deelnemers aan de workshops betrokken zijn bij

besluitvormingsprocessen, zowel intern als extern, die van invloed kunnen zijn op hetgeen in
de workshops wordt besproken (rondom bijvoorbeeld andere deeltrajecten van de HST-Oost,
de A12, enzovoorts). Deelnemers worden op de hoogte gebracht van ontwikkelingen in deze
interne en externe processen als deze effect kunnen hebben op de discussies die in het
werkatelier worden gevoerd, tenzij vermelding hiervan de voltooiing van besluitvorming in de
interne en externe processen zou kunnen frustreren. Als in deze processen beslissingen zijn
genomen worden de deelnemers van de workshop zo vroeg mogelijk ingelicht over deze
beslissing.

2. Mogelijke toekomstige juridische stappen worden door het deelnemen aan de workshops niet
weggenomen.
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Spelregels voor contact met de media
1. De quick scan is in een experimenteel stadium. Het proces maakt deel uit van

wetenschappelijk onderzoek en enig voorbehoud ten aanzien van de resultaten is dan ook
noodzakelijk, ook in contacten met de media.

2. Alle bijeenkomsten van de workshops zullen in beslotenheid plaatsvinden. Alleen de
slotbijeenkomst/eindpresentatie staan open voor de de media. (zowel krant, tv ofanderszins).

3. Partijen stellen zich in kontakten met de pers terughoudend op ten aanzien van standpunten en
uitlatingen van andere deelnemers aan het proces.

4. Het eindrapport is openbaar.

Toepassing van het statuut
De deelnemers kunnen te allen tijde een beroep op het statuut doen. Het is de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de deelnemers en de procesmanager dat de spelregels voor het
interactieve proces worden nageleefd. Deelnemers zijn vrij om acties van andere deelnemers in
goed vertrouwen aan de orde te stellen, als die tegen de spelregels van dit statuut ingaan. De
procesmanager (voorzitter) doet definitieve uitspraken over schending van de spelregels die in dit
statuut staan vermeld.
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Hoofdstuk 1 De quick scan Ede

1.1 Aanleiding en doelstelling quick scan

De spoorverbinding Utrecht-Arnhem zal binnen afzienbare tijd worden verdubbeld.

De capaciteit van de bestaande spoorlijn is te gering om het treinverkeer zoals

voorzien in het plan Rail 21 te kunnen afwikkelen. Bovendien is het bestaande spoor

niet geschikt voor de hoge snelheidstreinen die over enkele jaren moeten gaan rijden

tussen Amsterdam en Keulen.

Het voorbereiden van de aanleg of de verbetering van infrastructuur is een

complex proces, waarin veel verschillende belangen moeten worden afgewogen. Een

goede inpassing van bestaande en nieuwe infrastructuur in de omgeving kan veel

weerstanden wegnemen. Mede daarom is de behoefte toegenomen aan een zorgvuldige

afweging van altematieven voor inpassing van infrastructuur.

In opdracht van het Centrum Ondergronds Bouwen heeft een team onderzoekers

van de Technische Universiteit Delft in samenwerking met onderzoekers en

deskundigen van TNO en Grontmij een zogenaamde 'quick -scan-methodiek'

ontworpen, die bedoeld is om in een vroeg stadium van de beleidsvoorbereiding

inpassingsaltematieven voor infrastructuur te verkennen en de kansen ervan te bepalen.

De 'quick scan Ede' is de eerste praktijktoets van de ontworpen methodiek.

Voor de onderzoekers is de praktijktoets een middel om te kijken of hun aanpak werkt

en waar er verbeteringen moeten worden aangebracht; voor de deelnemers is het een

mogelijkheid om actief deel te nemen in een proces dat moet bijdragen aan het zoeken

naar een optimale inpassing van de HSL-Oost in Ede.

1.2 Wat is een quick scan?

Onder een quick scan verstaan we een methodiek waarmee we in een vroeg stadium

van planvorming uitspraken kunnen doen over de kansen en beperkingen van

voorgestelde oplossingen. Belangrijk voor die methodiek is dat er overeenstemming is

over het probleem dat moet worden opgelost, dat er open en creatief naar oplossingen

kan worden gezocht en dat er op een verantwoorde wijze wordt ingeschat welke

inpassingsaltematieven kansrijk genoeg zouden kunnen zijn om aan een nader

onderzoek en uitwerking te onderwerpen.
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Een belangrijke rol in de quick scan is weggelegd voor de belanghebbenden; ZIJ

bedenken de te onderzoeken altematieven en dragen mede de te hanteren criteria voor

beoordeling van deze altematieven aan. De belanghebbenden zlJn de

probleemeigenaar, de initiatiefnemer en zij die voor- of nadelen van een voorgenomen

activiteit of plan kunnen ondervinden. De quick scan wordt begeleid door een team

van onafhankelijke analisten die het proces organiseren, de gegenereerde informatie

ordenen en de rapportage verzorgen (in dit geval medewerkers van de TV Delft, TNO

en DHV).

Een quick scan kent een aantal stappen. In dit geval maakten de analisten in

eerste instantie een discussienotitie, waarin in overleg met de probleemeigenaar (in dit

geval de gemeente Ede) het probleem werd geformuleerd en waarin een aantal

mogelijke inpassingsaltematieven werden geschetst. Deze discussienotitie was de

basis voor een eerste workshop, waarvoor direct belanghebbenden werden

uitgenodigd. Tijdens die workshop werden zij uitgenodigd en uitgedaagd om het

probleem beter te formuleren en om nieuwe oplossingen voor (delen van) het

probleem te bedenken. De resultaten van de eerste workshop werden verwerkt in een

nieuwe versie van de discussienotitie, waarin de criteria werden verwoord, de

altematieven geschetst en een eerste schatting van de effecten heeft plaatsgevonden.

Deze nieuwe informatie vormde het uitgangspunt voor een tweede workshop, waarin

de altematieven verder werden verbeterd en uitgewerkt. De discussies tijdens de

workshops leidden opnieuw tot bijstelling van het document en tot een eindrapport

waarin wordt aangegeven welke van de verkregen oplossingen op basis van welke

criteria kansrijk ofminder kansrijk moeten worden geacht.

Voor het schatten van de geldelijke effecten van de verschillende varianten werd

gebruik gemaakt van een door TNO ontwikkeld computerprogramma met een

rekenmodel. Dit rekenmodel IS III staat om globaal de kosten van

inpassingsaltematieven te berekenen en om een aantal effecten ervan te laten zien.

Ook werd een kwalitatieve beoordeling van de altematieven gegeven door de

deelnemers middels een scoringsformulier met criteria. Het computerprogramma

presenteert deze effecten samen met de beoordelingen van de deelnemers in een

overzichtstabel, een zogenaamde scorekaart.
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1.3 Quick scan als levend document

Een 'levend document' is een tekst, waaraan gezamenlijk door belanghebbenden

wordt gewerkt. Het heeft een centrale plaats in de uitvoering van de quick scan en

wordt daarin gebruikt als structurerend element voor zowel het procesverloop als de

inhoud. Wat in het levend document wordt opgenomen, heeft status in het proces; wat

daarbuiten valt niet. De belanghebbenden bepalen gezamenlijk de inhoud van het

levend document. De inhoud kan gedurende het proces worden aangepast, aangevuld

en gewijzigd; vandaar 'levend' document.

De inhoudsopgave van het levend document geeft richting aan de opzet en

uitvoering van het proces. Het bepalen van de hoofdstukindeling bepaalt ook de

fasering van het proces en de activiteiten die daarin moeten worden vervuld. De

inhoudsopgave kan in de loop van het proces echter nog wel wijzigen, ook op verzoek

van de deelnemers.

Het document blijft tot het einde toe 'levend'. De deelnemers kunnen

voorstellen doen om de structuur van de hoofdstukken (paragrafen, alinea's en

zinnen) tijdens het proces te veranderen, te verplaatsen of geheel te schrappen.

1.4 Het doel van het levend document

Het levend document was bedoeld om deelnemers inzicht te geven in de inhoudelijke

vooruitgang die in het proces werd geboekt. Duidelijk moest worden gemaakt hoe

iedere stap inhoudelijk doorwerkt in tussen- en eindresultaten. Gepoogd werd

achterliggende motieven, argumenten en veronderstellingen zo inzichtelijk te maken.

Problemen en oplossingen, waarover deelnemers overeenstemming hebben

bereikt, worden (tijdelijk) in het levend document vastgelegd. Het uiteindelijke doel

van het werken met een levend document is dat onder de deelnemers over zowel de

problemen als de mogelijke altematieven voor de inpassing van de HST -Oost

overeenstemming wordt bereikt. Het levend document wordt daarmee uiteindelijk een

gezamenlijk eindrapport, waar toekomstige acties of vervolgstappen op gebaseerd

kunnen worden.
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1.5 Wie schreven het levend document?

De leden van het onafhankelijke procesbegeleidingsteam schreven de teksten

(hoofdstukken) van het levend document. De deelnemers aan de quick scan leverden

de inhoud voor ieder hoofdstuk aan, die de leden van het team daama verwerkten. De

deelnemers konden erop toezien of de verwerking goed verliep. Ais lezers van het

levend document konden zij aanvullingen of opmerkingen op de verwerking geven,

mondeling tijdens de workshops of schriftelijk of telefonisch gedurende het hele

proces.

1.6 Is het levend document nu af?

Deelnemers kregen het levend document vier keer voorge1egd. De eerste keer was een

week voor aanvang van de eerste workshop, de tweede keer tussen de twee workshops

in, de derde keer na de tweede workshop en de laatste keer op de openbare

presentatiebijeenkomst (dat is dit document, het eindrapport). Het levend document

kreeg in de loop van het proces dus steeds meer 'vlees op de botten'. De leden van het

procesbegeleidingsteam verwerkten iedere keer de inhoudelijke opmerkingen van de

workshopdeelnemers in nieuwe versies van het levend document. Dit eindrapport

wordt aan de deelnemers uitgedeeld danwel toegestuurd.

In principe is ook dit 'eindrapport' niet meer dan een tussenproduct. De

uitkomsten ervan kunnen hopelijk als aanknopingspunten dienen om bepaalde

(onderdelen van) varianten verder uit te werken of te onderzoeken in het verdere

besluitvormingstraject rondom de inpassing van de HSL-Oost in Ede. Daamaast zijn

in het slothoofdstuk een aantal vragen weergegeven die zijn blijven liggen of

opgekomen naar aanleiding van de quick scan. Het verdient aanbeveling in ieder

geval een aantal daarvan te beantwoorden in de toekomst. Ais project is de quick scan

Ede echter nu voltooid, en is dit rapport ervan het eindresultaat.
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Hoofdstuk 2 Opzet en verloop van het proces

Om de quick scan te kunnen uitvoeren is een participatief proces opgezet en

uitgevoerd. De procesopzet zal hier kort worden toegelicht. Ook het verloop van de

workshops zal worden geschetst, opdat de lezer een beter begrip van (de

totstandkoming van) de resultaten kan krijgen.

2.1 Opzet van het proces

De begeleiding van het quick scan proces (inc1usief de workshops) was in handen van

een procesbegeleidingsteam verbonden aan de Faculteit Techniek, Bestuur en

Management van de Technische Universiteit Delft. Daamaast werd onderzoek

uitgevoerd door het ingenieursbureau DRV en onderzoeksinstituut TNO, die onder

andere de gegenereerde altematieven uittekenden en doorrekenden.

Ret in kaart brengen van de probleemsituatie en het zoeken naar altematieven

gebeurde in twee workshops. De deelnemers aan de workshops waren

ge'interesseerden en belanghebbenden in of nabij de gemeente Ede, als bijvoorbeeld

(ongeorganiseerde en georganiseerde) burgers, de gemeente Ede, marktpartij en,

vertegenwoordigers van belangenverenigingen, etcetera. Vertegenwoordigers van NS

en Rijkswaterstaat waren als waamemers aanwezig.

De workshopdeelnemers concentreerden zich voomamelijk op een tweetal

activiteiten:

gezamenlijk in kaart brengen van problemen;

gezamenlijk genereren en/of aanpassen van oplossingen.

De procesbegeleiding zorgde voor de inhoudelijke voortgang door iedere keer de

resultaten uit de workshops te verwerken in een levend document (zie hoofdstuk 1).

Bij de workshops was een aantal experts van DRV en TNO aanwezig om aan te

geven wat de consequenties waren van diverse ideeen van deelnemers en om te

zorgen voor een constructief-kritische opstelling ten aanzien van die ideeen. Ook

beantwoordde men inhoudelijke vragen van de workshopdeelnemers. NS en RWS
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toonden zich gedurende de workshops eveneens bereid tot het beantwoorden van

vragen en het geven van opheldering.

2.2 Het verloop van de workshops

Er werden twee workshops gehouden, beide opgedeeld in een plenair gedeelte en een

werkgroepgedeelte. Plenair werden introducties, presentaties en samenvattingen

gegeven. Tussen de twee workshops zat een periode van zes weken om onderzoeken

uit te voeren, effecten door te rekenen, een nieuwe versie van het levend document te

maken en de tweede workshop voor te bereiden. Na de tweede workshop volgde een

periode van vijf weken om wederom onderzoek uit te voeren, effecten van

oplossingen door te rekenen of anderszins weer te geven en weer een nieuwe versie

van het levend document te maken. Ook konden deelnemers in die periode een

scoringsformulier invullen om de altematieven mee te beoordelen. Tenslotte wordt dit

onderhavige eindrapport na die vijfweken gepresenteerd.

Het was de bedoeling van de opzet van de workshops om in workshop 1

zoveel mogelijk varieteit aan probleempercepties en oplossingsmogelijkheden te

verkrijgen. Vervolgens werd in workshop 2 die verscheidenheid aan ideeen

getrechterd tot meerdere inpassingsaltematieven voor de HSL-Oost. Om in het begin

de gedachtenvorming te stimuleren werden door het begeleidingsteam van te voren

drie discussie-altematieven (inpassingsaltematieven) gepresenteerd. De bouwstenen

van die altematieven vormden de beginpunten voor de workshopdeelnemers om eigen

altematieven te construeren.

2.2.1 De eerste workshop

De eerste workshop was om agendatechnische redenen van een aantal deelnemers

opgesplitst in een middagsessie met drie werkgro epen, en een avondsessie met een

werkgroep. Beide sessies werden gestart met een korte inleiding en toelichting door

het onderzoeksteam. Hierbij werd uiteengezet wat het doel van de bijeenkomst was,

wat de spelregels waren en welke bijdrage van de deelnemers werd verwacht.

Om de workshop een vliegende start te kunnen geven had het onderzoeksteam

drie inpassingsaltematieven van de HSL-Oost uitgewerkt (zogenaamde discussie-

altematieven). Deze moesten nadrukkelijk niet als de altematieven worden gezien; de

6



deelnemers werden juist uitgenodigd om zelf altematieven te verzinnen en te

ontwerpen.

In de middagsessie werden vervolgens drie werkgroepen met deelnemers van

enigszins vergelijkbare belangstellingssferen gevormd. ledere groep kreeg de

volgende opdracht mee: 'Ontwikkel een of meer inpassingsaltematieven voor de

HSL-Oost in of nabij de gemeente Ede'. Deze werkgroepen werden elk voorgezeten

door een lid van de procesbegeleiding en er was een notulist aanwezig.

Naast deze opdracht werd ook het soort product omschreven dat aan het eind

van de werkgroepsessie aan de andere deelnemers moest worden gepresenteerd. Dit

product moest bestaan uit twee hoofdonderdelen: (1) een inpassingsaltematief (met

misschien enkele varianten); en (2) een korte toelichting daarop (met sterktes en

zwaktes van het altematiefplus eventuele varianten).

Vervolgens presenteerde iedere werkgroep het eigen inpassingsaltematief aan

de overige deelnemers, die de mogelijkheid kregen om informatieve vragen te stellen

over de altematieven.

De individuele deelnemers kregen vervolgens de opdracht om ieder

inpassingsaltematief van commentaar te voorzien. Ze moesten (1) de sterktes, (2) de

zwaktes en (3) vragen ten aanzien van de inpassingsaltematieven van iedere

werkgroep aangeven. Dit gebeurde in de vorm van 'geeltjes' die in de drie categorieen

werden geplakt.

De avondsessie verliep grotendeels identiek aan de middagsessie, met dien verstande

dat met een werkgroep het niet noodzakelijk was deze hun altematief te laten

presenteren aan de eigen leden. De plenaire presentatie van de bedachte altematieven

werd dus geschrapt. Wel kreeg men de gelegenheid geeltjes te plakken op de in de

middagsessie bedachte altematieven.

Samenvattend, de eerste workshop leverde op:

8 verschillende altematieven voor inpassing van de HSL-oost in Ede

een toelichting bij elk altematief

een eerste inventarisatie van zwaktes en sterktes van de altematieven, en vragen

die ze opriepen.
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2.2.2 De tweede workshop

Ten behoeve van de tweede workshop waren de 8 altematieven uit de eerste

workshop uitgetekend, doorgerekend en gegroepeerd in drie verschillende 'clusters'.

Een aantal altematieven leek dermate veel op elkaar, dat het zinvolleek deze bijeen te

voegen en te proberen er een altematief uit te creeren.

Daamaast waren op basis van de discussieverslagen uit de eerste workshop een aantal

altematieven boven water gekomen, die wel waren geopperd in de discussies in de

afzonderlijke werkgroepen, maar daarin ook weer waren afgevallen. We wilden daar

toch iets mee doen, om de volgende redenen:

. ten eerste, het feit dat een bepaalde werkgroep een bepaalde suggestie het uitwerken

niet waard yond, wil met zeggen dat dit voor aIle groepen zou gelden. Het weer

opnemen van de suggestie gaf andere groepen de gelegenheid de suggestie

eveneens in ogenschouw te nemen.

. ten tweede, ook in altematieven die om diverse redenen in hun totaliteit met

wenselijk zijn, konden elementen zitten die bruikbaar of interessant waren voor

altematieven die wel waren uitgewerkt.

Vandaar dat deze altematieven bijeen werden geplaatst in een vierde cluster, het

'ijskast' -cluster. In totaal waren er dus vier clusters met altematieven waar vier

werkgroepen mee aan de slag konden.

Na een opening en toelichting op de geclusterde altematieven door de dagvoorzitter

ging men uiteen in werkgroepen; per cluster een. De opdracht hierbij was een

inpassingsaltematief te ontwikkelen dat gebruik maakte van de in het betreffende

cluster centraal gestelde elementen van de altematieven in dat cluster (bijvoorbeeld

een lange tunnelbak, of een half-open uitvoering van de verdiepte bak). De leden van

de zogenaamde 'ijskastgroep' hadden wat meer vrijheid: zij konden kiezen welk

altematief, of welke altematieven, uit de ijskast zij verder wilden ontwikkelen.

Dit leidde tot in totaal 7 nieuwe altematieven, die met de bijbehorende

toelichting werden gepresenteerd. Vervolgens was er de gelegenheid 'geeltjes' met

zwaktes, sterktes en vragen bij de diverse altematieven te plakken, en groene en rode

stickers, om de mate van voorkeur of afkeur voor een altematiefweer te geven.
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Na een korte pauze werden de resultaten van de stemronde geevalueerd en vervolgens

werden groepen gevormd rondom de favoriete altematieven van de deelnemers. Dit

resulteerde in vier groepen rondom vier van de zeven eerder gecreeerde altematieven.

De overige drie altematieven werden dus niet verder uitgewerkt.

Deze groepen werden verondersteld de op de geeltjes vermelde bezwaren en

vragen in het gekozen altematief te verwerken, en de aangegeven sterke punten ervan

uit te buiten. Ook werd gevraagd zelf kansen en bedreigingen met betrekking tot de

haalbaarheid van het altematief te inventariseren, evenals mogelijkheden en

benodigdheden om deze kansen te vergroten dan wel deze bedreigingen te reduceren.

lndien er tijd zou zijn was het ook gewenst om winnaars en verliezers van het

uiteindelijke eindresultaat aan te wijzen en overgebleven vragen te formuleren (de

meeste groepen kwamen aan deze laatste twee onderdelen niet echt toe).

Vervolgens werden de uitgewerkte altematieven kort gepresenteerd en daama

werden door de dagvoorzitter de resultaten samengevat.

Samenvattend, de tweede workshop leverde op:

7 verschillende altematieven voor inpassing van de HSL-oost in Ede: vier

uitgewerkte, drie minder uitgewerkte

een toelichting bij elk altematief

een eerste inventarisatie van zwaktes en sterktes van de altematieven, en vragen

die ze opriepen

een eerste waardering van de altematieven.

2.3 Het scoren van de alternatieven

De uit de tweede workshop verkregen altematieven werden wederom uitgetekend en

doorgerekend. De criteria die in de discussies in de eerste en tweede workshop naar

voren waren gekomen werden opgenomen in een scoringsformulier, dat deelnemers

kregen toegestuurd met het verzoek deze in te vullen voor zes van de zeven

altematieven (het zevende viel af, wegens al tijdens de workshop gebleken mini em

draagvlak). Ook waren de twee 'officiele' altematieven uit de Traject/MER-procedure

op het scoringsformulier opgenomen, om een vergelijking te kunnen krijgen met de

score daarvan. De resultaten van deze scoring zijn verwerkt in dit rapport, in

hoofdstuk 9.
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Hoofdstuk 3 Aanleg van de HSL-Oost en Rail 21

De aanleiding van de quick scan in de Ede werd gevormd door de plannen voor

aanleg van de HSL-Oost en de vergroting van de spoorcapaciteit in het kader van Rail

21. Vandaar dat deze hier kort zullen worden geschetst.

3.1 De voorgenomen spoorverdubbeling tussen Utrecht en Arnhem

De spoorverbinding Utrecht-Amhem zal binnen afzienbare tijd worden verdubbeld. De

capaciteit van de bestaande spoorlijn is te gering om het treinverkeer zoals voorzien in

het plan Rail 21 te kunnen afwikkelen. Rail 21 zou het marktaandeel van de trein

moeten vergroten. Daarvoor zou onder andere de maximumsnelheid van het spoor

verhoogd moeten worden naar 160 km per uur. Vergroting van de capaciteit voor het

binnenlands treinverkeer op het traject Utrecht-Amhem wordt daarnaast noodzakelijk

geacht vanwege het sterk toegenomen aantal treinreizigers (een toename van 60 %

tussen 1986 en 1994), waardoor het spoor op het moment 'vol' zit. Hierdoor treden al

regelmatig vertragingen op. Een verdere groei van het reizigersverkeer in de toekomst

wordt verwacht.

Ook is het bestaande spoor niet geschikt voor de hoge snelheidstreinen die

over enkele jaren moeten gaan rijden tussen Amsterdam en Keulen (de HSL-Oost).

De inzet van hoge snelheidstreinen zou moeten leiden tot vergroting van het aandeel

van de trein in de mobiliteit, wat tot milieuvoordelen en minder files zou leiden.

De gewenste HSL-Oost verbinding zal worden gebundeld met de uitbreiding

van het spoor ten behoeve van Rail 21. Een aparte lijn voor de HSL-Oost leidt tot

extra ruimtebeslag, barrierewerking, versnippering, geluidhinder, enzovoort.

De keuze tussen de diverse mogelijke maximumsnelheden (160, 200 tot 300

en 300 km per uur) ligt nog niet vast. In het eerste geval wordt geen HSL gerealiseerd.

Naarmate de gewenste snelheid hoger is zal de spoorverdubbeling ingrijpender zijn,

aangezien bij een snelheid van 300 km per uur ruimere bochten noodzakelijk zijn.

Ook zijn de geluidseffecten van treinsnelheden boven de 200 km per uur ingrijpender

dan die van snelheden die daaronder blijven.

Het project kent op basis van het voorafgaande de volgende hoofddoelstellingen (NS-

Railinfrabeheer, 1997, p. 36):
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. het zodanig uitbreiden van de capaciteit van de railinfrastructuur op het traject

Utrecht-Arnhem dat een kwalitatief goede uitvoering van het vervoersproject Rail

21 met een snelheid van 160 km/uur ten behoeve van primair het binnenlands

treinverkeer is gegarandeerd;

. het aanpassen van de railinfrastructuur, zodat met voldoende capaciteit en

kwaliteit railinfrastructuur voor medegebruik door hoge snelheidstreinen mogelijk

wordt, waarbij snelheden van ten minste 200 km/uur en maximaal 300 km/uur

mogelijk moeten zijn.

"Als nevendoelstelling geldt hierbij dat bij het zoeken naar oplossingen zo veel

mogelijk wordt getracht nieuwe problemen op het gebied van het woon-, leef- en

natuurlijk milieu te voorkomen en waar mogelijk bestaande problemen te

verminderen of op te lossen. Daarbij zal nadrukkelijk worden gestreefd naar het

bereiken van winlwin-situaties voor zowel de stedelijke als de, soms nationaal

relevante, natuurlijke omgeving." (NS-Railinfrabeheer, 1997, p. 36)

3.2 Gevolgen voor Ede

Ook in Ede moet het spoor verdubbeld worden. Voor Ede wordt in de Trajectnota/MER

gekeken naar een maaiveld- en verdiepte uitvoering. De gemeente Ede zelf wil een

overdekte uitvoering van het spoor. De verbreding van het spoor leidt tot gevolgen voor

Ede die varieren met de inpassingsvariant (maaiveld, verdiept of overdekt) die gekozen

wordt. Die gevolgen zijn:

problemen met de kruisende wegen

stedenbouwkundige gevolgen

geluidshinder en andere overlast

eventuele gevolgen voor de "Kippenlijn"

gevolgen voor het station.

Voor alle gevolgen geldt dat ze verschillen afhankelijk van de gekozen

inpassingsvariant. Vandaar dat in het volgende hoofdstuk eerst drie altematieven

worden geschetst voor inpassing van de spoorverdubbeling in Ede en per altematief

schetsmatig de belangrijkste voor- en nadelen worden weergegeven.
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Hoofdstuk 4 Parallelle ontwikkelingen

Er zijn buiten Ede een aantal ontwikkelingen aan de gang die van invloed (kunnen) zijn

op, of randvoorwaarden stellen aan, de keuzes die rondom de spoorverdubbeling in Ede

gemaakt worden en de ingrijpendheid van de gevolgen die die spoorverdubbeling zal

hebben. Vanwege die invloed worden deze hier ook kort geschetst.

4.1 De keuze van de switch

Een belangrijk effect op de gevolgen die de spoorverdubbeling in Ede zal hebben gaat

uit van de keuze voor de lokatie van de zogenaamde 'switch' in het trace.

NS geeft, uit functionele overwegingen, de voorkeur aan snelsporen aan de

buitenkant. Daar is voor het tracedeel tussen Amsterdam en Utrecht dan ook voor

gekozen. De snelsporen verlaten Utrecht ook aan de buitenzijde. In Arnhem zijn

snelsporen aan de buitenzijde echter ongewenst, uit capaciteits- en

veiligheidsoverwegingen. Die moeten daar aan de binnenkant liggen. Ergens op het

trace moeten de snelsporen dus van de buitenkant naar de binnenkant gaan. Dit is de

zogenaamde switch.

Er zijn drie mogelijkheden voor het realiseren van de switch tussen Utrecht en Ede, en

een mogelijkheid tussen Ede en Arnhem (de lokatie Ede-Oost, direct ten oosten van

de kruising met het spoor met de A12, op de Veluwe in gebied dat onderdeel vormt

van de Ecologische Hoofd-Structuur). De precieze lokatie tussen Utrecht en Ede is in

dit verband niet zo relevant, maar de gevolgen van een keuze van de switch 'voor'

Ede (vanuit Utrecht bezien) of 'na' Ede zijn ingrijpend.

Ais de switch wordt gerealiseerd tussen Utrecht CS en Ede moet het eventue1e

toekomstige verkeer van Randstadspoor (het zogenoemde 'aggloverkeer') te Ede-

Wageningen keren middels een fly-over. Dit wordt omschreven als 'kleine

verslechtering van de functionaliteit' (Holland Railconsult en Arcadis, p. 17), doordat

de kerende Randstadspoortreinen dan wat meer tijd kwijt zijn doordat ze moeten

"omrijden" via de fly-over. Ais de switch wordt gerealiseerd tussen Ede-Wageningen

en Arnhem kan dat verkeer gewoon gelijkvloers keren door middel van wissels en een

keerspoor.
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Aan de andere kant zijn de negatieve gevolgen voor Ede aanzienlijk als de switch pas

na Ede plaatsvindt. In dat geval liggen de HSL-sporen binnen Ede nog aan de

buitenzijde wat leidt tot een aanmerkelijk groter ruimtebeslag (met name rondom het

station), een sterk verslechterde stedebouwkundige structuur en beduidend meer

overlast voor omwonenden.

4.2 De verbreding van de Al2

Min of meer gelijktijdig met de mogelijke spoorverbreding spelen ook studies naar een

verbreding van een andere voor Ede belangrijke verbinding, de A12. De keuzen die hier

worden gemaakt hangen samen met de ontwikkelingen rondom het spoor. Zo liggen het

spoor en de Al2 tussen Bunnik en Veenendaal zo dicht bij elkaar dat de te bestuderen

oplossingen met elkaar moeten worden afgestemd en gebundelde oplossingen moeten

worden onderzocht. Ook is sprake van vervoerskundige raakvlakken: spoor en weg

bedienen in het gebied voor een groot deel dezelfde vervoersmarkt. Wel zou al uit

onderzoek gebleken zijn dat met een verbetering van het spoor alleen de

capaciteitsproblemen van de Al2 met opgelost worden.

Vanwege de samenhang zijn de studies naar de Al2 en de HSL-Oost/Rail 21

gekoppeld. De problemen en oplossingen van spoor en weg worden in samenhang

bekeken. Het is de bedoeling dat de besluiten over beide projecten gelijktijdig

plaatsvinden.

Bij Ede zijn spoor en Al2 niet gebundeld. Het spoor gaat door de stad, de Al2

loopt ten zuiden van Ede. Wel is een koppeling van de Al2 met het spoor ten westen

van Ede een idee dat bij tijd en wijle geopperd wordt. Ook kan de wijze van

spoorverdubbeling die gekozen wordt, en de stedenbouwkundige ontwikkelingen die

daarmee samenhangen, een extra aansluiting op de Al2 ten oosten van Ede in beeld

brengen.

4.3 Randstadrail

Ook de mogelijke ontwikkeling van Randstadrail (ook wel Randstadspoor genoemd)

kan van belang zijn. Randstadrail is een plan voor een stadsgewestelijk railsysteem

rondom Utrecht met een groot aantal stops en een dienstregeling met hoge frequentie.

Een dergelijk systeem wordt ook wel light rail genoemd. Randstadrail zou zich
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eventueel ook kunnen uitstrekken tot Ede en heeft dan niet alleen consequenties voor de

Kippenlijn, maar ook voor de vormgeving van de sporen op het station. In geval van

invoering van randstadrail zou namelijk een keergelegenheid voor het randstadrail

treinverkeer op het station moeten worden geboden, en deze vergt ruimte. Definitieve

besluitvorming over Randstadrail heeft echter nog niet plaatsgevonden. Ook is niet

duidelijk of bij invoering van Randstadrail het systeem zich inderdaad tot Ede zal

uitstrekken of ophouden bij Driebergen-Zeist.

Als Randstadrail er komt en zich uitstrekt tot Ede, zou daarvoor gebruik kunnen

worden gemaakt van de Kippenlijn, die dan eventueel verdubbeld zou moeten worden.

Handhaving van de Kippenlijn via het bestaande trace is hierbij uitgangspunt.
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Hoofdstuk 5 Problemen en plannen in Ede

Typerend voor diverse betrokkenen bij een complex project als dat van de

voorgenomen spoorverdubbeling is dat men allen de zaak in eerste instantie vanuit het

eigen perspectiefbekijkt. Zo me1dtNS in haar eerste Nieuwsbrief dat een "oplossing [..]

pas een oplossing [is] als het bereikbaarheidsprobleem er daadwerkelijk door wordt

opgelost". NS legt dus de nadruk op het bereikbaarheidsprobleem met het spoor.

Andere partijen benadrukken meer bestaande of verwachte leefbaarheidsproblemen, of

stedenbouwkundige vraagstukken.

In dit hoofdstuk worden een aantal problemen en plannen in de gemeente Ede geschetst,

die verbonden zijn met, of misschien verbonden zouden kunnen worden, met het spoor

en de eventuele verdubbeling ervan in Ede. Door zowel bestaande problemen, als

mogelijke toekomstige problemen te schetsen wordt duidelijk op welke punten er

aanvullende maatrege1en nodig zijn om negatieve effecten te verzachten of te

compenseren. Door ook plannen weer te geven wordt misschien de mogelijkheid

gecreeerd om die plannen te verbinden met de spoorverdubbeling, in de hoop dat

meerdere problemen tegelijk kunnen worden opgelost of verminderd, of meerdere

plannen tegelijk verwezenlijkt.

5.1 Bestaande problemen rondom bet spoor

In publicaties van NS wordt meermalen erop gewezen dat men bij oplossingen niet

alleen streeft naar het voorkomen van nieuwe kne1punten op het gebied van

leefbaarheid, maar ook probeert bestaande knelpunten voor natuur, omgeving en

milieu zoveel mogelijk op te lossen. Concreet wordt gezegd dat men bijvoorbeeld

streeft naar afname van het aantal geluidgehinderden in het directe inpassingsgebied.

Aanleg van extra sporen kan daarmee extra problemen veroorzaken, maar ook extra

kansen bieden om bestaande problemen te verminderen.

Wat zijn dan die problemen die gepaard gaan met wonen rondom het spoor? Uit de

voorlopige resultaten van het door Rijkswaterstaat gehouden belevingsonderzoek

(CEA, 1999) bleek dat het prettig wonen is tussen Utrecht en Amhem, maar dat er wel

veel overlast is van trein- en wegverkeer, in de vorm van geluidsoverlast, stankoverlast,
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trillingen en 'ro,estregen door de trein. Het geluidsniveau zou zich vaak boven de

saneringswaarde bevinden. Omwonenden ervaren de spoorlijn als een barriere voor

sociale contacten en het bereiken van voorzieningen. Ook leidt het spoor tot

versnippering van natuur en landschap.

Specifieke problemen van het bestaande spoor in Ede zijn visuele- en

geluidshinder en trilling en. Ook vormt de spoorlijn een barriere binnen Ede. Verder

wordt gevonden dat de bereikbaarheid van het station moet worden verbeterd. De

wegen er naartoe slibben dicht.

5.2 De verkeersproblematiek in Ede

Een terrein dat niet los kan worden gezien van de keuzes met betrekking tot de

spoorverdubbeling is dat van het verkeers- en vervoersbeleid in Ede. Veel posten en

kosten voor het wegennet en fietsersvoorzieningen hangen samen met de eventuele

verdubbeling van de spoorlijn.

De spoorverdubbeling heeft vooral consequenties voor de kruisingen van wegen met

het spoor. Vanwege de veiligheidseisen van NS zullen alle gelijkvloerse

spoorwegovergangen namelijk moeten verdwijnen. Een uitgangspunt van de

gemeente is dat de functionaliteit van de kruisende verbindingen met het spoor gelijk

moet blijven.

Verder zijn er binnen Ede een aantal knelpunten in de huidige hoofdwegenstructuur,

met name met betrekking tot de herkenbaarheid, barrierewerking, geluidhinder,

capaciteit en veiligheid. Ook worden een aantal toekomstige knelpunten verwacht.

Het gaat hierbij vooral om twee hoofdinvalsroutes:

de Dreeslaan in het zuiden

de nieuwe aansluiting van de A30 op de N224

Voor het station Ede-Wageningen bestaan, naast de stedenbouwkundige plannen,

vanuit vervoerskundig oogpunt plannen voor een zogenoemd Transferium. Dit is een

hoogwaardig overstappunt van trein op andere vervoerwijzen (fiets, bus, auto, light-

rail). Een transferium zou ook kunnen leiden tot betere kansen voor een light-rail

verbinding Bameveld- Lunteren- Ede-Wageningen.
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Een belangrijke rol bij de verkeerskundige toekomst van Ede speelt een mogelijke

oostelijke aansluiting op de A12. Zo'n aansluiting zou inhouden dat de bestaande

Hartogweg zou worden aangesloten op de A12, en daarmee een extra mogelijkheid

zou bieden om Ede vanuit het oosten te betreden. Het belang van een dergelijke

aansluiting neemt toe naarmate het stationsgebied verder ontwikkeld zou worden (zie

volgende paragraaf) en al dan niet een transferium gecreeerd zou worden. De

oostelijke aansluiting op de Al2 is echter een discussiepunt binnen de gemeente, met

ook lokaal voor- en nadelen.

5.3 Plannen voor de stationsomgeving Ede-Wageningen

Het station Ede-Wageningen is een belangrijk vervoersknooppunt voor reizigers per

openbaar vervoer. Het vormt een regionaal verdeelpunt/concentratiepunt. De laatste

jaren is sprake van een forse groei van ingaande en uitgaande forensenstromen. Er is

geen NS-station in Wageningen. Het station Ede-Wageningen heeft een functie voor

beide gemeenten. De helft van het aantal opstappers in Ede-Wageningen komt uit

Wageningen.

Recent zijn plannen ontwikkeld om gebruik te maken van de voorgenomen

spoorverdubbeling om de spoorzone en het stationgebied een stedenbouwkundige

facelift te geven. In die plannen wordt voorgesteld om over te gaan tot een

concentratie van kantoorfuncties in de stationslokatie Ede-Wageningen en aanvullend

in een zone tussen het station en het centrum. Bij nieuwe woningbouwlokaties wordt

gezocht naar goede verbindingen met het stationsgebied en het centrumgebied.

Een andere optie zou zijn op regionale ontwikkeling te mikken, waarbij

rondom het station congres-, vergader- en onderwijsaccomodaties zouden moeten

komen, met eventueel aanvullend commerciele dienstverlening, MBO- en HBO-

instellingen, winkels, horeca en stedelijk wonen. Tenslotte zijn ook sociaal-culturele

en verzorgende voorzieningen mogelijk.

De plannen voor de stationsomgeving hangen samen met de gekozen vorm van

spoorverdubbeling. Hoewel er ook mogelijkheden voor ontwikkeling van het

stationsgebied zijn bij verdubbeling op maaiveld of in een verdiepte bak, zijn deze het

grootst bij spoorverdubbeling in een tunnelbak, en ook in eerste instantie daarop

afgestemd.
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5.4. Samenhang

In de voorafgaande twee hoofdstukken zijn een aantal zaken geschetst die van invloed

kunnen zijn op, of juist be'invloed worden door, de (gevolgen van) de

spoorverdubbeling in Ede. Visueel kan het beeld als onderstaand worden weergegeven

(de pijlen geven inv/oeden op of consequenties voor weer).

Verdubbeling
Al2

HSL-Oost en Rail 21

Ede

Plannen
Stationsgebied
Ede Verkeersproblennen

Ede
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5.5 Geografische atbakening gekozen gedurende de workshops

Naast de vraag naar welke beleidsontwikkelingen relevant (kunnen) zijn voor de

spoorverdubbeling in Ede, was ook de vraag welk deel van het trace onderwerp van

gesprek zou moeten zijn. Daarvoor waren verscheidene mogelijkheden, bijvoorbeeld

van de (toekomstige) A30 tot de kruising van het spoor met de A12, of tot de rand van

het Centraal Veluwe Massief. Maar ook een meer tot de bebouwde kom beperkte

afbakening was mogelijk.

Voor de drie discussie-altematieven was in eerste instantie een afbakening gekozen

van zo'n 1500 meter voor de Keesomstraat tot ongeveer 500 meter na de (verlengde)

Klinkenbergerweg (zie hoofdstuk 6).

In de workshops kwam een afbakening tot stand die een wat groter gebied omsloot,

namelijk lopend van de kruising van het spoor met de A30 ten westen van Ede, tot de

kruising van het spoor met de A12 ten oosten van Ede. Deze afbakening is

gehanteerd voor de doorrekening van altematieven middels het Quick scan model.

Omdat het voor doorrekening van de spoorvarianten voldoende was om een

west- en oostgrens te bepalen werden de noord- en zuidgrens van het ontwerpgebied

open gelaten.
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Hoofdstuk 6 De discussie-alternatieven

Met betrekking tot de mogelijkheden die er zijn om het spoor door Ede te verdubbelen

zijn al op meerdere momenten keuzen gemaakt. In de Verkenningennotitie van de

Bestuurlijke Begeleidingsgroep, in de zogenaamde trechterdocumenten en in de

startnotitie zijn keuzes gemaakt die bepalend waren voor het verdere verloop van de

studie. In de verkenningsfase werd een beoordeling uitgevoerd vanuit vijf

invalshoeken: ruimtebeslag, geluid en visuele barrierewerking, verkeerskruisingen,

stations en natuurwaarden. In de tracestudie/m.e.r. zal voor lokale altematieven en

varianten een meer omvattende integrale beoordeling uitgevoerd worden. De keuzen

tot dusverre hebben ertoe geleid dat op dit moment de plannenmakers van NS en

Rijkswaterstaat zich concentreren op twee oplossingsvarianten: aanleg op maaiveld en

verdiepte aanleg in een bak. De gemeente Ede heeft zelf initiatieven ondemomen om

een derde variant uit te werken die kansen moet bieden voor nieuwe stedelijke

ontwikkelingen in de spoorzone: een tunnelbakvariant.

Een belangrijk oogmerk van de quick scan was het opperen van nieuwe altematieven en

het bepalen van de kansrijkheid daarvan. Daarnaast was de quick scan bedoeld om de

gelegenheid te bieden tot het 'sleutelen' aan altematieven, zodat deze

goedkoper/mooier/beter inpasbaar/etcetera worden. Zo zouden misschien bijvoorbeeld

combinaties van altematieven kunnen worden gecreeerd, die de zwakke punten van

'zuivere' altematieven vermijden. Tenslotte zou het mogelijk dat altematieven die

bijvoorbeeld in de Verkenningennotitie zijn afgevallen (op basis van een beperkt aantal

criteria) in al dan niet gewijzigde vorm toch merites blijken te hebben en opnieuw

bekeken zouden moeten worden. Zoals ook in de startnotitie wordt aangegeven: "Het is

denkbaar dat bij een nadere bestudering van de lokale problematiek en in overleg met

de omgeving alsnog wordt vastgesteld dat een andere, eerder afgevallen

oplossingsrichting verder moet worden uitgewerkt." (NS-Railinfrabeheer, 1997, p. 43).

Ais hulpmiddel bij dit proces werden de drie altematieven gegeven die op dit moment

in de discussie de voomaamste rol spelen. De maaiveld- en verdiepte variant waren

ontleend aan de concept-verkenningsnotitie, de tunnelbakvariant aan het plan "Tussen

Vallei en Veluwe".
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6.1 Het maaiveld-alternatief

Het standaardontwerp in Ede is een maaiveldligging. Een spoorverdubbeling op

maaiveldligging in Ede zou op het volgende kunnen neerkomen.

De twee nieuwe sporen voor de HSL-Oost worden op maaiveld aangelegd naast de

bestaande twee IC-sporen. Het is noodzakelijk dat het station wordt herbouwd.

De aansluiting van de Kippenlijn op de lijn Arnhem - Utrecht is problematisch,

omdat dit spoor daartoe de HSL-sporen moet kruisen. Deze kruising zou ongelijkvloers

kunnen worden uitgevoerd, maar dat leidt tot lastige inpassingsproblemen en hoge

kosten. Deze aansluiting is in dit altematief voorlopig niet opgenomen. Ook

oplossingen voor de bestaande spoorinftastructuur voor Trailstar en de aansluiting met

AKZO (ten oosten van het station) zijn bij dit plan niet in beschouwing genomen.

Het ruimtebeslag van de 4 sporen op maaiveld bedraagt ca. 50 meter in de breedte. Dit

is nog inpasbaar binnen de beschikbare ruimte tussen de bestaande parallelwegen langs

het spoor. Er zijn echter aanzienlijke geluidsschermen nodig, die de zone met

geluidsoverlast weliswaar beperken, maar niet geheel doen verdwijnen. Als er schermen

van 7 meter hoog worden geplaatst is deze zone aan beide zijden nog 20 tot 50 meter

breed.

De onderdoorgangen van de Keesomstraat en de Klinkenbergerweg zullen vanwege de

spoorverdubbeling verlengd moeten worden. De huidige overwegen van de

Hakselseweg en de Kerkweg zullen moeten verdwijnen, omdat de HSL-sporen wettelijk

niet gelijkvloers mogen worden gekruist in de nieuwe situatie. Om deze passages te

handhaven zullen relatief hoge viaducten of diepe onderdoorgangen nodig zijn, die

vanwege de lange taluds ofbakconstructies een grote ruimtelijke impact zullen hebben.

Een maaiveldligging kan leiden tot negatieve effecten voor de bereikbaarheid,

geluidsoverlast en sloop van gebouwen. Ook kan deze leiden tot trillingen en visuele

hinder, met name ter plaatse van de flats tussen de Kerkweg en het station aan de

noordzijde van de sporen en langs de rand van het tuindorp Ede-Zuid. Hier zouden

hoge geluidsschermen komen. De Kerkweg zou de sporen kruisen met een tunnel. De
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omvang van de effecten hangt sterk samen met de keuze van de lokatie van de switch,

voor of na Ede.

De atbeeldingen van de drie discussie-altematieven moeten als voIgt gelezen worden:

ze bestaan uit een bovenaanzicht van het gedeelte van het spoortrace dat door de

bebouwde kom van Ede gaat, en daaronder een dwarsdoorsnede van datzelfde

gedeelte. Op het bovenaanzicht is met atbeeldingen (in de rechthoeken) van diverse

tracedelen aangegeven hoe die in het het altematief worden uitgevoerd. Van de

atbeeldingen loopt een lijn naar het tracegedeelte waarop deze van toepassing zijn. De

gekozen uitvoeringsvariant wordt op iets exactere wijze (met onder andere de

relevante straatnamen) ook aanschouwelijk gemaakt in de dwarsdoorsnede, waar de

dikke lijn(en) de nieuwe spoorligging aangeeft/aangeven, de dunne lijn het niveau van

het bestaande maaiveld en de stippellijn de ligging van het huidige spoor. Op het

gestippelde gedeelte is sprake van een verdiept -of tunnelgedeelte. De ingetekende

cirkels op het trace in het bovenaanzicht, tenslotte, geven wegkruisingen aan die 'op

de schop zouden moeten' in het betreffende altematief.

Op de volgende pagina wordt het Maaiveld-altematiefweergegeven.
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6.2 Het verdiepte alternatief

Een mogelijke verdiepte ligging, of verdiepte bak, zou in Ede als voIgt kunnen

worden uitgevoerd.

De twee nieuwe sporen voor de HSL-Oost en de huidige twee IC-sporen worden tussen

de Keesomstraat en de Klinkenbergerweg volledig verdiept (d.w.z. ca. 7 meter onder

het maaiveld) aangelegd. In principe wordt daarbij uitgegaan van de toepassing van

verticale keerwanden in plaats van schuin aflopende taluds, omdat het ruimtebeslag op

die manier binnen de huidige spoorzone kan worden opgevangen. Vanwege de

benodigde lengte van de toeritten tot de verdiepte bak is het spoor tot ca. 1 km naar het

oosten en het westen ook verdiept gelegen (zie het lengteprofiel). Het nieuw te bouwen

station is naast of eventueel boven de spoorbaan te realiseren.

De eventuele aansluiting van de Kippenlijn op de lijn Amhem - Utrecht is ook in dit

altematief problematisch, vanwege de daarvoor noodzakelijke kruising met het

noordelijke HSL-spoor. In het plan is ook de mogelijkheid open gelaten om dit spoor op

maaiveld te laten liggen, waarbij het nieuwe station kopstation van deze lijn wordt.

Oplossingen voor de bestaande spoorinfrastructuur voor Trailstar en de aansluiting met

AKZO (ten oosten van het station) zijn bij dit plan niet in beschouwing genomen.

Het ruimtebeslag van de verdiepte bak bedraagt ca. 50 meter in de breedte. Dit is nog

inpasbaar binnen de beschikbare ruimte tussen de bestaande parallelwegen langs het

spoor. Ten opzichte van de maaiveldoplossing is de geluidsoverlast een stuk minder,

maar desondanks is er aan beide zijden van de buitenste sporen nog een zone van 20 tot

45 meter waarin de geluidsnorm wordt overschreden. Daarbij is bovendien nog

uitgegaan van geluidsschermen van 3 meter hoog.

De belangrijkste kruisende wegen, de Keesomstraat en de (verlegde)

Klinkenbergerweg kunnen nu door middel van een viaduct op maaiveldhoogte het

spoor kruisingsvrij passeren door de onderdoorgangen om te bouwen. Daarmee

verdwijnt bovendien de barrierewerking van de toeleidende inritten tot de

onderdoorgangen. Ook de huidige spoorwegovergangen van de Hakselseweg en de

Kerkweg kunnen nu gemakkelijk door aanleg van viaducten de spoorzone kruisen.
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6.3 Het tunnelbak alternatief (Edese alternatief)

In de startnotitie wordt de mogelijkheid van tunnels voor de HSL geschetst als een

uiterste mogelijkheid. Twee mogelijkheden worden onderscheiden:

. de 'traditionele' methode, waarbij het tunneltrace wordt uitgegraven en na aanleg

weer gedicht

. de 'boormethode', waarbij de tunnel wordt geboord en dus niet vanaf maaiveld

hoeft te worden uitgegraven. Wel moet dan de tunnel dieper worden aangelegd en

moeten de toeritten hoe dan ook volgens de traditionele methode worden

aangelegd.

Aangegeven wordt dat ten aanzien van ondergrondse oplossingen nog veel

onzekerheden zouden bestaan en dat de toepassing ervan naast voordelen ook een aantal

belangrijke nadelen heeft.

In Ede heeft men geprobeerd een plan te laten ontwerpen dat een aantal

stedenbouwkundige wensen (zie ook hoofdstuk 5) vervult, en daarnaast negatieve

effecten van de spoorverdubbeling wegneemt. Dat heeft geleid tot het volgende

tunnelplan.

Het huidige spoor en de toekomstige HSL-Oost worden ondergronds aangelegd tussen

de Keesomstraat en de (nieuwe, verlegde) Klinkenbergerweg. Vanwege de hoge kosten

van een geheel onder de grond gelegen tunnel is gekozen voor een variant die enigszins

boven het maaiveld uitsteekt. De langgerekte heuvel die zo ontstaat, met in het midden-

gebied een hoogte van 1,5 tot 4 meter boven het omringende maaiveld, kan

stedenbouwkundig goed worden ingepast. Het nieuwe stationsgebouw wordt over de

sporen heen gebouwd. Direct ten oosten van het station komen de sporen uit in een

open 'vallei', waarbij het spoor eerst verdiept is gelegen tussen brede taluds en verder

naar het oosten oploopt naar het niveau van het huidige spoor.

In dit plan liggen de twee HSL-sporen aan de binnenkant en de twee IC (Intercity)-

sporen aan de buitenkant (noordzijde en zuidzijde). Ter plaatse van het station zullen er

- ondergronds - in beide richtingen perrons worden aangelegd voor zowel IC als

stoptrein. De HSL-sporen gaan zonder halte onder het station door. De spoorlijn
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Amersfoort - Ede ('Kippenlijn') zal op maaiveld blijven liggen, met het verbouwde

station Ede-Wageningen als kopstation. De mogelijkheid wordt open gehouden om de

Kippenlijn op termijn door te trekken als Light Rail-verbinding met Wageningen.

Oplossingen voor de bestaande spoorinfrastructuur voor Trailstar en de aansluiting met

AKZO (ten oosten van het station) zijn bij dit plan niet in beschouwing genomen.

Het ruimtebeslag is ter plaatse van de tunnel uiteraard zeer beperkt. De ruimte erboven

leent zich voor dubbel grondgebruik; de tunnelconstructie is berekend op eventuele

gebouwen bovenop de tunnel (max. 3 verdiepingen). Daarbij zal wel de langgerekte

'dijk' -constructie in het ruimtegebruik geYntegreerdmoeten worden.

De belangrijkste kruisende wegen, de Keesomstraat en de (verlegde) Klinkenbergerweg

kunnen nu op maaiveld kruisingsvrij het spoor passeren door de onderdoorgangen om

te bouwen. Daarmee verdwijnt bovendien de barrierewerking van de toeleidende

inritten tot de onderdoorgangen. Ook de huidige spoorwegovergangen van de

Hakselseweg en de Kerkweg kunnen nu gemakkelijk als doorgaande lokale wegen

worden omgebouwd. In principe kan over de gehele lengte van de tunnel iedere

verkeerspassage gemakkelijk worden uitgevoerd en zal Ede niet meer fysiek in tweeen

gescheiden zijn.

De directe economische opbrengsten en overige maatschappelijke baten van het plan

zijn sterk afhankelijk van het gebruik van de extra ruimte en van de wijze waarop Ede

kan profiteren van het verdwijnen van de fysieke barriere in de stad. Kuiper

Compagnons heeft in het plan 'Tussen Vallei en Veluwe' een visie op de invulling

hiervan gegeven, waarvan de mogelijke baten kwantitatief zijn ingeschat door Terp

Kamerbeek.
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Hoofdstuk 7 Criteria

In de eerste workshop is een veelheid aan zaken besproken, die hebben geleid tot een

lijst met criteria waarmee eventuele altematieven beoordeeld zouden moeten worden.

Naar aanleiding van discussies in de tweede workshop, telefonisch commentaar en de

ingevulde scoringsformulieren die zijn ingeleverd aan het begin van de tweede

workshop, is die lijst nog in bescheiden mate aangepast. Het scoringsformulier dat

hieruit resulteerde is opgestuurd aan de deelnemers om een kwalitatieve beoordeling

van de in workshop 2 naar voren gekomen altematieven te kunnen geven, naast de

kwantitatieve doorrekening van een aantal aspecten ervan in het rekenmodel. In

paragraaf 7.1 wordt aangegeven welke criteria, vanuit welke perspectieven, naar

voren zijn gebracht in de eerste workshop, in 7.2. welke aanvullingen daarop nog zijn

gekomen voor en tijdens de tweede workshop, en in 7.3 tot welk criterialijstje dit

uiteindelijk heeft geleid.

7.1 Van doelstellingen naar criteria

Tijdens de eerste workshop is gewerkt in vier subgroepen: een blauwe, een gele, een

groene en een rode (avond-) groep. Deze groepen waren enigszins eenzijdig van

samenstelling; er was bijvoorbeeld een groep met veel omwonenden en een groep met

veel personen uit het bedrijfsleven. In iedere groep zaten echter ook mensen met

andere achtergronden waardoor verschillende thema's en kwesties in verschillende

groepen aan bod kwamen. Een ordening is aangebracht naar de maatschappelijke

sector van waaruit bepaalde thema's en kwesties werden ingebracht. De criteria die

wij daaruit hebben afgeleid worden per maatschappelijke sector genoemd.

7.1.1 Doelstellingen van omwonenden

visuele hinder voorkomen('niet tegen een schutting aankijken')/esthetiek

geluidshinder door het spoor verminderen

woon- en leefgenot garanderen

tweedeling van de stadlbarrierewerking voorkomen

kosten beperkt houden

opbrengsten eventuele bebouwing op bak
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terugdringen verkeershinder stationswijk

terugdringen doorgaand verkeer door Veldhuizen

verkeerslawaai verminderen

geluidshinder industrieterrein verminderen

N-Z ontsluiting sportvelden voor langzaam verkeer realiseren

kosten kruisend verkeer zo laag mogelijk houden

zo min mogelijk schade aan woningen

goede bereikbaarheid van woonwijken (De Witte Hinde)

7.1.2 Doelstellingen van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven

geluidshinder spoor verminderen

woon- en leefmilieu verbeteren

visuele hinder voorkomen ('niet tegen een schutting aankijken')/esthetiek

tweedeling van de stad/barrierewerking voorkomen

bereikbaarheid bedrijventerrein verbeteren

meerwaarde realiseren via opbrengsten / baten van eventuele bebouwing op bak

bereikbaarheid van individuele gebouwen (o.a. AKZO, RVS-kantoor) garanderen

7.1.3 Doelstellingen van natuur-, milieu- en recreatiegroepen

geluidshinder spoor reduceren

woon- en leefmilieu verbeteren

visuele hinder voorkomen ('niet tegen een schutting aankijken')/esthetiek

tweedeling van de stad/barrierewerking voorkomen

minimaal ruimtebeslag

zo min mogelijk aantasting geologisch, geomorfologisch en biotische oppervlakte

N-Z verbindingen voor fietsverkeer realiseren

Veluwe is onaantastbaar

ruimtelijke problemen verdubbeling oplossen ten westen van Ede

7.1.4 Doelstellingen van de gemeente

tweedeling van de stad/barrierewerking voorkomen
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geluidshinder spoor reduceren

leefklimaat / woon- en leefmilieu verbeteren

visuele hinder voorkomen ('niet tegen een schutting aankijken')/esthetiek

financieel kader: surplus realiseren via het meervoudig grondgebruik met

kantorenbouw en woningbouw.

verbinding met de Kippenlijn in stand houden (ivm toekomstige Randstadrail-

verbinding)

transitoverkeer (van noord-zuid en oost-west) buiten de stad laten plaatsvinden

Veluwe is onaantastbaar

Reehorst versterken

hoogwaardig openbaar vervoer van Wageningen naar Ede realiseren

duurzame stedenbouw

mobiliteit in de stad verbeteren (langzaam verkeer en OV)

economische aantrekkingskracht van de stad Ede vergroten

7.2 Criteria toegevoegd voor of tijdens de tweede workshop

Tijdens de discussies in de tweede workshop, in telefonisch commentaar daaraan

voorafgaand en op de ingevulde scoringsformulieren die aan het begin van de tweede

workshop zijn ingeleverd, kwamen een aantal nieuwe criteria naar voren in

vergelijking met de set die uit de eerste workshop was gekomen. Deze zullen hier

worden genoemd, bij de maatschappelijke actor van wie ze afkomstig waren.

7.2.1 Een nieuwe doelstelling van omwonenden

Door omwonenden is na de eerste workshop een nieuw criterium genoemd dat tijdens

of voorafgaand aan de eerste workshop nog niet naar voren was gekomen, en dat is

het vermijden van gezondheidsrisico 'so

7.2.2 Nieuwe doelstellingen van brandweer en veiligheidsdiensten

Vanuit de brandweer, die niet aanwezig kon zijn bij de eerste workshop, is

voorafgaand en tijdens de tweede workshop het belang benadrukt van:

interne veiligheid (in geval van calamiteiten voor gebruikers/passagiers)
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Barrierewerking (fysiek / sociaal) « -V -V -V -V

Visuele hinder«

Industriegeluid Frankeneng« -V -V

Bereikbaarheid Ede West» -V -V

Verkeershinder Ede West« -V -V -V

Bereikbaarheid Ede Oost» -V -V

V erkeershinder Ede Oost < < -V -V

Natuurwaarden Veluwe» -V -V

Interne veiligheid» -V

Externe veiligheid» -V

externe veiligheid (in geval van calamiteiten voor omwonenden)

goede ontsnappingsroutes

goede toegankelijkheid voor hulpdiensten

7.3 Het resulterende criterialijstje

De in het voorgaande genoemde criteria zijn samengevoegd en toegevoegd aan het al

bestaande criterialijstje in discussienotitie II, wat geleid heeft tot het volgende

criterialijstje voor de beoordeling van inpassingsalternatieven voor de

spoorverdubbeling in Ede. Het criterium vermijden van gezondheidsisico's is deels

gevat onder geluidshinder, dat is doorgerekend door het Quick scan model, en deels

onder externe veiligheid, opgenomen in de lijst. De criteria goede ontsnappingsroutes

en goede toegankelijkheid voor hulpdiensten zijn gevat onder interne veiligheid.

Criterialijst inpassing spoorverdubbeling Ede
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Legenda:

-..j hecht (veel) belang aan

bevorderen»

« verminderen

Deze criteria zijn verwerkt in een scoringsformulier, dat is ingevuld na de tweede

workshop en waarvan de resultaten worden weergegeven in paragraaf 9.1.
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Hoofdstuk 8 Alternatieven uitgewerkt in workshop 2

In dit hoofdstuk worden de altematieven gepresenteerd die het uiteindelijke resultaat

waren van de workshops. Eerst worden die altematieven weergegeven die voldoende

interesse van de deelnemers genoten om in de tweede werkgroepronde van de tweede

workshop verder te worden uitgewerkt, in paragraaf 8.1. Daama de altematieven die uit

de eerste werkgroepronde voortkwamen, maar met verder in de tweede ronde daarvan

zijn uitgewerkt, in paragraaf 8.2.

In paragraaf8.3 worden van de 6 altematieven uit 8.1 en 8.2. de resultaten van

de berekeningen van het rekenmodel weergegeven. Voor de totale beoordeling van de

altematieven zijn ook een aantal kwalitatieve criteria van belang, die zijn

gepresenteerd in hoofdstuk 7. De totale, kwantitatieve en kwalitatieve, beoordeling

van de altematieven wordt gepresenteerd in paragraaf 9.1.

8.1 Alternatieven uitgewerkt in twee ronden

De altematieven die in twee ronden zijn uitgewerkt tijdens de tweede workshop worden

mer als voIgt gepresenteerd.

Eerst wordt aangegeven van wat voor aannames de deelnemers zijn uitgegaan

bij het uitwerken van de altematieven. Vervolgens wordt een omschrijving gegeven

van de kenmerken van het altematief na de eerste werkgroepronde. Op basis van die

kenmerken zijn de altematieven beoordeeld door de deelnemers. De rode en groene

stippenscores die daarvan het resultaat waren worden weergegeven. Vervolgens

worden in een tabel de zwaktes en sterktes die deelnemers na de eerste ronde aan het

altematief zagen vermeld, evenals de vragen die over het altematief gesteld zijn (het

resultaat van de geeltjesronde). Daama voIgt een beschrijving van de wijze waarop in

de tweede werkgroepronde is geprobeerd de sterktes van het altematief te benutten,

zwaktes weg te werken en vragen te beantwoorden. Vervolgens wordt een korte

samenvatting gegeven van de argumenten die in de discussies naar voren zijn

gebracht voor de diverse kenmerken van het altematief. De gegeven argumentatie is

die van de deelnemers aan de werkgroepen, niet van de auteurs van dit rapport, en zo

getrouw mogelijk weergegeven. Een afbeelding van het altematief completeert het

geheel.

34



8.1.1 Edese variant, 'kaal'

Het eerste altematief komt voort uit het A-cluster, dat draaide om verlengde

tunnelbakken (ten opzichte van het Edese altematief). Het hier gepresenteerde

altematief is echter weer verkort, waardoor het eigenlijk weer als een tunnel kan

worden gezien als in de Edese variant. Om de herkomst van het altematief weer te

geven (het A-cluster) was in de derde discussienotitie de titel verlengde tunnelbak

gehandhaafd, zij het met aanhalingstekens rondom 'verlengde'. Om de overeenkomst

met het Edese altematief duidelijk te maken is hier echter gekozen voor de nieuwe

betitelingEdese variant, 'kaal' (dit laatste vanwege het bescheiden aantal aanvullende

elementen rondom de tunnelbak zelf in het altematief). Dit altematief is dus echter

gelijk aan het altematief dat in de derde discussienotitie en op het scoringsformulier

aangegeven stond als 'Verlengde' tunnelbak, station Ede- Wageningen.

Aannames

Switch: ten westen van Ede (de Haar) -7 afscherming HSL-sporen in station

Laadplaats Trailstar: als hij blijft -7 ten westen (industrieterrein)

Voorzieningen Randstadrail: geen keuze op gemaakt

Wisseloverloopcomplex: wisseloverloop naar technische mogelijkheden

Aantakking Kippenlijn: geen gelijkvloerse aantakking

Snelheid treinen: 200 km per uur aanvaardbaar.

Omschrijvingna eerste werkgroepronde

Het spoor gaat vlak voor de Keesomstraat in een tunnel. De tunnel houdt weer op vlak

na de Klinkenbergerweg. Het station blijft op de huidige lokatie en de Kippenlijn op

het bestaande trace. In eerste instantie waren over de hele lengte van de tunnelbak

kantoren neergezet, maar die worden in de tweede werkgroepronde vervangen door

woningen (zie pagina 38).

Stippenscore

7 groen

9 rood
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Sterktes Zwaktes Vragen

- Tunnel - Kippenlijn vervangen - Wat is het verschil met

door busbaan de "Edese variant"?

- Station op huidige plek

- Barriere

- Bereikbaarheid station

Resultaten geeltjesronde

Toevoegingen/wijzigingen tijdens tweede werkgroepronde

Tijdens de eerste werkgroepronde waren over de gehele lengte van de tunnelbak

kantoren neergezet. Tijdens de tweede werkgroepronde werden bezwaren tegen

kantoren over de gehele lengte van het trace (hemieuwde barriere,

verkeersaantrekkende werking) ondervangen door voomamelijk woningen op de

tunnelbak neer te zetten in plaats van kantoren.

Daamaast moest op de tunnelbak de mogelijkheid voor het doortrekken van de

Kippenlijn worden opengehouden.

Argumentatie

Tijdens de werkgroepen zijn de volgende argumenten voor dit altematief naar voren

gebracht: men wilde het station handhaven op de huidige lokatie omdat een station in

de buurtprettig is (voor de huidige omwonenden) ofjuist omdat men het station liever

niet voor de deur wil (een argument vanuit omwonenden van een potentieel verplaatst

station). De bebouwing van het tunneldak is gewijzigd van kantoren in woningen

omdat kantoorbebouwing zich zou moeten concentreren rondom de stationsomgeving,

vanwege de bereikbaarheid van die kantoren. Teveel kantorencomplexen op het

tunneldak zou tot teveel verkeersbewegingen leiden. Dat probleem zou veel minder

spelen als het tunneldak wordt benut voor woonbebouwing.
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8.1.2 Edese variant, 'aangekleed'

Ook dit alternatief stond in de derde discussienotitie en op het scoringsformulier onder

een andere naam vermeld, namelijk als Edese variant, station Ede- Wageningen +

aansluiting A12. am de overeenkomst van dit alternatief met zowel het vorige

alternatief, als het oorspronkelijke Edese alternatief te benadrukken is voor de nieuwe

naam gekozen. Het verschil met het vorige alternatief, zowel als het oorspronkelijke

Edese alternatief, zit vooral in een aantal extra elementen in dit alternatief die in beide

andere niet voorkomen (overigens komen in het oorspronkelijke Edese alternatief weer

zaken voor die in dit alternatiefniet te vinden zijn). Vandaar het woord 'aangekleed' in

de titel.

Aannames

Switch: ten westen van Ede. Minder breed, minder kosten.

Laadplaats Trailstar: in ieder geval niet op de huidige plaats. Onderzoek naar

rail-weg-terminal, ten westen van A30.

Voorzieningen Randstadrail: niet tot Ede (in ieder geval geen prioriteit)

Wisseloverloopcomplex: beperken tot absoluut noodzakelijke

Aantakking Kippenlijn: los van Utrecht-Arnhem. Doortrekken naar ziekenhuis,

Bennekom, Wageningen (als lightrail)

Snelheid treinen: afhankelijk van kostenaspect

Omschrijving na eerste werkgroepronde

De tunnel begint net ten westen van de Keesomstraat en loopt tot net na de

Klinkenbergerweg. De Kippenlijn wordt doorgetrokken over de tunnelbak naar het

westen vanaf het station en buigt op een gegeven moment af naar het zuiden om

gebundeld met de Keesomstraat naar Wageningen te lopen. Het station blijft

gehandhaafd op de huidige lokatie onder voorwaarden: goede toegankelijkheid en

voorzieningen. Er vindt een ontsluiting via de A12 plaats middels de Hartogweg.

Stippenscore

13 groen

7 rood
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Sterktes Zwaktes Vragen

- Station op huidige - Onwenselijke ontsluiting A12

lokatie - Bereikbaarheid "ouwe"

station is slecht

- Aantasting natuur Sijsselt

- Geen verbindingswegvanaf

de A12

- Station verplaatsen. Slechte

bereikbaarheid

Resultaat geeltjesronde

Toevoegingen/wijzigingen tijdens tweede werkgroepronde

Ten westen van het begin van de tunnel komt een geluidwal aan de noordkant van het

spoor, waarin eventueel geluidswalwoningen kunnen worden aangebracht. De

geluidwal wordt gebouwd uit de grand die bij het aanleggen van de afrit wordt

afgegraven (dit leidt tot een gesloten grondbalans). Ter hoogte van de Lumierestraat

moet een N-Z fietsverbinding komen, die met een fietsviaduct over het spoor heen

gaat.

Parkeerproblemen rondom het station worden opgelost door een parkeergarage

en -toren te bouwen, waarin naar schatting 800 parkeerplaatsen kunnen worden

gerealiseerd (het huidige aanbod rand het station bedraagt 400 parkeerplaatsen). Deze

parkeervoorziening vormt onderdeel van een te realiseren transferium.

De verbinding met de A12 via de Hartogweg wordt zo dicht mogelijk langs de

zuidkant van het spoor gelegd. Daarnaast wordt een ecoduct gerealiseerd ten westen

van de kruising van het spoor en de A12, random km 78.000.

Argumentatie

Het station wordt gehandhaafd op de huidige lokatie omdat dit de bestaande stedelijke

structuur versterkt. Door het aanleggen van een verbinding met de A12 verbetert de

bereikbaarheid van het station en de directe omgeving en zal de verkeersoverlast in de

woonwijken random het station verdwijnen. Door de Hartogweg zo dicht mogelijk

langs het spoor te leggen wordt de aantasting van de natuur geminimaliseerd.
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8.1.3 Edese variant, station Ede-west + lightrail

Ook deze variant komt voort uit cluster B, de varianten op het Edese altematief. Hij

wijkt sterker af van het oorspronke1ijke Edese altematief, doordat het station naar Ede-

west wordt verp1aatst.

Aannames

Switch: ten westen van Ede. Sne1binnen, 1angzaam buiten: minder breed, minder

kosten.

Laadplaats Trailstar: in ieder geva1 niet op de huidige p1aats. Onderzoek naar

rai1s-weg-termina1, ten westen van A30.

Voorzieningen Randstadrail: niet tot Ede (in ieder geva1 geen prioriteit)

Wisseloverloopcomplex: beperken tot abso1uut noodzake1ijke

Aantakking Kippenlijn: 10svan Utrecht-Amhem. Doortrekken naar ziekenhuis,

Bennekom, Wageningen (a1s1ightrai1)

Snelheid treinen: afhanke1ijk van kostenaspect

Omschrijving na eerste werkgroepronde

De tunnel begint net ten westen van de Keesomstraat. Ten westen daarvan komt een

nieuw station. Dit 1eidt tot een vergrote bereikbaarheid ziekenhuis, bedrijventerrein en

woonwijken. De toevoerwegen zijn beter (A30) en er is een groter terrein beschikbaar

voor nieuwbouw. Ten oosten van de Keesomstraat 100pt de tunnel door tot net na de

Klinkenbergerweg.

De Kippen1ijn wordt een 1ightrai1-verbinding en doorgetrokken over of 1angs de

tunne1bak naar het westen tot voorbij de Keesomstraat en buigt daama af naar het

zuiden 1angsde Lorentzstraat om via de Ga1vanistraat bij de Keesomstraat uit te komen

en gebunde1d met Keesomstraat en vervo1gens Drees1aan door te 10pen naar

Wageningen.

Stippenscore

12 groen

8 rood
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Sterktes Zwaktes Vragen

- Verbinding via lightrail - Kippenlijn laten - Onderzoek

uitstekend doortrekken naar bereikbaarheid station?

- Halte "Peppel" lightrail ziekenhuis. - Wat als de Kippenlijn

- Kippenlijn afkoppelen Bennekom en we! is aangesloten?

- Verplaatsenstation grote Wageningen - Geen parkeerruimte bij

voordelen aparte lijn station

- Huidige station houdt een

functie

Resultaat geeltjesronde

Toevoegingen/wijzigingen tweede werkgroepronde

Er worden P+R voorzieningen op de plaats van de huidige sportvelden gecreeerd (op

maaive1dniveau, zodat geen horizonvervuiling ontstaat). Ontsluiting van het station

vindt plaats middels een aftakking van de A30 via de Frankeneng, deze loopt vlak ten

westen van het nieuwe station over de afrit heen (via een kort overdekt gedeelte) om

het P+R terrein aan de noordkant van het station te bereiken. Het huidige station blijft

in gebruik als regionaal station. Toeristische faciliteiten worden daar gebundeld.

Daamaast komt er een lightrail-noordtak bij (een idee van de ijskastgroep) door

een aftakking van de Kippenlijn linksaf langs de N224, om vervolgens via de

Hogerhorst naar het zuiden af te buigen en gebundeld met achtereenvolgens de

Kastelenlaan, de Keesomstraat en vervolgens Dreeslaan doorgetrokken te worden naar

Wageningen (ter hoogte van de Galvanistraat komt het lightrailgedeelte dat over de

tunnelbak liep hier dus weer bij).

Argumentatie

Argumenten voor het verplaatsen van het station zijn dat dit leidt tot een goede

aansluiting met het nieuwe ziekenhuis en een gunstige ligging in de toekomst, gezien

mogelijke uitbreidingen van Ede naar het westen. Deze verplaatsing kan worden

aangegrepen om de gehele infrastructuur binnen Ede aan te pakken ter verbetering

van de verbindingen binnen de stad, ook omdat het om beslissingen gaat met lange

terrnijn gevolgen. Verplaatsing van het station schept ook ruimte om een

parkeerplaats aan te leggen, in tegenstelling tot de slechte parkeerrnogelijkheden bij

het huidige station.
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8.1.4 Maaiveldkoepel + lightrail + station Ede-West

Dit altematief kwam voort uit cluster D, de 'ijskast' -altematieven. Hieruit kwamen in

eerste instantie twee altematieven voort, beide met een maaiveldkoepel. Dit altematief

is verder uitgewerkt, het andere niet.

Aannames

Switch: ten westen van Ede

Laadplaats Trailstar: laten bestaan, met name aansluiting Akzo

Voorzieningen Randstadrail: nee

Wisseloverloopcomplex: te weinig kennis, geen keuze

Aantakking Kippenlijn: nee

Snelheid treinen: 300 km per uur

Omschrijving na eerste werkgroepronde

Het spoor wordt verbreed op maaiveldniveau en overkoepeld met een doorzichtige

koepel. Deze begint ongeveer bij km 72.100, vrij kort na de kruising van het spoor

met de A30, en gaat door tot vlak na de kruising van het spoor met de

Klinkenbergerweg. Het station gaat naar een lokatie net ten westen van de

Keesomstraat. De Kippenlijn wordt een lightrail-verbinding, blijft op het huidige

trace, maar wordt uitgebreid met een aftakking linksaf langs de N224, om vervolgens

via de Hogerhorst naar het zuiden af te buigen en gebundeld met achtereenvolgens de

Kastelenlaan, de Keesomstraat en vervolgens Dreeslaan doorgetrokken te worden

naar Wageningen.

Stippenscore

10 groen

3 rood
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Sterktes Zwaktes Vragen

- Aanleg lightrail. Ontsluiting - Zichtbare koepel buiten - Welke

Wageningen - Bennekom - bebouwing (aantasting glazenwasser

Ziekenhuis- Ede Centrum - landschap). Barrierewerking maakt dit

Oude stad - Barriere (zie altematief) schoon?

- Toekomst ontsluiting Ede stad - Buis wordt warm

- Schone ontsluiting Ede stad - Bereikbaarheid station (slechte

- Goede bereikbaarheid station lokatie)

Resu/taat geeltjesronde

Toevoegingen/wijzigingen tijdens tweede werkgroepronde

Tijdens de tweede werkgroepronde werd bedacht dat de koepel niet moet worden

'weggemoffeld', maar artistiek worden ingepast in de omgeving. Dat kan middels een

doorzichtige buis, maar ook op andere manieren. In het bovengedeelte van de buis

worden zonnecellen aangebracht. Het woon/werkmilieu moet worden' opgeschaald' om

meer in verhouding te zijn met de nogal forse buis (meer hoogbouw, bijvoorbeeld

kantoortorens, langs de buis). De buis wordt buiten de bebouwde kom (ten westen van

het nieuwe station) aan de noordkant (Veldhuizenkant) ingepast in groen.

Bij het tracegedeelte langs het SOMA-terrein wordt het spoor op palen gezet

en gaat dus wat omhoog, hieronder wordt een verdiept park (idee uit de open/dicht

groep) aangelegd aan weerskanten van het spoor.

De lightrail-verbinding wordt in het zuidoosten vanaf waar nu nog het station

is via de Klinkenbergerweg doorgetrokken naar Bennekom, waardoor eventueel een

lightrail 'ring' gevormd kan worden als de sporen bijeenkomen in Wageningen.

Argumentatie

Een belangrijk argument voor een maaiveldkoepel zijn de lagere kosten ten opzichte

van een tunnel of verdiepte bak. Daamaast zou Ede er meer stedelijke allure door

kunnen krijgen en hoeven reizigers niet door een tunnel. Door het verplaatsen van het

station wordt Ede West bereikbaarder. Het aanleggen van een park onder het spoor

door biedt voetgangers de gelegenheid onder het spoor door te lopen, wat de

barrierewerking van het spoor opheft. Beplanting buiten de bebouwde kom kan de

visuele hinder van de koepel verminderen.
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8.2 Alternatieven niet uitgewerkt in tweede ronde

Drie altematieven voortgekomen uit de eerste werkgroepronde spraken niet

voldoende aan om te worden uitgewerkt in de tweede ronde. Dit waren een altematief

met een verlengde tunnelbak, een open/dicht altematief en een

maaiveldkoepelaltematief. Om twee redenen zijn twee van deze altematieven hier

toch opgenomen, getekend en doorgerekend en ook opgenomen op het

scoringsformulier.

Ten eerste, het is niet onmogelijk dat zich onder deze altematieven een

altematief bevindt dat vrijwel ieders favoriete tweede keus is, maar voor vrijwel

niemand een eerste voorkeur. Een dergelijk altematief zou eventueel een redelijk

compromis kunnen vormen tussen extremere altematieven die wel de sterke voorkeur

van een deel van de belanghebbenden hebben, maar ook een sterke weerstand van een

ander deel kennen.

Ten tweede, voor de twee in deze paragraaf gepresenteerde altematieven geldt

dat ook hun 'stippenscore' niet aangeeft dat deze volstrekt zonder merites zouden

zijn. Altematieven met vergelijkbare of slechtere verhoudingen tussen groene en rode

stippen zijn wel uitgewerkt. Dit geldt niet voor het 'basis' maaiveldkoepelaltematief,

dat daarom ook niet in dit eindrapport is opgenomen.

De presentatie van de altematieven is grotendeels gelijk aan die in de vonge

paragraaf. Wat ontbreekt hier, logischerwijs, is een verslag van wijzigingen in de

altematieven in de tweede werkgroepronde, aangezien deze altematieven daarin niet

zijn uitgewerkt.
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8.2.1. Verlengde tunnelbak, station Ede-west

Dit altematief komt, net als het wel uitgewerkte altematief in subparagraaf 8.1.1, voort

uit het A-cluster, de verlengde tunnelbakaltematieven. In dit altematief is, in

tegenstelling tot het wel uitgewerkte altematief in 8.1.1., het verlengde karakter van de

tunnelbak bewaard gebleven in de eerste werkgroepronde.

Aannames

Switch: ten westen van Ede (de Haar) ~ afscherming HSL-sporen in station

Laadplaats Trailstar: als hij blijft ~ ten westen (industrieterrein)

Voorzieningen Randstadrail: geen keuze op gemaakt

Wisseloverloopcomplex: wisseloverloop naar technische mogelijkheden

Aantakking Kippenlijn: aantakking is niet van groot belang: niet gelijkvloers

Snelheid treinen: 200 km per uur aanvaardbaar

Omschrijving
Er is sprake van een gedeelte verdiepte ligging zonder dak van iets voor de

Marconistraat tot km 73.100 (tussen Lumierestraat en Morsestraat), waardoor een dak

over de bak deze in een tunnelbak verandert. Op deze tunnelbak, ten westen van de

Keesomstraat, wordt het station neergezet. De tunnel houdt weer op vlak na de

Klinkenbergerweg. Op de tunnelbak worden kantoren neergezet op het gedeelte van

iets voor de Hakselseweg tot ongeveer de huidige aantakking van de Kippenlijn op

het spoor.

Stippenscore

6 groen

10 rood
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Sterktes Zwaktes Vragen

- Goede ondertunneling - Bereikbaarheid nieuwe - Hoe ziet omgeving

- Tunnel station. Enorme station emit?

- Station West beter hoeveelheid kantoren - Relatie Kippenlijn NS

bereikbaar die verkeer aantrekken - Bereikbaarheid, hoe?

en scheiding maken Kantoren, station.

tussen wijken - Hoe dik moet de

- Niet aIleen kantoren. deksel zijn om mstig te

Weer "Mum door kunnen werken?

centrum"

- AIleen kantoren -7

barriere

- Kantoren saai/licht

- Kantoren en parkeren

op de rails

Resultaat geeltjesronde

Argumentatie

In het algemeen leidt een tunnel tot meer samenhang tussen de noord- en zuidzijde

van het spoor. Het verlengen van de tunnel ten westen van de Keesomstraat zorgt

voor minder geluidsoverlast ten hoogte van Veldhuizen en opent de mogelijkheid

voor meer noord-zuid recreatieve verbindingen. Ook opent het mogelijkheden voor

meer bouwontwikkelingen. Verplaatsing van het station naar het westen maakt het

makkelijker te bereiken en zorgt voar minder verkeersbewegingen in de stad1.

Daamaast geeft het Ede een representatievere west-entree vanaf de A30 naar de

Keesomstraat.

1 De Initiatiefgroep Peppelensteeg laat aantekenen dat verplaatsing van het station naar het westen wel zou
leiden tot veel 'diagonale' verkeersbewegingen van het nieuwe station naar het oude centrum, wat tot overlast
in de tussenliggende wijken leidt. Ook zou een stationsverplaatsing naar het westen met bijbehorende
parkeervoorzieningen e.d. leiden tot kapitaalvernietiging, omdat bijvoorbeeld een nieuw zwembad weer zou
moeten worden afgebroken.
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8.2.2 Open/dicht variant

Dit alternatief komt voort uit cluster C, de alternatieven met deels open, deels dichte

gedeelten van de bak. Het was het enige uit dat cluster voortgekomen alternatief.

Aannames

Switch: bij de Haar of Lunetten

Laadplaats Trailstar: gaat weg

Voorzieningen Randstadrail: extra voorziening nodig

Wisseloverloopcomplex: buiten de bak

Aantakking Kippenlijn: niet; wordt sneltram naar Wageningen.

Snelheid treinen: 300 km/u

Omschrijving

Het spoor komt in een tunnel vlak voor de Keesomstraat, waar het onderdoor gaat. De

tunnel gaat weer over in een verdiept stuk (zonder dak) net na de Keesomstraat. Net

voor de Hakselseweg komt er weer een dak over de tunnel dat loopt tot net na de

Kerkweg. Op dit gedeelte (het SOMA-terrein aan de noordkant, maar doorlopend aan

de zuidkant van het spoor) komt een park. Beide wegen kunnen hier dus over het

tunneldak heen. Vanaf de Kerkweg tot vlak voor de huidige aantakking van de

Kippenlijn is weer sprake van een verdiept stuk zonder dak. Vanaf de aantakking van

de Kippenlijn tot vlak na de Klinkenbergerweg loopt een laatste stuk tunnel, dat voor

een groot deel in beslag wordt genomen door het station, dat op de bestaande lokatie

opnieuw wordt aangelegd.

Er komt naast het bestaande station een nieuw wijkstation, ten westen van de

Keesomstraat, ter hoogte van de Lumierestraat. Vlak ten westen van dat wijkstation

komt een fietsviaduct over het afritgedeelte van het spoor, die ten zuiden van het

spoor over de Lumierestraat loopt en ten noorden van het spoor doorloopt.

De Kippenlijn wordt een lightrail-verbinding. Het bestaande tracedeel wordt

uitgebreid met een trace pal ten noorden van de verdiepte bak, dat bij de Hakselseweg

over de tunnelbak heen gaat en parallel aan de Maanderbuurtweg loopt tot het ter

hoogte van de Galvanistraat aansluit bij de Keesomstraat en ten westen daarvan

gebundeld met de Keesomstraat en vervolgens via de Dreeslaan naar Wageningen

loopt.
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Sterktes Zwaktes Vragen

- Park - Open - Hoe zien de

- Trai1star weg. Extra - Geluidsoverlast geluidsschennen bij de

groen prima. Switch in - Stoflzuigkracht open stukken eruit?

westen - Geen hergebruik - Kan zo'n scherpe

- Fietsroute 'grond' bocht bij de lightrai1

- Halte zwembad niet wel?

haalbaar

- Veiligheid wordt te

weinig onder ogen

gezlen

Stippenscore

10,5 groen

10,5 rood

Resultaat geeltjesronde

Argumentatii

Het idee achter het afwisselen van open en dichte gedeelten was dat op die manier

bespaard zou kunnen worden op kosten. De barrierewerking zou beperkt kunnen

blijven door de grote diepte waarop deze variant wordt uitgevoerd. De

tunnelgedeelten bieden goede mogelijkheden voor dubbe1 grondgebruik: een

stadspark in het verstedelijkte middengedeelte en kantoorontwikkeling rondom het

bestaande station, beperkte mogelijkheden voor bedrijfsbebouwing op de tunnelbak in

de omgeving van de Keesomstraat. De noord-zuid (fiets)verbindingen zijn belangrijk

voor de 14.000 studenten uit Ede en wijde omgeving die in Ede Zuid scholen

bezoeken.

2
Naar aanleiding van het in dit alternatief opgenomen extra wijkstation in het westen tekent de Initiatiefgroep

Peppelensteeg het volgende aan: in tegenstelling tot de aannames van enkele deelnemers, achten de in de
initiatiefgroep verenigde omwonenden, naast een nieuw intercitystation in Ede West, ook een nieuw
wijkstation, vanwege toenemende overlast, geen goed idee.
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8.3 De alternatieven vergeleken middels bet quick scan model

De zes altematieven uit paragrafen 8.1 en 8.2. zijn doorgerekend middels het door TNO

ontwikkelde 'quick scan' - rekenmodel. Door de focus van het model op

uitvoeringswijzen zijn een aantal altematieven voor het model identiek. Het gaat om de

twee altematieven Edese variant, 'kaal' en Edese variant, 'aangekleed'. Deze zijn in de

tabellen samen gepresenteerd onder de benaming Edese variant. De overige

altematieven worden in de tabellen weergegeven onder hun 'eigen' naam. Wel zijn om

misverstanden te vermij den de aspecten die door het model met berekend konden

worden uit de naam gehaald, zodat bijvoorbeeld het altematief Edese variant, station

Ede-West+ lightrailhier zal wordenweergegevenals Edese variant,station Ede-West.

am een idee te geven van de verschillen in effecten van de varianten ten

opzichte van de (in de Trajectprocedure spelende) 'discussie-altematieven' Maaiveld

en Verdiept, zijn deze altematieven ter vergelijking ook in de tabellen weergegeven.

Omdat beide altematieven al afgevallen zijn in de eerste workshop en dus een lagere

status hebben binnen dit quick scan proces dan de andere altematieven worden deze

beide altematieven in de tabellen schuin weergegeven. Ret oorspronkelijke Edese

altematief is niet opgenomen, aangezien de resultaten van de berekeningen daarvan

gelijk zijn aan die van de 'kale' en 'aangeklede' varianten ervan, hier samengevat als

Edese variant.

Van een aantal kosten (en opbrengsten) die niet middels het model te

berekenen waren zijn kostenberekeningen of -schattingen gemaakt buiten het model

om.

8.3.1. De civiele kosten van de verschillende alternatieven

De belangrijkste kostencomponent van de diverse altematieven zijn de zogenaamde

'civiele kosten' van de diverse varianten, de bouwkosten. De civiele kosten van de

diverse varianten zijn berekend middels het model. Ter vergelijking zijn hieronder voor

de altematieven die door meerdere partijen zijn berekend (Maaiveld 4-sporig, Verdiept

en Edese variant(en)) de diverse getallen naast elkaar gezet. De berekeningen voor de

oorspronkelijke Edese variant zijn verricht door DRV. De cijfers hiervoor komen uit de

voorstudie Masterplan Ede. De getallen voor NS zijn afkomstig uit een gefaxte notitie
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Varianten Kosten Kosten Kosten

(TNO) (DHV) (NS)

Maaiveld 4 sporen 150 101 250

Verdiept 489 406 1250

Edese variant 625 514 1500

Edese variant, station Ede- West 667 - -
Maaiveldkoepel+ station Ede- West 150 - -
Verlengdetunnelbak, station Ede-West 862 - -
Open/dieht variant 735 - -

naar de gemeente Ede. Mogelijke verklaringen van de forse verschillen in

kostemamingen werden gegeven in discussienotitie II.

Wat nadrukkelijk niet inbegrepen is in onderstaande kostenramingen zijn

bijvoorbeeld de kosten van verplaatsing van de Kippenlijn danwel aanleg van een

lightrail-verbinding. Ook de verwervingskosten voor sloop en onteigening zijn niet in

de onderstaande kostemamingen inbegrepen. Tenslotte zijn ook de kosten van de

koepel zelf in de maaiveldkoepelvariant niet meeberekend!

Tabell Civiele kosten verschillende varianten (in miljoenen guldens)

Voor de kostenschattingen van TNO wordt een bandbreedte aangehouden van 10%

naar beneden en 50% naar boven. Meer dan 10% goedkoper zullen de altematieven

dus normaliter niet zijn, en ook niet meer dan 50% duurder.

8.3.2. Waardeverandering van huizen door geluidshinder

In principe biedt het Quick scan model de mogelijkheid om, behalve de civiele kosten

van een altematief, ook een aantal aspecten die over het algemeen niet op die wijze in

een afweging worden betrokken te 'monetariseren' (in geld uit te drukken). Andere

exteme effecten (bijvoorbeeld visuele hinder en congestie tijdens uitvoering aanleg)

dan geluidshinder zijn echter niet meegenomen in de eindbedragen, omdat de

daarvoor berekende bedragen verwaarloosbaar bleken, danwel niet onderscheidend

tussen de diverse altematieven.
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Varianten Waardestijging

(miljoen)

Maaiveld 4 sparen 19

Verdiept 19

Edese variant 20

Edese variant, station Ede-West 20

Maaiveldkoepel + station Ede-West 20

Verlengde tunnelbak, station Ede-West 20

Open/dieht variant 20

De waardestij ging van huizen is voor de versehillende altematieven berekend. Er zal

sprake zijn van een waardestijging omdat in de nieuwe situatie aan strengere

geluidsnormen zal moeten worden voldaan dan in de oude. De geluidshinder neemt in

de nieuwe situatie dus af.

Tabel2 Waardestijging huizen daar minder geluidshinder t.a.v. uitgangssituatie

Zoals uit de tabel blijkt versehilt de waardestijging van huizen bij de diverse

altematieven met, en nauwelijks ten opzichte van de maaiveld- ofverdiepte variant.

8.3.3 Additianele kasten vaar de verschillende varianten

Deze kosten zijn met in het model opgenomen en dus buiten het model om berekend of

gesehat. Voor de kosten van een eeoduet kan een expertsehatting worden gehanteerd

van ruwweg 10 miljoen gulden (afhankelijk van omvang en uitvoering), voor een meuw

station van enkele tientallen miljoenen guldens (eveneens sterk afhankelijk van omvang

en uitvoering). De kosten van de kruisende infrastruetuur zullen zeer laag uitvallen in

vergelijking met de totale kosten omdat voor de tunnelbakken sleehts een stuk asfalt

over de bak gelegd hoeft te worden. Deze kosten zijn dan ook met meegenomen.

Kasten geluidsschermen

Bij de berekening is uitgegaan van 400 gulden per vierkante meter. Bij de Open/dieht

variant zijn over de gehele lengte van de bak geluidssehermen geplaatst.
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Varianten Kosten

Maaiveld 4 sporen 19

Verdiept 7

Edese variant 1

Edese variant, station Ede-West 1

Maaiveldkoepel + station Ede-West 0

Verlengde tunnelbak, station Ede-West 1

Open/dieht variant 6

Varianten Dubbel grondgebruik

(opbrengsten)

Maaiveld 4 sporen 0

Verdiept 0

Edese variant 30

Edese variant, station Ede-West 37

Maaiveldkoepel + station Ede-West 0

Verlengde tunnelbak, station Ede-West 37

Open/dieht variant 20

Tabel 3 Kosten geluidschermen (in miljoenen guldens)

8.3.4. Opbrengsten van dubbel grondgebruik

Bij de besluitvorming is het zinvol om de bebouwingsmogelijkheden van

tunnelbakken mee te nemen. De gewonnen oppervlakte kan na aanleg van de

spoorlijnen verkocht worden en bebouwd. Uitgaande van een start van de bouw op de

tunnel in 2010 en een verkoopprijs van 300/m2; zijn de opbrengsten in onderstaande

tabel opgenomen. Deze grondopbrengsten kunnen van de totale kosten afgetrokken

worden, waarbij het in de praktijk natuurlijk de vraag is of dergelijke opbrengsten ook

inderdaad ten goede zullen komen aan de partij die de aanlegkosten draagt.

Tabel4 Opbrengsten dub bel grondgebruik (in miljoenen guldens)
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Tabel5 Vergelijking van de verschillende kosten en opbrengsten (in miljoenen).

Kosten Opbrengsten Kosten -

Opbrengsten

Varianten Civiel Geluids- Minder Dubbel Totaal

schermen Geluids- grond-

hinder gebruik

Maaiveld 4 sporen 150 19 19 0 150

Verdiept 489 7 19 0 477

Edese variant 625 1 20 30 576

Edese variant, station Ede-West 667 1 20 37 611

Maaiveldkoepel + station Ede- West 150 0 20 0 130

Verlengde tunnelbak, station Ede-West 862 1 20 37 806

Open/dieht variant 735 6 20 20 701

8.3.5 De alternatieven vergeleken

De diverse berekende kosten en mogelijke opbrengsten van de verschillende varianten

leveren uiteindelijk het volgende overzicht op.

Noot: met name met betrekking tot de koepelvariant is sprake van enige vertekening in

deze tabel, omdat de kosten van een koepel niet zijn meegenomen. Deze zullen over het

algemeen ettelijke tientallen miljoenen bedragen, zo niet meer.
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Hoofdstuk 9 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk wordt een aantal conc1usies getrokken en aanbevelingen gedaan op

basis van de uitkomsten van de quick scan. Dit gebeurt op basis van verschillende

gegevens:

ten eerste, de diverse gegenereerde altematieven zijn doorgerekend op hun in geld

uit te drukken aspecten. Deze spelen vanzelfsprekend een rol bij de beoordeling.

ten tweede zijn de altematieven kwalitatief gescoord door deelnemers middels een

scoringsformulier met criteria.

Omdat de respons op het kwalitatieve scoringsformulier echter nogal tegenviel, wordt

ook gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

van de totaalscores van de ingeleverde scoringsformulieren is de standaarddeviatie

berekend. Dit is een getal dat aangeeft in hoeverre er fluctuatie zit in de scores,

oftewel in hoeverre een altematief op een criteria steeds een 2 gescoord heeft, of

juist vaak een 1 en een 3. Daarmee is dit een maatstaf voor de mate waarin men

het eens is over de consequenties van een altematief: altematieven met een lage

standaarddeviatie hebben grotendeels dezelfde scores bij verschillende

deelnemers. Altematieven met een hoge standaarddeviatie zijn controversieler.

Hoewel ook hier het probleem van de lage respons speelt, kan in ieder geval

aangegeven worden in hoeverre een altematief controversieel is onder degenen die

het scoringsformulier hebben ingevuld.

de altematieven zijn ook beoordeeld tijdens de tweede workshop, middels groene

en rode stickers. De resultaten hiervan worden ook betrokken in de beoordeling.

Wel gaat het hier om een tussentijdse beoordeling, aangezien vier altematieven na

de beoordeling nog verder zijn uitgewerkt, vandaar dat enige slagen om de arm

ook hier op hun plaats zijn.

Op basis van de genoemde aspecten wordt in eerste instantie een beoordeling gegeven

van de altematieven op zich. Verder worden altematieven, als daar aanleiding toe

lijkt, paarsgewijs vergeleken. Sommige altematieven kunnen in hun scores sterk op

elkaar lijken, maar een van beide scoort dan op een aantal onderdelen toch net iets

beter. In dit geval kan gezegd worden dat het tweede altematief het eerste domineert

en in een 'betere' categorie geplaatst kan worden.
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Er worden twee beoordelingscategorieen onderscheiden: kansrijke alternatieven en

kansloze alternatieven. Begonnen zal worden met het selecteren van de kansloze

altematieven, om zo de alternatieven over te houden die kansrijk lijken.

Benadrukt dient te worden dat er sprake is van een experimenteel proces, met alle

haken en ogen vandien. De resultaten in dit rapport dienen dan ook in dit voorzichtige

licht te worden bezien.

Een laatste relativering tot slot: de deelname aan de quick scan was binnen Ede

breed samengesteld. Deelnemers van buiten Ede waren echter niet vertegenwoordigd

(reizigers, provincie, etcetera) of speelden een terughoudende rol als waarnemer (NS

en Rijkswaterstaat). De conc1usies in dit rapport dienen ook in dit licht gerelativeerd

te worden: criteria die zeer belangrijk zijn voor Edenaren kunnen minder zwaar

wegen voor andere partijen, en vice versa. In dit conc1usiehoofdstuk zal overigens

geprobeerd worden hiermee enigszins rekening te houden.

9.1 De resultaten van de alternatieven samengevat

In deze paragraaf zal een zogenaamde 'scorecard' gepresenteerd worden, een

overzichtstabel waarin voor de diverse altematieven de resultaten van het rekenmodel

en de kwalitatieve scoring zijn weergegeven. De scorecard werkt als voIgt: voor de in

geld uitgedrukte aspecten van een altematief zijn de resultaten in miljoenen guldens

weergegeven. De scores op de kwalitatieve criteria zijn opgeteld weergegeven. Bij het

het invullen stond een 1 voor een goede score en een 3 voor een slechte. Derhalve zijn

de laagste totaalscores hier de beste.

De totaa/scores hebben een kleur gekregen, om de overzichtelijkheid te

vergroten. Rood staat hierbij voor een slecht resultaat, groen voor een goed resultaat

en geel voor een gemiddeld resultaat. Vanzelfsprekend is enige subjectiviteit bij de

kleurindeling niet te vermijden, en het staat dan ook vrij bij lezing van de tabel in

gedachten een score van 'kleur te doen verschieten' .

Tenslotte, bij het indelen van de altematieven in categorieen zullen ook de

standaarddeviatie en stippenscores van een altematief worden betrokken.
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Kwalitatieve criteria
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9.2 Kansloze alternatieven

Door de wisselende voor- en nadelen van de diverse alternatieven is het moeilijk

alternatieven aan te wijzen die sterk inferieur zijn ten aanzien van de andere. Ook hier

hangt het sterk afvan welke aspecten men zwaarder laat wegen. Echter, hierop is een

uitzondering: het OpenJdicht alternatief.

Het in de workshops gecreeerde Open/Dicht alternatief, waarbij delen van het spoor

door Ede zijn gelegen in een open bak, laat het station op de huidige plaats. Daarnaast

wordt een nieuw voorstation te Ede-West aangelegd en een lightrail-verbinding

Amersfoort - Wageningen. Alhoewel de stippenscore voor dit alternatief in eerste

instantie tot een staken van stemmen leidde (10,5 groen om 10,5 rood), blijkt uit de

scorecard dat er weinig voor te zeggen valt. In tegenstelling tot verwachtingen, blijkt

een afwisseling van open en dichte gedeelten eerder duurder uit te pakken dan een

ononderbroken tunnel, en logischerwijs minder opbrengsten van dubbel grondgebruik

op te leveren. Ook de kwalitatieve score is slecht. Een vrij lage standaarddeviatie van

0,61 geeft daarnaast aan dat de deelnemers die het alternatief kwalitatief beoordeeld

hebben het redelijk eens waren over de slechte beoordeling van dit alternatief.

Bovenstaande geeft ons voldoende reden om dit alternatief als kansloos af te doen.

Een alternatief met een goede score op de kwalitatieve criteria is het alternatief

Verlengde tunnelbak, station Ede-West. Hoewel dit alternatief in de kwalitatieve

'kopgroep' zit, is het ook veruit het duurste. De goede kwalitatieve score gaat

daarnaast gepaard met de hoogste standaarddeviatie, van 0,81, hetgeen aangeeft dat de

kwaliteiten ervan niet onomstreden zijn. Ook kan enige twijfel worden geuit aan de

representativiteit van de goede beoordeling door de beperkte groep die de

scoringsformulieren heeft ingeleverd, aangezien de stippenbeoordeling tijdens de

tweede workshop door alle deelnemers uitmondde in 6 groene en 10 rode stippen en

niet voldoende deelnemers het alternatief de moeite waard vonden om verder uit te

werken in een tweede werkgroepronde. Tenslotte geldt dat de goede kwalitatieve

score ervan ook door een aantal andere alternatieven wordt behaald, namelijk Edese

variant, 'kaal' en Edese variant, station west + lightrail, en in wat mindere mate door

Edese variant, 'aangekleed', die alle echter wel beduidend goedkoper zijn. Gesteld
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kan worden dat dit alternatief dus door die drie wordt gedomineerd, en op basis

daarvan als kansloos kan worden betiteld.

De maaiveldvariant scoort erbarmelijk op de kwalitatieve criteria, maar stelt daar

beduidend lagere kosten tegenover dan de meeste overige alternatieven. Ook kunnen

vraagtekens worden gezet bij de score op het criterium 'Interne veiligheid', waarvan

verwacht zou kunnen worden dat die in positieve zin zou moeten afwijken van die van

met name de tunnelalternatieven. Desalniettemin, het draagvlak voor een dergelijke

variant binnen Ede is duidelijk marginaal. Daarnaast geeft de lage standaardeviatie

(0,49) aan dat de diverse indieners van de scoringsformulieren grote

overeenstemming kennen over deze slechte beoordeling, een gevoel dat ook breder

binnen de workshops leefde, aangezien geen enkele groep in welke fase dan ook de

bereidheid vertoonde met (elementen van) een 'basis' maaiveldalternatief aan de slag

te gaan.

Hierbij past een kanttekening: een alternatief waarbij de verbreding op

maaiveld gepaard gaat met een koepel (en een stationsverplaatsing naar het westen)

blijkt minder ongunstig beoordeeld te worden dan een maaiveldverbreding op zich.

Hoewel de kosten van de koepel zelf niet in de tabel zijn meegenomen, en niet

onaanzienlijk zuBen zijn, blijft een dergelijk alternatief waarschijnlijk qua kosten

dichter in de buurt van een maaiveldverbreding dan van de overige alternatieven. Niet

al te veel duurder, en kwalitatief beter beoordeeld dan het maaiveldalternatief, kan

gesteld worden dat het maaiveldkoepelalternatief het maaiveldalternatief domineert,

en deze daarmee eveneens naar de kansloze alternatieven verwijst.

Ook de verdiepte variant scoort slecht op de kwalitatieve criteria, de facto

nauwelijks beter dan de maaiveldvariant. Omdat daamaast de kosten nog eens

beduidend hoger liggen dan de maaiveldvariant, en hoogstwaarschijnlijk ook dan het

maaiveldkoepelalternatief, wordt ook dit alternatief door de maaiveldkoepel

gedomineerd, en kan eveneens als kansloos worden afgeschreven. Daar komt bij dat

de score beduidend slechter is dan voor een aantal tunnelvarianten, terwijl deze, zeker

na (conservatieve) verrekening van de mogelijke opbrengsten van dubbel

grondgebruik, niet zeer veel duurder zijn. Gesteld zou kunnen worden dat een

verdiepte variant dus ook door deze varianten gedomineerd wordt. Vandaar dat ook

een verdiepte variant hier als kansloos wordt beschouwd.
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9.3 Kansrijke alternatieven

Inmiddels hebben we nog vier alternatieven over: de Edese varianten 'kaal' en

'aangekleed', de Edese variant met het station naar het westen verplaatst en het

Maaiveldkoepelalternatief.

Van deze vier lijken de Edese varianten 'kaal' en 'aangekleed' nogal op elkaar,

zoveel dat in de geldelijke berekening ervan geen onderscheid viel te maken. In de

kwalitatieve beoordeling bestaat een lichte voorkeur voor de 'kale' variant. Echter, de

stippenscore door de gehele workshop weerspreekt deze rangorde weer: de 'kale'

variant ontving hier 7 groene tegen 9 rode stippen, terwijl de 'aangeklede' variant op

de score van 13 groene tegen 7 rode stippen mocht bogen. De standaarddeviaties van

beide alternatieven, tens lotte, ontlopen elkaar hoegenaamd niet: 0,78 voor de 'kale'

variant tegen 0,79 voor de 'aangeklede' variant. Onderscheid tussen beide lijkt dan

ook niet zo zinvol: beide kunnen, met name door hun goede kwalitatieve beoordeling

als kansrijk worden beschouwd.

Vande vier resterende alternatieven scoort het maaiveldkoepelalternatief op de

kwalitatieve criteria het matigst. Het is echter veruit de goedkoopste van de vier.

Bovendien duidt de stippenscore in het grotere forum van de gehele workshop (10

groen, 3 rood) erop dat de deelnemers als geheel het alternatief waarschijnlijk

positiever beoordelen dan de indieners van de scoringsformulieren. Ook de hoge

standaarddeviatie (0,80) geeft de uiteenlopende meningen over het alternatief weer.

Al met al kan dit alternatief, met name door de lagere kosten, in eerste instantie als

kansrijk betiteld worden.

Tenslotte blijft dan nog over een 'Edese variant' met een station in Ede-West,

zonder aansluiting op de A12 en ontwikkeling van een nieuwe stationsomgeving nabij

de Keesomstraat. Sterke punten zijn de centrale ligging van het station in de kern Ede

en de mogelijke aansluitingen op de hoofdwegenstructuur, zonder dat daarvoor

ecologisch kwetsbare gebieden moeten worden doorsneden. Dit laatste is tevens een

zwak punt omdat bestaande plannen voor de hoofdwegenstructuur en stedelijke

ontwikkelingsvisies zuBen moeten worden aangepast. Dit alternatief scoorde erg goed
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op de kwalitatieve criteria in de scorecard. De stippenscore (12 groen, 8 rood) tijdens

de workshops bevestigt dit positieve kwalitatieve beeld. Hoewel het wat duurder is

dan de Edese varianten met behoud van het station in het oosten (grotendeels toe te

schrijven aan een noodzakelijk lichte verlenging van de tunnel of een verdiept

gedeelte ten westen van de Keesomstraat) is dit verschil niet zeer groot. Deze variant

zal echter wel de meest ingrijpende consequenties hebben voor Ede, door de

noodzaak van infrastructurele aanpassingen en een wijziging van de stedelijke

structuur, consequenties die niet allemaal in kaart gebracht zijn tijdens de workshops.

Ook de relatief hoge standaarddeviatie in de scores (0,77) bevestigt de

controversialiteit van dit altematief. Desalniettemin is het in eerste instantie als

kansrijk te kenschetsen.

9.4 Een aantal algemene conclusies

Er zijn meerdere kansrijk geachte mogelijkheden voor een goede inpassing van de

voorgenomen spoorverdubbeling te Ede naar voren gekomen. Uit de in Ede

uitgevoerde quick scan studie blijkt dat naast de reeds door NS en RWS in de Mer-

studie onderzochte maaiveld- en verdiepte varianten een of meer ondertunnelde

varianten aandacht verdienen in de politieke besluitvorming omtrent de

spoorverdubbeling. Deze nieuwe varianten zouden ten behoeve van een integrale

afweging verder dienen te worden uitgewerkt. Ook de verplaatsing van het huidige

station Ede-Wageningen naar Ede-West zou serieuze aandacht verdienen. Tenslotte

verdient het wat futuristische idee van een 'maaiveldkoepel' nadere beschouwing.

Naast het scheiden van kansloze en kansrijke altematieven zijn nog een aantal

conclusies uit de quick scan ten aanzien van de spoorverdubbeling te Ede te trekken:

er is geen maatschappelijk draagvlak voor een spoorverdubbeling op maaiveld en

ook nauwelijks voor een verdiepte ligging

er bestaan grote bezwaren tegen de scheidende werking en de te verwachten

geluidsproductie van een HSL verbinding op maaiveld, of verdiept gelegen

er is een sterke voorkeur voor een switch ten westen van Ede vanwege het

verwachte extra ruimtebeslag in de stationsomgeving bij een switch ten oosten

van Ede
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er bestaat een grote voorkeur voor geheel of gedeeltelijk ondertunnelde

oplossingen. Argumenten hiervoor zijn:

ondertunneling schept kansen voor de stedelijke ontwikkeling van Ede

ondertunneling biedt kansen op 'win-win' situaties, zoals verbetering van de

verkeersstructuur (met name voor het langzaam verkeer), het verminderen van

industrielawaai, verbetering van de stedelijke structuur en ontwikkeling van de

spoorzone en stationsomgeving.

er bestaat aanzienlijke steun voor verplaatsing van het intercity station naar een

locatie ten westen van de Keesomstraat

de meerkosten van een tunnelvariant ten opzichte van een verdiepte bak

constructie zijn in de orde van 130-170 miljoen gulden

de in geld waardeerbare maatschappelijke baten (minder geluidsoverlast, nieuwe

stedelijke ruimte) wegen naar verwachting slechts gedeeltelijk op tegen de

meerkosten van een tunnel.

de ontwikkelde 'openJdicht' -variant levert geen financiele voordelen op ten

opzichte van een geheel ondertunnelde variant.

9.6 Aanbevolen aeties

In de trajectnota/mer worden op dit moment de maaiveld en verdiepte bak varianten

verder uitgewerkt en hun effecten geschat. Deze altematieven komen in dit onderzoek

niet als kansrijk naar voren. Daamaast is het kostenverschil tussen verdiepte bak

constructies en geheel gesloten varianten relatief gering ten opzichte van het

kostenverschil tussen maaiveld en verdiepte bak-constructies, hetgeen tot de conclusie

lijkt te leiden dat gezien het veel grotere draagvlak voor geheel ondertunnelde

varianten, uitwerking van een of meer 'Edese tunnel' varianten de voorkeur zou

verdienen boven uitwerking van verdiepte varianten. Ook de minister heeft

aangegeven belangstelling te hebben voor een nadere uitwerking van geheel of

gedeeltelijk ondergrondse varianten en legt daarvoor het initiatief bij de gemeente. De

minister geeft aan op zoek te zijn naar goedkopere mogelijkheden voor gedeeltelijke

ondertunneling. Vooralsnog lijkt deze studie uit te wijzen dat gedeeltelijk

ondertunnelde varianten geen kostenbesparingen opleveren en minder positieve

effecten op de omgeving hebben. Eventueel nader onderzoek kan leiden tot verdere

onderbouwing van deze conclusie. Tenslotte zou een mogelijke 'overkoepeling' van

een verbreding op maaiveld mogelijk nader onderzoek verdienen.
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Fase 1: Beleidsvoornemen Opstellen startnotitie
Publicatie en ter-inzage-Iegging startnotitie (min. V&W
en VROM)
Schriftelijke inspraak
Advisering door Commissie m.e.r.
Opstellen en vaststellen Richtlijnen (min. V&W)

Fase 2: Trajectnota/m.e.r. Opstellen trajectnotalm.e.r.
Overleg met de betrokken overheden
Toezenden trajectnotalm.e.r. aan bevoegd gezag
Publicatie en ter-inzage-Iegging traject/m.e.r. na
verzending van de nota aan de mede-overheden
Inspraak, hoorzittingen
Toetsingsadvies Cie.-m.e.r.
Advies provincies, gemeenten, waters chappen en
overige bestuursorganen

Fase 3: (Ontwerp-) Vaststellen Ontwerp- Tracebesluit door Ministers van
tracebesluit V&W en VROM

Ter-inzage-Iegging Ontwerp- Tracebesluit
Inspraak
Schriftelijke reacties provincies, gemeenten,
waters chappen en overige bestuursorganen
Vaststelling Tracebesluit door Ministers van V&W en
VROM
Ter-inzage-Iegging Tracebesluit
Evt. Beroep bij de Raad van State, afd.
Bestuursrechtspraak

Fase 4: Uitvoering Aanpassing bestemmingsplannen
Aanvragen vergunningen
Opstellen evaluatie-programma

B) De quick scan Ede en de reguliere procedure

Voor de spoorverdubbeling in de gemeente Ede wordt de reguliere Trace/m.e.r.-

procedure gevolgd. Deze houdt in dat gewerkt wordt volgens vier fasen. Hieronder

staan de vier fasen en de activiteiten daarin afgebeeld:

In dit geval is de procedure voorafgegaan door een inform eel traject waarin een

Bestuurlijke Begeleidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de provincies

Noord-Holland, Utrecht en Gelderland, vier gemeentelijke samenwerkingsverbanden,

het Rijk en NS Railinfrabeheer eerst een Probleemschets en vervolgens een Concept-

Verkenningsnotitie heeft opgesteld. Die zijn beide breed verspreid en er heeft overleg

over plaatsgevonden. Reacties op de Concept-Verkenningsnotitie en de antwoorden

daarop zijn gebundeld in een 'Commentaarnota '. Vervolgens is een definitieve

Verkenningsnotitie opgeste1d, die 'kansrijke oplossingen' aanbeval en is aangeboden

69



aan de Ministers van V&W en VROM. Die kansrijke oplossingen vonnden de basis

voor de Tracestudie/m.e.r.. De Bestuurlijke Begeleidingsgroep is blijven voortbestaan

voor overleg gedurende het verdere verloop van de studie.

Op het moment (medio 1999) is de procedure in de fase van de gecombineerde

TrajectstudielMilieu-effectrapportage (m.e.r.). In een tracestudie wordt gekeken naar

de effecten die de mogelijke oplossingen hebben voor bijvoorbeeld verkeer en

vervoer, ruimtelijke ordening en economie. In de milieu-effectrapportage, die in de

studie is ingebed, wordt gekeken naar effecten die mogelijke oplossingen met zich

meebrengen voor milieu, natuur en landschap, en de maatregelen waannee negatieve

effecten op deze terreinen voorkomen, venninderd of gecompenseerd kunnen worden.

De resultaten van de tracestudie/m.e.r. worden gepresenteerd in een TrajectnotaIMER.

In dit geval wordt deze verwacht eind 1999. De quick scan kan mede worden gezien

als een hulpmiddel bij het in kaart brengen van de effecten.

De Trajectstudie/m.e.r.Utrecht - Amhem is opgedeeld in een aantal stappen, die

hieronder kort worden aangeduid:

a. eerste concept Inpassend Ontwerp

b. extern overleg

c. tweede concept Inpassend Ontwerp

d. extern overleg

e. effectbeschrijving

f. groslijst mitigerende maatregelen

g. extern overleg

h. concept Mitigerend Ontwerp

1. extern overleg

j. effectbeschrijving

k. trechtering 2

1. integrale ontwerpen en effectbeschrijving

m. Trajectnota gereed

Enige tijd geleden is door NS-RIB het eerste concept Inpassend Ontwerp afgeleverd

aan de lagere overheden voor extern overleg.
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C) Verklarende begrippenlijst

Aannames: Beslissingen die buiten het quick-scan-proces (gaan) vaIlen, maar die wel

grote consequenties hebben voor de verschillende altematieven.

Functionaliteiten: Eisen of wens en met betrekking tot de functie

Externe effecten: Neveneffecten van een voomemen die vallen op andere partijen dan

de veroorzaker (bijvoorbeeld: geluidsoverlast).

Kippenlijn: De bestaande treinverbinding tussen Ede en Amersfoort.

Kwalitatief niet in cijfers uitgedrukt.

Light rail: Een mogelijke technische invulling van een stadsgewestelijke railsysteem

dat men in het kader van Randstadrail wil aanleggen (zie ook: Randstadrail).

Rail 21: Plannen van de Nederlandse Spoorwegen die onder meer moeten voorzien in

de vergroting van capaciteit van bestaande spoorlijnen. Relevante aspecten hiervan

voor Ede zijn de voorgenomen spoorverdubbeling en de verhoging van de

maximumsnelheid van gewone treinen naar 160 km/u.

Randstadrail of Randstadspoor: Overheidsplannen om rond grote steden een

stadsgewestelijk treinennet aan te leggen. Om deze plannen in de toekomst te kunnen

realiseren wordt nu spoorcapaciteit gereserveerd, ook bij Ede.

Switch: Een overgang van sporen, waarin de HSL-sporen van de buitenkant naar de

binnenkant gaan.

Wisseloverloopcomplex: Een stelsel van wissels dat er voor zorgt dat aIle soorten

treinen op aIle perrons kunnen stoppen.
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D) Wenselijk onderzoek/nadere informatie

Tijdens de interviews voorafgaand aan de eerste workshop, tijdens de workshops zelf

en in een aantal documenten zijn vragen gesteld door deelnemende partijen aan de

workshop. Een deel van die vragen is beantwoord in de diverse versies van het levend

document, een deel staat nog open.

Vragen die nog openstaan zijn de volgende:

Wat zijn de mogelijkheden tot de aanleg van een lightrailverbinding buiten de stad

om (langs A30 richting Lunteren), vervolgens weer aansluitend op de Kippenlijn?

Wat is de functie van het overgebleven stuk Kippenlijn in die situatie?

Wat is ofkan de omgevingskwaliteit worden van de nieuwe stationsomgeving?

Wat voor aanvullende maatregelen zijn er nodig om de gevelbelasting in de wijk

Veldhuizen onder de wettelijke norm te houden?

Hoe wordt gekomen tot een optimale ontsluiting en verloop van verkeersstromen?

Is de geluidsbelasting in de wijken nu al hoger dan de wettelijke norm ?

Wat zijn de ontwikkelingen rondom Trailstar?

Wat zijn de middelen die geboden worden als compensatie?

Wat zijn de relaties tussen en geluid en trillingen enerzijds en de afstand tot de

woningen anderzijds?

Is het mogelijk te bouwen in de zones aan weerskanten van het spoor die bij

bijvoorbeeld een maaiveldvariant niet aan de geluidsnormen zouden voldoen

(kantoor- ofwoonbebouwing)?

Hoe groot is de noodzaak om de trein 200 km per uur te laten gaan?

Wat bestaat er aan technische middelen om hinder van het spoor te reduceren?

Valt te leren van de ervaringen in Best?

Wat is de status van Randstadspoor? Komt dit in Ede ofniet?

Is een spoorverbreding naar vier sporen in Ede noodzakelijk in het kader van Rail

21 als de HSL niet door Ede gaat?

Wat zijn aanvullende noodzakelijke maatregelen bij een verlegging van het station

naar Ede-west?

Wat zijn de aardkundige, landschappelijke en geohydrologische consequenties

van het ondergronds aanleggen van (een deel van) het spoor?

Waarom laat de gemeente geen studie verrichten naar 'Station Ede West'?
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E) Verklaringen voor de verschillen tussen berekeningen van NS, DHV en TNO

Voor de altematieven die door drie partijen (NS-RIB, DRY en TNO) zijn doorgerekend

(verdubbeling op maaiveld, verdiepte bak en de Edese variant) zijn aanzienlijke

kostenverschillen te bespeuren. NS-RIB heeft omwille van de vergelijkbaarheid haar

berekeningen gebaseerd op een uitvoering zonder aansluiting van de Kippenlijn en een

goederenaansluiting voor Trailstar/Akzo en op een diepteligging overeenkomstig de

Edese variant. Deze aspecten verklaren dus niet het kostenverschil tussen de NS-

ramingen enerzijds en die van DRV en TNO anderzijds. Factoren die wel (deels) het

kostenverschil verklaren tussen de drie ramingen zijn de volgende:

Een factor die het kostenverschil verklaart tussen TNO en DRV is de afbakening van

het gebied waarover de kosten worden berekend: TNO is bij haar berekeningen

uitgegaan van een gebied dat loopt van de kruising van het spoor met de A30 tot de

spoorkruising met de A12. DRV en NS zijn uitgegaan van een wat beperkter gebied.

De invloed hiervan is echter bescheiden.

Een belangrijke verklaring voor het kostenverschil ligt in de functionaliteiten

waarvan is uitgegaan. De opstel- en keerruimte voor randstadspoor en

overloopvoorzieningen waarvan NS wel uitgaat, en DRY en TNO niet (zie paragraaf

1.2), verklaren een ramingsverschil van zo'n 250 miljoen gulden.

Een ander verschil zit in de ligging van de switch. DRV en TNO gaan ervan uit

dat deze ten westen van Ede plaatsvindt, NS situeert deze vooralsnog ten oosten van

Ede. Dit verklaart een rechtstreeks kostenverschil van zo'n 100 miljoen gulden.

Daamaast leiden de verschillen in aangenomen functionaliteiten en lokatie van de

switch gezamenlijk tot een andere benodige bouwfasering, wat nog eens een

ramingsverschil van zo'n 60 miljoen verklaart.

Ook bestaan er verschillen in technische uitgangspunten ten aanzien van

bouwmethode en uitvoering. NS hanteerde een standaard bouwwijze als uitgangspunt,

DRY een andere bouwwijze, die de lokale bodemgeste1dheid mogelijk zou maken. Ook

is DRY, in tegenstelling tot NS, uitgegaan van de toepassing van zogenaamd

"ballastloos spoor". Deze verschillen in technische uitgangspunten verklaren een

ramingsverschil van 125 miljoen gulden. TNO gaat in haar berekeningen, evenals NS,

uit van de standaard bouwwijze.
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Er is een verschil in opzet van de raming. NS-RIB hanteert hogere percentages voor de

posten Reserve Onvolledig en Onvoorzien (15% en 20%) dan DHV, die voor beide

posten uitgaat van 10%. Ook heeft NS-RIB een deel van de kosten voor sloop en

herbouw van het station en de kruisende infrastructuur meegenomen, terwijl DRV die

niet onderscheidend acht. Samen verklaren deze factoren een ramingsverschil van 250

miljoen gulden. TNO hanteert geen posten voor Onvolledig en Onvoorzien, maar in

plaats daarvan de eerder genoemde bandbreedtes van 10% naar beneden en 50% nar

boven.

Bij de berekening van de kosten door DHV zijn geen railinfrastructuurkosten

meegenomen. Deze kosten bedragen ongeveer 60 miljoen (6.000 per strekkende meter

dubbelspoor) en zijn wel meegenomen in de berekeningen van TNO.

DHV ging in haar berekeningen uit van een 'optimalisatie' met betrekking tot de

hoogteligging van het spoor, waardoor het op bepaalde tracedelen boven

maaiveldniveau uitsteekt als een zogenaamde 'holle dijk' (tot maximaal 4 meter hoog).

De kostenbesparing t.g.v. een dergelijke holle dijk (in tegenstelling tot een tunnelbak

die overal niet boven het maaiveld uitsteekt) kan niet door het TNO-model berekend

worden omdat in het model wordt uitgegaan van een standaard diepteligging van een

bak, die niet veranderd kan worden. Dit leidt dus tot hogere kostenschattingen in het

TNO-modeL NS is bij haar berekeningen wel uitgegaan van dezelfde diepteligging van

het spoor als DHV.

Tenslotte ligt een verklaring voor de uiteenlopende kostenramingen in het

gehanteerde prijspeil. DHV had haar ramingen gebaseerd op het basisjaar 1997, evenals

TNO. NS-RIB ging uit van het prijspeil van 1998, wat een ramingsverschil met DHV

verklaart van 62 miljoen voor de Edese variant, en 8 miljoen voor de verdiepte variant.
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F) Deelnemers aan de workshops

H. Alberts, ANWB
Mw. R Beuker, Werkgroep Emmalaan
A Blanken, RVS-verzekeringen
E. Breman, omwonende
G. Caumans, gemeente Ede
E.J.F. van Gent, gemeente Ede
Mw. C.M.E. Gerritsen-de Kruyf, Initiatiefgroep Peppelensteeg
T. Geuzendam, Kamer van Koophandel
H. de Graaf, gemeente Ede
G. Hagen, woningbouwvereniging
J. v.d. Hazel, wethouder gemeente Ede
C. Heij, omwonende
M. van der Hoeve, bestuurslid Verontruste Edenaren
Mw. A Kho, gemeente Ede
Dhr. Konings, gemeente Ede
Mw. J. van der Kooij, Werkgroep Emmalaan
K. Loppersum, EB Contact
H. van de Loosdrecht, EB Contact
AJ. Meijer, omwonende
Dhr. C. Mekers, provincie Gelderland
RR Munniks, gemeente Ede
F. van Os, gemeenteraad Ede
H. Peters, BCE Bouw B.V.
S. van de Pol, omwonende
J. Reijnen, Gelderse Milieufederatie
Mw. G.M. Sanders, milieuwerkgroep
C.W.A Schmale, werkgroep Klaphek
J.M. van der Spek, gemeente Ede
P. van der Starre, militaire kazeme
A Steenweg, brandweer Ede
P.J.W. Stoffel, Vereniging van huiseigenaren
Mw. S.E. Stumpel-Rienks, plaatselijke natuurgroep
E.J.H.M. ter Veer, Kamer van Koophandel Amhem
F.J. Verhoef, AKZO (ENKA)
M.AT. Vermin, omwonende
J. van Voorst, buurtvereniging Klaphek en actiegroep "Noorder Parallelweg"
J. Wams,omwonende
P. Zwaginga, bestuur EB Contact
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G) Inhoudsopgave discussienotitie I

V oorwoord

1. De Quick Scan Ede
1.1 Aanleiding en doelstelling quick scan
1.2 Wat is een quick scan?
1.3 Quick scan als levend document
1.4 Het doel van het levend document
1.5 Wie schrijven het levend document?
1.6 Wanneer is het levend document af?

2. Organisatie van het totale proces en de workshops
2.1 Inleiding
2.2 Tijdelijke organisatie-onderdelen van het proces
2.3 Rollen van de deelnemers aan het proces
2.4 Procesaanpak: opzet en uitvoering van de workshops

3. Aanleg van de HSL-Oost en Rail 21
3.1 Motieven voor de spoorverdubbeling
3.2 Gevolgen voor Ede

4. Discussie-altematieven
4.1 Het maaiveld-altematie[
4.2 Het verdiepte altematie[
4.3 Het tunnelbak altematie[
4.4 Spoorfunctionaliteit, aannames bij en kosten van de altematieven

5. Parallelle ontwikkelingen
5.1 De keuze van de switch
5.2 De verbreding van de A12
5.3 Randstadrail

6. Geografische afbakening

7. Problemen en plannen in Ede
7.1 Bestaande problemen rondom het spoor
7.2 De verkeersproblematiek in Ede
7.3 Plannen voor de stationsomgeving Ede-Wageningen

8. Samenhang

Bijlagen

Bijlage A: Figuur sporen 'levend document' en 'processtappen'
Bijlage B: Statuut met enkele spelregels voor totale proces en workshops
Bijlage C: Positie van de Quick Scan Ede in de reguliere procedure
Bijlage D: Gebruikte literatuur
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H) Inhoudsopgave discussienotitie II

Voorwoord

1. Opzet van de tweede workshop
1.1 Activiteiten en tijdschema
1.2 Het vaststellen van aannames en aangrenzende onderwerpen

1
1
4

2. Conceptverslag van de workshops
2.1 Gele groep
2.2 Groene groep
2.3 Blauwe groep
2.4 Rode groep (avondgroep)

8
8
10
14
16

3. In workshop 1 gegenereerde altematieven 18
3.1 Altematieven van de blauwe groep: Edese variant variaties 18

3.1.1 Blauw 1: Edese variant met aansluiting op A12 19
3.1.2 Blauw 2: Edese variant met station in het westen 23

3.2 Altematiefvan de gele groep: Edese variant met verplaatst station 26
3.3 Altematieven van de groene groep 29

3.3.1 Schets A: Edese variant verlengd naar westen 29
3.3.2 Schets B: Verdiepte variant station Soma-terrein 32
3.3.3 Schets C: Edese variant dichte en open delen 34

3.4 Altematieven van de rode groep: verlengd overkapt 37
3.4.1 De halfverdiept verlengde tunnel 37
3.4.2 De geheel verdiept verlengde tunnel 39

3.5 De altematieven gec1usterd 42
3.6 Geografische afbakening ten behoeve van de altematievendoorrekening 43
3.7 De altematieven vergeleken 44

3.7.1 De verschillende varianten 45
3.7.2 De civiele kosten van de verschillende varianten 46
3.7.3 Waardeverandering van huizen door geluidshinder 49
3.7.4 Additionele kosten voor de verschillende varianten 50
3.7.5 Opbrengsten van dubbel grondgebruik 51
3.7.6 De altematieven vergeleken 51

3.8 Vooralsnog afgevallen altematieven (de ijskast) 52

4. Criteria 56
4.1 Van doelstellingen naar criteria 56

4.1.1 Doelstellingen van omwonenden 57
4.1.2 Doelstellingen genoemd door vertegenwoordigers bedrijfsleven 57
4.1.3 Doelstellingen genoemd door natuur-, milieu- en recreatiegroepen 57
4.1.4 Doelstellingen genoemd vanuit de gemeente 58

4.2 Criteria 58
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Bijlagen

Bijlage A: Gebruikte literatuur
Bijlage B: Openstaand wenselijk onderzoek/nadere infonnatie
Bijlage C: Verklarende begrippenlijst
Bijlage D: Complete lijst gehanteerde uitgangspunten NS
Bijlage E: Indeling werkgroepen workshop 1
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I) Inhoudsopgave discussienotitie III

Voorwoord

Hoofdstuk 1 Conceptverslag van het verloop van workshop 2
1.1. Clusteraltematieven als basis
1.2. Eerste werkgroepronde

1.2.1. Cluster A: verlengde tunnelbak ten westen van Ede
1.2.2. Cluster B: tunnelbak uit Edese altematief
1.2.3. Cluster C: openldicht varianten
1.2.4. Cluster D: de ijskast-varianten

1.3. Tweede werkgroepronde
1.3.1. Vervolg op cluster A: 'verlengde' tunnelbak, station

Ede-Wageningen
1.3.2. Vervolg op cluster B: Edese variant, station Ede-Wageningen +

aansluiting A12
1.3.3. Vervolg op cluster B: Edese variant, station Ede-West + lightrail
1.3.4. Vervolg op cluster D: maaiveldkoepelaltematief, lightrail variant,

station Ede-West

Hoofdstuk 2 Altematieven uitgewerkt in workshop 2
2.1. Altematieven uitgewerkt in twee ronden

2.1.1. 'Verlengde' tunnelbak, station Ede-Wageningen
2.1.2. Edese variant, station Ede-Wageningen + aansluiting A12
2.1.3. Edese variant, station Ede-West + lightrail
2.1.4. Maaiveldkoepelaltematief + lightrail + station Ede-West

2.2. Altematieven niet uitgewerkt in tweede ronde
2.2.1. Verlengde tunnelbak, station Ede-west
2.2.2. Openldicht variant

2.3. Terug naar de ijskast: het maaiveldkoepelaltematief
2.4. De altematieven vergeleken middels het Quick Scan model

2.4.1 De civiele kosten van de verschillende varianten
2.4.2 Waardeverandering van huizen door geluidshinder
2.4.3 Additionele kosten voor de verschillende varianten
2.4.4 Opbrengsten van dubbel grondgebruik
2.4.5 De altematieven vergeleken

Hoofdstuk 3 De criteria
3.1. Nieuw genoemde criteria

3.1.1. Een nieuwe doelstelling van omwonenden
3.1.2. Nieuwe doelstellingen vanuit brandweer en veiligheidsdiensten

3.2. Het resulterende criterialijstje

Bijlagen:

A. Indeling werkgroepen workshop 2, eerste werkgroepronde
B. Samenstelling werkgroepen workshop 2, tweede werkgroepronde
C. De werking van het TNO-model
D. Voorlopige inhoudsopgave eindrapport

79

1

3
3
6
6
8
9

11
13

13

14
15

17

20
20
21
24
27
30
33
34
37
40
43
43
44
45
46
47

48
48
48
48
49

52
53
54
56


