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ENIGE JURIDISCHE AANDACHTSPUNTEN BIJ
ONDERGRONDSE BOUWWERKEN EN INFRASTRUCTUUR
I. Inleiding
Ruimte op en boven de grond wordt steeds schaarser en dit vormt een oorzaak, waardoor
allengs steeds meer ertoe wordt overgegaan niet alleen kabels en leidingen voor transport van
vloeistoffen en gas en voor de telecommunicatie, maar ook leidingen voor bijv. geautomatiseerd goederentransport over lange afstanden onder de grond aan te brengen. Ook is de
verwachting, dat ondergrondse bouwwerken, bijv. voor opslag, in aantal aanzienlijk zullen
toenemen.
Voor het aanbrengen en instandhouden van die transportmodaliteiten door gronden van
anderen, die enkel in het belang van een ondernemer zijn, is deze voor het slagen van zijn
project voor het gehele tracé enerzijds aangewezen op planologische bestemming en het
verkrijgen van vergunningen van overheidswege terwijl hij anderzijds het niet zal kunnen
stellen zonder medewerking van alle eigenaren en overige grondgebruikers. Verkrijgt de
ondernemer niet met iedere gerechtigde binnen zijn leidingentracé overeenstemming, dan
ontstaat voor hem een kink in de kabel; hij zal andere oplossingen moeten bedenken;
transport per as of over het water bijvoorbeeld. Het spreekt voor zich, dat een zodanig
project dus valt of staat met het verkrijgen van medewerking van alle betrokkenen; hoe
langer en groter het project, des te kleiner de kans op een minnelijke regelingen met alle
gerechtigden.
In deze bijdrage willen wij in de eerste plaats ingaan op enige aspecten van de
publiekrechtelijke bestemming. Daarbij schetsen wij de besluitvorming over bestemming en
afgifte van de vereiste vergunningen op rijksniveau enerzijds en op gemeentelijk niveau
anderzijds. Aansluitend wordt ingegaan op enige privaatrechtelijke bepalingen met betrekking
tot onroerende zaken en de regeling inzake de eigendomsgrens in verticaal perspectief. Ook
zal de aandacht worden gericht op het juridisch instrumentarium, dat momenteel beschikbaar
is om volledig of gedeeltelijk gebruik van gronden voor projecten ten algemene nutte (verder:
t.a.n.) te verkrijgen of af te dwingen. Dat zal ons niet alleen voeren naar enige bepalingen
van vermogensrechtelijke aard uit het Burgerlijk Wetboek (BW), maar ons ook bij de
Onteigeningswet (Ow) en de Belemmeringenwet Privaatrecht (Bp) brengen.

ENIGE PUBLIEKRECHTELIJKE

ASPECTEN

Publiekrechtelijke besluitvorming via de WRO.
Indien het Rijk gronden in publiekrechtelijke zin wenst te bestemmen voor het aanbrengen
en instandhouden van ondergrondse kabels en leidingen kan die bestemming plaatsvinden via
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een besluit in de zin van art. 2a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (verder: WRO), een
planologische kernbeslissing (pkb). Bindend voor burgers is een dergelijke planfiguur niet,
op onderdelen kan dat wel het geval zijn voor de lagere bestuursorganen, hetgeen zich met
name voordoet, als een bestemming op een locatie zodanig concreet is aangegeven, dat zij
daarmee als een besluit in de zin van art. 1:3 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) kan
worden aangemerkt. Dat betekent, dat een zodanig besluit als een op schrift gestelde
beslissing van een bestuurorgaan moet worden gekwalificeerd, die een publiekrechtelijke
rechtshandeling inhoudt. Met rechtshandeling wordt op deze plaats bedoeld: een handeling
gericht op rechtsgevolg.
Art. 2a WRO geeft ook aan, hoe een dergelijke pkb tot stand moet worden gebracht.
Over een voorstel uit het betrokken ministerie neemt de Ministerraad een besluit, dat
vervolgens aan de Staten Generaal ter goedkeuring wordt voorgelegd. De Tweede Kamer
heeft de mogelijkheid het voorstel te amenderen, de Eerste Kamer mist -als bij de procedure
tot het totstandbrengen van wetgeving- dit recht van amendement. Na goedkeuring door de
Staten Generaal is de pkb tot standgekomen, vaak draagt zij de aanduiding structuurschema
met zich, bijv. het Structuurschema Buisleidingen'. Hoofddoelstelling daaruit:

"Het verlenen van medewerking aan en waar nodig het bevorderen van de totstandkoming en het gebruik van buisleidingen voor zover de bijdrage aan het welzijn van de
gemeenschap per saldo positief is. "
In het kader van deze totstandbrenging dienen ook de voorzienbare consequenties met
betrekking tot het milieu door middel van het opstellen van een milieu-effectrapport krachtens
de Wet Milieubeheer te worden onderzocht. Tegen een pkb als bestuursrechtelijk
uitvoeringsbesluit staat (rechtmatigheids)beroep open op de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State (verder: ABRS). Nadat de pkb onherroepelijk is geworden, dient zij zo
nodig in planologische documenten van lagere overheidscorporaties
als provincies en
gemeenten te worden geimplementeerd. Daarna kan op gemeentelijk niveau ertoe worden
overgegaan op aanvrage van de ondernemer de benodigde vergunningen (bouwvergunning,
aanlegvergunning) af te geven.
Wat planologische bestemming door gemeenten betreft, zij kunnen gronden binnen hun
territorium voor ondergrondse bouwwerken en infrastructuur bestemmen via het bestemmingsplan, het gemeentelijk planologisch uitvoeringsplan bij uitstek. Dat plan wordt
opgesteld in opdracht van het College van Burgemeester 'en Wethouders (B en W),
vastgesteld door de gemeenteraad en het behoeft vervolgens goedkeuring door het College
van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie. Aan diegenen, die zich tegen een
bestemming van planonderdelen van meet af aan hebben verzet staat tegen het goedkeuringsbesluit van GS de beroepsgang naar de ABRS open. Wanneer het gaat om ondergrondse
bestemmingen komt het in de praktijk nog al eens voor, dat gronden een zogenaamde dubbele
bestemming (in verticaal perspectief wel te verstaan) meekrijgen: de ondergrond bestemt men
voor kabels en leidingen, daarboven kan bijv. tot een andere bestemming worden besloten
(woningbouw, sportterrein bijv.)
Wanneer echter voor een op korte termijn te realiseren ondergronds project door de

! Zie: Tweede Kamer nr. 17375. Ondertussen
ongewijzigd geldend tot 1 maart 2001, zie
daarover Tweede Kamer 24.110.
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ondernemer aan een gemeente planologische medewerking wordt gevraagd gebeurt het niet
zelden, dat wanneer de geldende bestemming van gronden zich verzet tegen de realisering
van dat project, van het geldend planologisch regime via het bekende art. 19 WRO
vrijstelling wordt verleend. Deze planologische route is zeer populair bij gemeenten".

Overig publiekrecht
Maar behalve de ruimtelijke ordeningsaspceten zijn ook de andere relevante publiekrechtelijke wetten van toepassing zowel boven als onder de grond: Dus ook de milieuvergunningen,
de bodembescherming en de MER voorschriften.

ENIGE PRIVAATRECHTELIJKE

ASPECTEN.

Het recht van eigendom van onroerende zaken
Voor projecten
In de wetgeving
aangelegd, dat
eigendomsrecht

t.a.n. blijkt niet altijd de medewerking van de grondeigenaar nodig te zijn.
wordt ervan uitgegaan, dat de leiding zo diep in iemands eigendom wordt
hij geen belang erbij heeft om zich tegen enige inbreuk op zijn (aan zijn
ontleend) gebruiksrecht te verzetten'. Zien wij eerst naar art. 5:20 BW:

"Art. 20. De eigendom van de grond omvat, voor zover de wet niet anders bepaalt:
a. de bovengrond;
b. de daaronder zich bevindende aardlagen;
c. het grondwater dat door een bron, put of pomp aan de oppervlakte is gebracht;
d. het water dat zich op de grond bevindt en niet in open gemeenschap met water op
een anders elf staat;
e. gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks,
hetzij door vereniging met andere gebouwen en werken, voor zover zij geen
bestanddeel zijn van een andere onroerende zaak;
f. met de grond verenigde beplantingen.
Op deze plaats wordt bepaald, wat door de grond wordt nagetrokken en daardoor tot de
onroerende zaak gaat behoren. Hetgeen onder a, b, c, en f wordt opgesomd is of wordt door
de zogenaamde verticale natrekkingsregel eigendom van de eigenaar van de grond. Die
verticale natrekkingsregel kan trouwens bij één activiteit twee keer tot toepassing komen:
stel, een kozijn van een woonhuis wordt vernieuwd. Na montage wordt het kozijn een
bestanddeeel van de opstal, die op zich weer wordt nagetrokken door de grond.
Twee opmerkingen nog: water op de grond, dat in open gemeenschap staat met water
op een ander erf, kan of eigendom zijn van de eigenaar van dat andere erf zijn of geen

2 Op 17 april 1997 is bij de Tweede Kamer wetsontwerp
25311, nrs. 1-3 ingediend tot
wijziging van de WRO, zie daarover reeds: P.J.J. van Buuren, De zelfstandige projectprocedure en andere wijzigingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, BR 1997, pag. 719
e.v.; A.A.J. de Gier, De juridische betekenis van hogere ruimtelijke plannen naar geldend
en komend recht, BR 1997, pag. 889 e.v. en W. Wijting, Verder sleutelen aan de WRO, BR
1998, pag. 11 e.v ..
3 Zie over dit onderwerp
ook: F.E.V.M. van der Woude, Een juridische dieptegrens in
verband met het eigendomsrecht van grond? BR 1996, pag. 558 e.v ..
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eigenaar hebben omdat deze regel dan ook voor water op de andere erven geldt.
Van meer belang voor ons onderwerp is wat in lid e wordt bepaald: ook daar gaat het
om verticale natrekking ten aanzien van duurzaam met de grond verenigde gebouwen en
werken maar dat lijdt uitzondering voor gebouwen en werken, die onder de uitzondering uit
de afsluitende bijzin vallen. De wet regelt op deze plaats, dat gebouwen en werken op het
ene erf zodanig met die op een ander erf kunnen zijn verbonden, dat zij niet door de grond
waarin zij zich bevinden worden nagetrokken, maar worden nagetrokken door hun status van
bestanddeel van gebouwen of werken op het andere erf. Dat heet de zogenaamde horizontale
natrekking, die werkt sterker dan de verticale.
Niet minder van belang voor het thema van vandaag is art. 5:21 BW:

Art. 21.
-1. De bevoegdheid van de eigenaar van de grond om deze te gebruiken,
omvat de bevoegdheid tot gebruik van de ruimte boven en onder de oppervlakte.
-2. Het gebruik van de ruimte boven en onder de oppervlakte is aan anderen
toegestaan, indien dit zo hoog boven of zo diep onder de oppervlakte plaatsvindt, dat
de eigenaar geen belang heeft zich daartegen te verzetten.
-3. De vorige leden zijn niet van toepassing op de bevoegdheid tot vliegen. "
Bij de belangenafweging in de zin van art. 21 lid 2 BW rust in een proces de bewijslast op
de ondernemer ten aanzien van de (ten processe opgeworpen) stelling, dat de eigenaar geen
belang heeft zich te beroepen op zijn bevoegdheid tot gebruik als gevolg van de grote hoogte
c.q. diepte, waarop de ondernemer de grond van de eigenaar passeert". Voor goed begrip:
naar Nederlands recht strekt het recht van eigendom zich tot grote, nog nooit door mensen
bereikte diepten uit en dat vanwege het dragend effect van alle lagen onderling. Maar op een
bepaalde diepte verliest de eigenaar zijn bevoegdheid om zich tegen gebruik door anderen
te verzetten omdat zijn belang zich zo diep niet uitstrekt.
Deze beide artikelen in onderling verband beschouwd roepen enkele vragen op, zoals: wie
zijn dan wel die anderen, op wie het tweede lid van laatstgenoemd artikel doelt? Kan
iedereen daar 'zijn gang' gaan? Hoe ligt het met aansprakelijkheid voor schade als gevolg
van calamiteiten tijdens de aanwezigheid van de voorziening? En ook: wie beslist, wie tot
die diepten der aarde wel of geen toegang heeft? Is het geldend recht, dat het eigendomsrecht
van dragende aardlagen dieper kan gaan dan het daaraan verbonden gebruikersbelang?
Veel zal van plaats tot plaats afhangen van de geologische gesteldheid en onderlinge structuur
der grondlagen en deze gedachte ondersteunt het pleidooi om in het BW ervan uit te gaan,
dat gebruiksrecht en het daaraan verbonden belang dat het weren van gebruik door anderen
kan rechtvaardigen zich in de verticale dimensie tot gelijke (maar van plaats tot plaats
verschillende) diepte uitstrekken. Thans kan een project t.a.n. zonder recht of titel worden
aangebracht in en door de diepe ondergrond van de eigenaar, die zich daartegen bij
afwezigheid van belang niet kan verzetten.
Kennelijk gaat de wet ervan uit, dat met het tot grote diepte reikend recht van
eigendom in de eerste plaats een eigenaarsbelang wordt gediend doordat die diepe lagen de
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Vgl.: ParI. Gesch. Boek 5, pag. 126.
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hogere lagen schragen. Maar wie reguleert dan al die diepondergrondse activiteiten? Moet
niet bij formele wet worden bepaald, welk bestuursorgaan via een vergunningenstelsel tot
taak krijgt op die grote diepten te reguleren, wie daar wel of niet aan het werk gaat? En: wie
beslist dan over het toekennen van medegebruik in privaatrechtelijke zin van die ondergrondse ruimte? Kan daaromtrent door de ondernemer voor een werk t.a.n. met de eigenaar
worden gecontracteerd en zo ja, kan dat verder voeren tot vestiging van beperkte rechten
(erfdienstbaarheid, opstal)?
Het is hier nu niet de plaats daarop in verdiepende zin verder in te gaan, men raadplege
daarover vooral de bijdrage van H.D. Ploeger en C.l.l.M. Stolker in het Themanummer
"Ondergrondse Infrastructuur" van het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
6285/1997. In ieder geval kan worden vastgesteld, dat art. 5:21 lid 2 BW (helaas) uitgaat van
een sterk statisch veronderstelde situatie ten aanzien van gebruikersbelang en bestemming van
de grond, terwijl enige dynamische ontwikkeling denkbaar is: de bestemming van (onder)grond kan zich in de loop des tijds wijzigen waarbij gebruiksverandering in privaatrechtelijke zin afhankelijk kan zijn van bestuursrechtelijke toestemming inzake het bouwen
of aanleggen van voorzieningen.
Er speelt hier nog een ander punt: het BW maakt geen onderscheid tussen ondergrondse
activiteiten t.a.n. en strikt particuliere projecten. Derhalve kan een ondernemer van een
project t.a.n. op grote diepte ook een beroep op deze BW-artikelen doen, waardoor het
treffen van een privaatrechtelijke regeling c.q. het toepassen van onteigening of van een
gedoogplicht achterwege kan blijven. Dit kan ertoe leiden, dat bij zeer diep aangelegde
projecten t.a, n. over grote lengten voor sommige gedeelten geen en voor andere gedeelten
wel een regeling met de rechthebbenden is vereist, hetgeen dan afhankelijk is van (een
momentopname van) de huidige samenstelling, bestemming en inrichting van de gronden.
Wordt later de bestemming van de grond gewijzigd, dan kan de kat in de gordijnen vliegen,
indien het belang van de eigenaar in de rechtmatige uitoefening van zijn gebruiksrecht ' zich
verdiept' en zijn grondwaarde oploopt. Kan hij dan in beginsel verwijdering (of verplaatsing)
van de diep-aangebrachte voorziening verlangen?
De gevolgen daarvan in de particuliere sector nu daargelaten, hetgeen art. 5 :21 lid
2 BW bevat geeft voor projecten t.a.n. geen bevredigende regeling, omdat die voorzieningen
in ons land (wegens inspectie, onderhoud en vernieuwing) tot op heden nog niet op grote
diepte worden aangelegd. Wat hierbij vooral ook klemt is, dat bij deze werken door
bestemmingswijziging van de grond bij voorbaat mogelijke conflicten tussen grondgebruiker(s) en ondernemer moeten worden vermeden. Het is, afgezien van de toerekening van
aansprakelijkheid en schade(n), onwenselijk indien een eigenaar met een bouwvergunning op
zak een aannemer opdraagt met heiwerkzaamheden te beginnen, waardoor enkele uren later
in een woonwijk de gastoevoer wegvalt. Aan dit aspect, de mogelijke botsing tussen
algemene en particuliere belangen, gaan helaas het BW en (wat minstens even erg is) de Bp
voorbij!
Het uitgangspunt voor een betere oplossing is niet moeilijk aan te geven: er kan worden
voorgeschreven, dat voor alle projecten t.a.n. een minnelijke regeling c.q. een gedoogplicht
in de zin van de Bp altijd een vereiste is teneinde (wellicht eerst later) de betrokken belangen
uit een vigerende rechtsbetrekking tegen het verdiepte gebruiksrecht te kunnen afwegen. Tot
die diepte moeten eigendomsrecht en eigenaarsbelang zich altijd uitstrekken; nog dieper komt
men in dit tijdsgewricht nog geen ondernemers, doch wellicht enige oude mijnschachten
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tegen.
Toegegeven, voor de praktijk inzake ondergrondse kabels en leidingen brengt deze
oplossing meer werk met zich, maar het bijzondere doel heiligt te dezen het middel van een
regeling en de daarmee gemoeide kosten: dit alles met het oog op (over)morgenl En telt niet
zeker in de regel mee: hoe minder inbreuk, des te minder vergoeding? Zie daarover art. 14
Bp voor schadeloosstelling voor gerechtigden, die de Bp als zodanig erkent. Bij schade door
calamiteiten veroorzaakt door een Bp-project staat voor gelaedeerde derden een mogelijk
beroep open op art. 6: 162 c.q. art. 6: 174 lid 2 BW, waarbij men ook art. 6: 181 BW niet
over het hoofd mag zien!
Samenvattend: de afwezigheid van belang om zich te verzetten tegen het aanbrengen
van een Bp-werk vertale zich niet in het achterwege laten van enige regeling, maar in
reductie of zelfs (vooralsnog) tot het geheel achterwege blijven van schadeloosstelling. Bij
een zodanige wijze van handelen ontstaat hier een ordentelijk juridisch regime inzake ondergrondse kabels en leidingen'. Nog meer orde kan daarin worden bereikt, indien bij
minnelijke regelingen c.q. gedoogplichten voor de ondernemer wordt vastgelegd, op welke
diepte de ondernemer zijn Bp-werk moet aanbrengen! Ziehier reeds enige argumenten om de
Bp ,grondig' bij te werken.

Onteigening en beperking van rechten t.a.n,
Sedert 1815 laat de Grondwet (Gw) zich over onteigening uit (art. 164 Gw 1815), destijds
sterk ingegeven ter bescherming van het heilig en onschendbaar eigendomsrecht tegen
aantasting door overheid en concessionarissen. Consistent beginsel is: onteigening sine qua
non tegen schadeloosstelling. Over vragen als: voor welke doeleinden en bij wie (bij welk
overheidsorgaan) die bescherming kan worden ingeroepen laat de Gw zich sedert 1815 niet
uit.
Onteigening heeft juridisch de meest verstrekkende gevolgen: inschrijving van een onteigeningsuitspraak in kracht van gewijsde" bewerkstelligt originaire rechtsverkrijging voor de
onteigenaar, art. 59 Onteigeningswet (Ow). Op deze wijze wijst de wet op een bijzonder
rechtsgevolg: de onteigenaar leidt bij zijn rechtsverkrijging zijn recht van eigendom niet van
zijn rechtsvoorganger af en verkrijgt aldus een nieuw, geheel vrij, onbelast een onaantastbaar
recht van eigendom.
Niet altijd zijn echter het verkrijgen van volledige beschikking over en dus onteigening van de grond nodig: de Bp7 geeft voor ondergrondse kabels en leidingen, voor bovengrondse hoogspanningsleidingen aan masten en ook voor kabels c.a. op maaiveld (verder: Bpprojecten) een regeling bij een voorzienbare geringe genctsinbreuk tot eenzijdige oplegging
van een Bp-gedoogplicht, indien met rechthebbenden op de grond geen overeenstemming kan
worden bereikt.
Art. 1 Bp blijkt voor een beslissing over de belangrijke, prealabele vraag' onteigening
of gedoogplicht' twee afwegingscriteria te bevatten, die onlosmakelijk met elkaar zijn

Daarover valt nog veel meer te zeggen. Zie: A. den Breejen, Het mistige tracé van
buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen, BR 1991, pag. 505 e. v ..
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Dat wil zeggen, dat de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is en niet meer kan worden
aangevallen met rechtsmiddelen als hoger beroep en verzet.
6

7

Wet van 13 mei 1927, Stb. 159.
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verbonden. Enerzijds speelt de duur, anderzijds de door het werk" veroorzaakte mate van
inbreuk op aanwezige gebruiksrechten een rol. De noodzaak om een tijdelijke voorziening
voor een werk slechts voor korte tijd via een gedoogbeschikking aan te brengen (bijv. wegen
voor werkverkeer, een leiding voor zandtransport) kan de ernst van de inbreuk verzachten
en toepassing der Bp rechtvaardigen. Rechthebbenden weten, art. 1 Bp, hun lot over de
afweging 'onteigening of gedoogplicht' in eerste instantie in handen van de Minister van V.
en W. Deze spreekt over deze kwestie het eerste, maar niet het laatste woord: iedere
rechthebbende kan de beschikking voor toetsing aan één rechter (het hof) voorleggen, art.
4 lid 1 Bp.
Onteigening of Bp-gedoogplicht; de instrumenten zijn verwant, maar verschillen wel
van elkaar. Op grond van art. 1 Bp ligt of de uitvoering van een werk t.a.n. reeds impliciet
vast in taakstelling en bevoegdheden van een ondernemende overheidsinstantie of is dit
belang expliciet erkend door een besluit van de Kroon, tenzij bij (formele) wet aan projecten
voor één bepaalde bestemming reeds bij voorbaat het specifieke predicaat is gehecht",
Blijft overeenstemming met (een) deer) rechthebbende(n) uit en meent de minister, dat
voor dit werk onteigening niet is aangewezen, dan beslist hij niet slechts tot, maar zelfs ook
direct over het opleggen van een gedoogplicht. Zijn rechtshandeling is van gemengde aard:
enerzijds bestuursrechtelijk, anderzijds privaatrechtelijk. Zijn afwegingsbalans bevat bij een
eerste lezing twee criteria: rechthebbenden moeten een werk gedogen, indien hun belangen
redelijkerwijs onteigening niet vorderen en: in het gebruik van de zaken wordt niet meer
belemmering gebracht, dan redelijkerwijs voor aanleg en instandhouding daarvan nodig is,
art. 3 lid 1 Bp. In wezen staat hier echter slechts één criterium": hoe ernstig is de inbreuk
en hoe lang zal deze voortduren! Mede met het oog op mogelijke rechterlijke toetsing zou
men mogen verwachten, dat in de beschikking gemotiveerd uiteen wordt gezet, waarom met
een gedoogplicht in casu kan worden volstaan. Helaas, dat geschiedt in de praktijk lang niet
altijd.
Na het mislukken van de onderhandelingen gaat aan het opleggen van de gedoogplicht
openbaarmaking door tervisielegging van het project ten raadhuize van de gemeente(n)
vooraf". Gelijk bij onteigening" vindt openbare presentatie plaats, omdat een bestemming

Onder werk van art. 1 Bp moeten worden verstaan het werk als geheel project, de
onderdelen en constructies daarvan en tijdelijke voorzieningen voor het maken daarvan. Zie
E.J.M. Coenen, De werkingssfeer van de Belemmeringenwet Privaatrecht: afbakening van
het begrip ,openbaar werk', BR 1997, nr. 7, pag. 558.
8

Zie bijv. de wet van 14 december 1996, Stb. 642 (Wet energiedistributie), betrekking
hebbend op distributiebedrijven, die bij wijze van een openbare voorziening electriciteit en
gas c.q. warmte aan verbruikers leveren. Art. 16 van deze wet bepaalt, dat voor toepassing
van de Bp die werken, die zijn of worden uitgevoerd voor distributie van electriciteit, gas
of warmte, worden aangemerkt als openbare werken van algemeen nut.
9

10 De regering nam voor het laatstvermelde
toetsingscriterium het amendement
Schaik/Heemskerk over. Zie: Handelingen Tweede Kamer, 1926-1927, 49, nr. 6.

Van

11 Dat is de administratieve
Bp-procedure. Bij onteigening gaat de administratieve
procedure, leidend tot het onteigenings-KB, vooraf aan de imperatief voorgeschreven
onderhandelingen over een minnelijke regeling, art. 17 Ow.
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t.a.n. aan de orde is, waarover iedereen kan inspreken. Als sluitstuk van deze procedure valt
met de gedoogbeschikking het oordeel, dat onteigening niet nodig is.
Vormen daarbij voor de ondernemer werkelijk in hoofdzaak de mate van belemmering
en de voorziene tijdsduur de argumenten voor deze beslissing? Jazeker, maar voor de
rechthebbenden kunnen andere aspecten minstens even zwaar wegen: naast vigerende of op
handen zijnde planologische voorschriften moet vanuit hun positie ook zorgvuldig worden
bezien, of het aanbrengen van nog een werk de emmer per betrokken perceel zo langzamerhand niet eens doet overlopen.
Men denke maar eens aan het geval, waarin in een perceel grond reeds kabels en
leidingen liggen en een andere ondernemer zich met de boodschap meldt, dat zijn kabeltje
er nog best bij kan. Wellicht rechtvaardigt dat kabeltje op zich onteigening niet, maar
toegevoegd aan het aanwezige bestand kan het de totale inbreuk te groot maken. Zulke
aspecten hebben evenals de beslissing over onteigening of gedoogplicht op niets anders
betrekking dan op rechtsvragen, waarover een rechter moet kunnen oordelen!
Voor aanleg en instandhouding van werken t.a. n. als kabels en leidingen, die redelijkerwijs
onteigening niet rechtvaardigen kan een toegelaten ondernemer uit de kring van personen van
art. 1 Bp van de regeling inzake de gedoogbeschikking uit deze wet gebruik maken. Art. 1
Bp zegt het een en ander over het begrip 'toegelaten ondernemer' en luidt voor zover hier
van belang:

"Wanneer ten behoeve van openbare werken:
die door het Rijk, door eene provincie of ingevolge het reglement voor de instelling
door een waterschap (--) zijn ondernomen,
die door Ons, Onze Minister die het aangaat of door een provinciaal bestuur
krachtens de wet zijn bevolen,
die door een waterschap (--) anders dan ingevolge het reglement voor de instelling
of door eene gemeente worden of zijn ondernomen of zijn bevolen terwijl het openbaar
belang door Ons of van Onzentwege is erkend,
die ingevolge eene door het openbaar gezag verleende concessie worden of zijn tot
stand gebracht, terwijl het openbaar belang door Ons of van Onzentwege is erkend,
of van welke het algemeen nut bij de wet is erkend,
een werk noodig is, waarvoor duurzaam of tijdelijk gebruik moet worden gemaakt
van onroerende zaken, kan ieder, die eenig recht heeft ten aanzien van die zaken,
behoudens recht op schadevergoeding, worden verplicht te gedoogen, dat zoodanig
werk wordt aangelegd en in stand gehouden, indien naar het oordeel van Onzen
Minister van Waterstaat de belangen van de rechthebbenden redelijkerwijs onteigening
niet vorderen en in het geruik van de zaken niet meer belemmering wordt gebracht,
dan redelijkerwijs voor den aanleg en de instandhouding van het werk noodig is. "
Uit dit artikel blijkt in de eerste plaats, dat daarin geen bevoegdheid tot het verlenen van
concessies voor een activiteit t.a.n. voorkomt. In de praktijk ziet men her en der in

Zie de art. 62 tlm 64 Ow en het van V. en W. afkomstige wetsontwerp TK 1997-1998,
25676, ms. 1-3, waarin wordt voorgesteld om in de art. 62 tlm 64 Ow aan te sluiten bij de
voorbereidingsprocedure
van Afd. 3.4 Awb. Niet wordt voorgesteld art. 2 Bp op
overeenkomstige wijze aan te passen.
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gedoogbeschikkingen wel eens verwijzingen naar een concessie als bedoeld in art. 1 Bp
waarbij men dan bedenke, dat art. lover dat onderwerp niets anders doet dan naar verwijzen
naar een (reeds verleende) concessie, waartoe de bevoegdheid derhalve elders in het recht
moet worden opgespoord.
Wat het opleggen van een gedoogplicht overeenkomstig art. 2 lid 5 Bp betreft is dit
is eerst dan toegestaan, indien met een/de rechthebbende(n) op de grond (verder: de rechthebbenden) geen regeling in der minne tot stand kan worden gebracht. Slaagt men als ondernemer daarin wel, dan leidt dat meestal (bij gebrek aan beter) tot een regeling naar burgerlijk
recht: vestiging van een recht van opstal. Een der alternatieven kan vestiging van een recht
van erfdienstbaarheid zijn. Welk beperkt recht men ook vestigt, het algemeen belang
rechtvaardigt bijzondere zakenrechtelijke rechtsgevolgen, die kunnen worden ontleend aan
uit het centrale onderwerp van de Bp: de gedoogbeschikking ".
Wat gebeuren moet en wat in de praktijk geschiedt is, dat de ondernemer inventariseert wie
hem als rechthebbenden op een perceel grond" bekend zijn. Geen twijfel zal bestaan over
de betrokkenheid van grondgebruikers als eigenaren, erfpachters, vruchtgebruikers, pachters
en huurders, voor wie uiteraard geldt, dat hun gebruik betrekking moet hebben op de grond,
waarin of waarover de voorziening moet worden aangebracht. Over twee (mogelijke)
gerechtigden volgen enkele kanttekeningen. Valt onder deze categorie ook diegene, wiens
perceel als heersend erf in het kader van een gevestigd recht van erfdienstbaarheid geldt ten
opzichte van het lijdend erf, waardoor of waarover de Bp-voorziening wordt aangebracht?
Dat hangt sterk af van wat als last (vgl. art. 5:70 en vooral 5:71 BW) op het lijdend erf
drukt, doch in beginsel telt de eigenaar van het heersend erf als rechthebbende mee, alleen
al daarom, dat hij van het aanbrengen der voorziening enige (voor vergoeding in aanmerking
komende) schade zal ondervinden.
Regelingen ter voorkoming

van een Bp-gedoogplicht;

opstalrecht

Overeenstemming tussen de ondernemer en de eigenaar voor aanleg en instandhouding van
het eigenlijk werk leidt meestal tot goederenrechtelijke rechtsgevolgen, veelal tot de vestiging
van een zelfstandig recht van opstal. Over het beperkt recht van opstal zegt art. 5: 101 BW
thans:

1. Het recht van opstal is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak
van een ander gebouwen, werken of beplantingen iii eigendom te hebben of te
verkrijgen.
2. Het recht van opstal kan zelfstandig dan wel afhankelijk van een ander zakelijk
recht of van een recht van huur of pacht op de onroerende zaak worden verleend.
3. In de acte van vestiging kan de opstalIer der verplichting worden opgelegd aan de
eigenaar op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom -de
retributie- te voldoen.

Met de term 'beschikking' kan het ministerieel gedoogbesluit worden aangeduid, maar
men bedenke, dat in het bestuursrecht dit begrip eerst werd geïntroduceerd door Van der Pot,
Nederlands Bestuursrecht, 1932, pag. 204.
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Anders dan art. 3 Ow selecteert de Bp geen beperkte kring van rechthebbenden.
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Bij vestiging van een zelfstandig opstalrecht" -zie art. 5: 101 lid 2 BW- kan de ondernemer
zijn recht later overdragen aan een hem opvolgende ondernemer. Zo kan een leiding tussen
twee punten A en B in haar geheel worden overgedragen door overdracht (bij één notariële
akte) van alle gevestigde rechten van opstal. Anders dan onder het oude BW16 kent de
huidige regeling bij opstalrecht de mogelijkheid om in de acte van vestiging een verplichting
voor de rechthebbende op te leggen tot het op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen
betalen van een retributie.
Behalve de vestiging van een zelfstandig opstalrecht, zijn nog andere oplossingen voor Bpondernemers denkbaar; daartoe laat art. 5 lid 3 sub b Bp in zijn huidige redactie alle ruimte.
Doch alle goede bedoelingen ten spijt, deze wetswijziging staat op gespannen voet met een
premisse, waarvan de Bp uitgaat. Immers, daar het gaat om bescheiden medegebruik, dat
geen onteigening vordert, valt in dit bestek vestiging van een beperkt recht als erfpacht of
vruchtgebruik vrijwel onmiddellijk af. Als alternatief is vestiging van een recht van
erfdienstbaarheid ten gunste van een onroerende zaak van de ondernemer en ten laste van alle
percelen waardoor of waarover het werk wordt aangebracht wel denkbaar: indien bijv. het
werk technisch blijft verbonden aan een zeker perceel (een koppelingsstation bijv.); zo
ontstaat een ' super' heersend erf, dat een ketting van lijdende erven kent. Om de eigendomskwestie veilig te stellen kan accessoir een opstalrecht worden gevestigd'",

Enige gedachten over nieuwe wettelijke regelingen.
Wanneer in de nabije toekomst ondergrondse projecten naar aard en omvang toenemen,
wordt het onvermijdelijk, dat ondernemer en eigenaar in een wederkerige rechtsbetrekking

Nog een ander, bepaald niet onbelangrijk voordeel: wordt de grond waarin de voorziening ligt, later onteigend, dan heeft de ondernemer als derde-belanghebbende in de zin van
art. 3 Ow recht om in het geding tot onteigening te interveniëren teneinde zijn schadeloosstelling (wegens verwijdering of omlegging) toegelegd te krijgen.
15

Vgl.over de mogelijkheid tot het overeenkomen van een bijzondere retributie (destijds
solarium genaamd): Asser-Beekhuis 11,Zakenrecht, 1990, pag. 276 alsmede: Asser-MijnssenDavids- Van Velten, Zakenrecht, 1996, pag. 234.
16

17 Vestiging van een recht van erfdienstbaarheid
met afhankelijk opstalrecht dient hier te
geschieden door eigenaar en Bp-ondernemer, ook weer met het oog op de doorbreking van
de natrekkingsregel en ook weer leidend tot doorbreking ten algemene nutte van de
onderlinge rangorde ten opzichte van reeds gevestigde zakelijke rechten. Is het lijdend erf
in erfpacht uitgegeven, dan komt vestiging van een zodanig recht van erfdienstbaarheid door
de erfpachter meestal niet in aanmerking: mede daarom niet, omdat de erfpachter
beschikkingsonbevoegd is tot vestiging van een afhankelijk opstalrecht. Vestiging van een
recht van erfdienstbaarheid sec voor een Bp-project zal meestal ook plaatsvinden tussen
eigenaar en Bp-ondernemer, hoewel art. 5:84 lid 3 BW in theorie hier ook een mogelijkheid
biedt tot vestiging door een erfpachter, maar de Bp-ondernemer zal dan in redelijkheid mogen
verlangen, dat de eigenaar op de aldaar aangewezen wijze instemt met de vestiging door de
erfpachter. Daarnaast is ook nog denkbaar, dat de erfpachter aan de vestiging meewerkt met
last en volmacht van de eigenaar, waardoor de duur van dat recht van erfdienstbaarheid niet
wordt bepaald door de duur van het recht van erfpacht.

•

•
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worden geplaatst: hetzij op basis van overeenkomst (met zakenrechtelijke doorwerking),
hetzij krachtens rechterlijk gewijsde! Bij grote ondergrondse bouwwerken zullen grondgedeelten aan verschillende eigenaren in horizontaal en! of verticaal perspectief kunnen toebehoren,
hetgeen om nauwkeurige vastlegging van rechten en verplichtingen tussen alle betrokkenen
vraagt. Biedt het recht hier een kader aan voorzieningen, waaruit per project een keuze kan
worden gemaakt?
Mij dunkt: neen en het is hoog tijd om aan uitbreiding van het juridisch arsenaal te
gaan denken. In conceptuele zin kunnen twee oplossingen op privaatrechtelijke leest de
gedoogbeschikking vervangen. In de eerste blijft het beginsel van het grondperceel als
(onroerende) eenheidszaak in stand. Voor openbare werken als kabels en leidingen moeten
percelen vanaf een elders, wellicht kilometers verderop gelegen 'heersend' moedererf,
kunnen worden belast met een recht van erfdienstbaarheid t.a.n.". Voor alle ondergrondse
(netwerken van) kabels en leidingen t.a.n. is het zonder enige aarzeling aannemelijk, dat zij
altijd op één of een aantal percelen samenkomen, dat als heersend erf kan fungeren.
Daar zo'n recht van erfdienstbaarheid niet voor iedereen in het privaatrechtelijk
verkeer ter dispositie zal staan, is het BW minder geschikt om het daarin op te nemen.
Toevoeging aan de Ow ligt veel meer voor de hand. Vestiging geschiede in der minne of bij
gebreke van consensus (niet bij ministeriële beschikking maar) krachtens rechterlijke
uitspraak en inschrijving in de registers. Verschil in rechtsgevolg als gevolg van hetgeen als
constitutief document (notariële acte of rechterlijke uitspraak) in de openbare registers wordt
ingeschreven, mag niet optreden. Vgl. art. 5:54 BWI9, dat ziet op uitstekende of overhellende bebouwing op andermans grond; in zo'n geval kan de rechter tot vestiging van een
recht van erfdienstbaarheid veroordelen.
Bijzonder rechtsgevolg moet uiteraard zijn, dat zo'n recht van erfdienstbaarheid een
hogere zakenrechtelijke rangorde heeft dan eerder gevestigde rechten. Dan geldt: wie niet
sterker is in de tijd maar sterker in zijn belang, is sterker in zijn recht; om die reden
prevaleert zo'n recht van erfdienstbaarheid ook ten opzichte van persoonlijke gebruiksrechten. Voor alle gebruiksgerechtigden wordt tegenover latere inbreuk op het genot wettelijke
schadevergoeding in het vooruitzicht gesteld ten laste van de eigenaar van het heersend erf.
Aangezien verticale natrekking voor dergelijke werken achterwege moet blijven, bepaalt de
wet, dat de voorziening van rechtswege eigendom is van de eigenaar van het heersend erf.
Bovendien: welk belang van de grondeigenaar verzet zich ertegen, dat het werk zijn status
als roerende zaak behoudt? Reeds nu kan worden verdedigd, dat het werk noch naar
verkeersopvattingen bestanddeel (art. 4, lid 1 BW), noch bijzaak van de grond (art. 4, lid
2 BW) wordt, omdat het in functioneel opzicht" het rendement van de gronden niet
verhoogt. Dit alles met deze nuancering, dat voor aftakkingen de verticale natrekking en
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Vgl. hierbij Ploeger, Diss., nr. 298.

19 In dit artikel wordt gewag gemaakt
van het verlenen van een recht van erfdienstbaarheid terwijl het vestigen wordt bedoeld. Zie hierbij art. 3:300 BW inzake reële executie
van een veroordeling tot het verrichten van een rechtshandeling.

Hierbij: HR 15 november 1991, NJ 1993, 316 m.nt. W.M. Kleijn onder NJ 1993,
317. Hetgeen dit arrest leerde over natrekking van apparatuur in gebouwen past bij mijn
opvatting, dat een Bp-werk zonder functionele waarde voor grond en bebouwing naar
verkeersopvattingen geen bestanddeel wordt van de grond of van die bebouwing.
20
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statusmutatie in beginsel wel plaatsvinden,
functioneel en waardebepalend zijn.

omdat die voor grond en bebouwing

wel

Het tweede voorstel gaat dieper dan het eerste: hierbij zullen onroerende zaken hun karakter
als eenheidszaak verliezen. Voor ondergrondse bebouwing als tunnels en opslagloodsen is een
vorm van splitsing van grond wenselijk, die tot twee of meer grondsegmenten voert met
horizontale scheidingsvlakken, die zijn vastgelegd op tekeningen, die aan een notariële acte
van splitsing zijn gehecht. Deze acte dient uiteraard te worden ingeschreven in de registers.
De verticale begrenzing wordt bepaald door vlakken, die loodrecht staan op de eigendomsgrenzen op maaiveld. Zo kunnen twee (of meer) onroerende segmenten (op zich weer
eenheidszaken) boven elkaar ontstaan. Het spreekt voor zich, dat voor kabels en leidingen
de eerste oplossing door het vestigen van een recht van erfdienstbaarheid t.a.n. bij de tweede
oplossing kan worden toegepast: dan ontstaat geen lijdend erf, maar een lijdend segment.
Dit tweede voorstel vraagt om nieuwe (kwalitatieve) burenrechtelijke bepalingen in
verband met 'verticaal nabuurschap', zoals regels voor leidingen voor energie, vluchtwegen
en de luchtverversing etc. Afwijking van deze bepalingen kan vanzelfsprekend via het recht
van erfdienstbaarheid plaatsvinden. Om evenwel te vermijden, dat een ondergronds (bouw)werk in zijn geheel blijft bestaan uit een verknipte blokkendoos van aaneengeschakelde
eigendommen dient het mogelijk te worden, dat alle gedeelten van het werk via zaaksvorming
tot één onroerende zaak worden na inschrijving van een acte in de registers.
Op deze wijze kunnen eenheidszaken ak in horizontale zin ontstaan, die vele naast
elkaar gelegen grondsegmenten passeren. Vernummering van aaneengesloten grondsegmenten
van één eigenaar tot één kadastraal nummer binnen één gemeente betekent noch onder de
zon, noch onder de grond opzienbarend nieuws en is momenteel bij samenvoeging van
(ongesplitste) percelen met afzonderlijke nummers aan de orde van de dag. Natuurlijk kan
bij deze splitsing voor de grondsegmenten niet worden gewerkt met een aanduiding van
oppervlakten in centi-aren, aren en hectaren. Aan de hand van de splitsingstekening zal,
behalve voor het diepste segment, in kubieke meters worden gerekend, waarbij voor het
segment aan het maaiveld de vermelding van de oppervlakte kan worden gehandhaafd. Voor
het onderste segment wordt volstaan met het aangeven van de diepte van de grens van het
bovenvlak, omdat een algemene dieptegrens hier ten lande niet bestaat. Dit voorstel behelst
een andere vorm van splitsing dan die van Titel 9, Boek 5 BW inzake splitsing in
appartementsrechten, omdat geen gemeenschap ontstaat. Vandaar de noodzaak tot nieuwe
burenrechtelijke bepalingen. Precies zoals bij het eerste voorstel moet deze splitsing in der
minne of via een rechterlijke uitspraak tot stand kunnen komen. Verschil in rechtsgevolg
tussen beide wijzen van totstandkoming mag niet optreden teneinde geen afbreuk te doen aan
de zakenrechtelijke eenheid van de ondergrondse voorziening. Onroerende segmenten zullen
vatbaar zijn voor overdracht, verhypothekering, uitgifte in erfpacht, splitsing in appartementsrecht en verhuur.
Voor deze tweede optie pleit voorts het volgende: indien bijv. voor metro-aanleg op
zich met onteigening van een segment ondergrond onder het gehele of slechts onder een
gedeelte van een bestaande perceel kan worden volstaan, is dat naar huidig recht onmogelijk:
onteigening treft het perceel 'van hoog tot laag'. Rond 1851, in de tijd van de trekschuit en
de totstandkoming van de Ow, werd niet aan ondergrondse infrastructuur gedacht. Kan
onteigening redelijkerwijze beperkt blijven tot een diepgelegen grondsegment, dan behoort
een eigenaar zich in die richting te kunnen verweren, indien de ondernemer meent het gehele,
ongesplitste perceel nodig te hebben. Het eerste voorstel kan slechts ten dienste staan van
projecten t.a.n., splitsing van grond in segmenten kan ook in het privaatrechtelijk rechtsver-
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keer worden benut, wanneer geen algemeen belang wordt gediend. Een aan dit onderwerp
gewijde titel kan in Boek 5 BW worden opgenomen.
Na dit alles mag niet worden vergeten, dat de Bp ook erin voorziet om gebruik van
gronden te verlangen voor bijv. een tijdelijke toegangsweg of opslagterrein van materiaal en
materieel. Een aanverwante regeling bevat art. 5:56 BW, maar omdat deze vorm van tijdelijk
gebruik alleen voor werken t.a.n. mag worden verlangd, moet een regeling terzake niet in
het BW maar in de Ow worden opgenomen.
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Verwijzing naar enige recente literatuur:
F.E. V.M van der Woude, Een dieptegrens in verband met het eigendomsrecht van
grond? Bouwrecht 1996, pag. 558 e.v.;
.
S.D.M. de Leeuwen Th.G. Drupsteen, Gedoogplichten voor telecommunicatievoozieningen. Bouwrecht 1997, pag. 549 e.v.;
E.J.M. Coenen, De werkingssfeer van de Belemmeringenwet Privaatrecht: afbakening
van het begrip 'openbaar werk'. Bouwrecht 1997, pag. 556 e.v.;
H.D. Ploeger en C.J.J.M. Stolker, De ondertunneling van de HSL. Boortunnels en
en rechten van grondeigenaren. Publicatie in het themanummer "Ondergrondse
Infrastructuur", WPNR 6285, pag. 656 e. v.;
W. Wijting, Regelingen voor transportmodaliteiten. WPNR 6285, pag. 660 e. v.;
W. Wijting, twee artikelen over gedoogplicht ingevolge de Bp, Bouwrecht
1998/1999 (te verschijnen)
A.A. van Velten, De eigendom van ondergrondse telecomnetten. WPNR 6285, pag.
667 e.v.;
E.J.M. Coenen, De Belemmeringenwet Privaatrecht nader beschouwd. WPNR 6310
J. de Jong, De kenbaarheid van ondergrondse werken. Jaarrede van de voorzitter,
uitgesproken tijdens de jaarvergadering 1997 van de Vereniging voor Bouwrecht.
Bouwrecht 1998, pag. 453 e. v. en daarin tevens een beschouwing over in 1997 voor
de Vereniging voor Bouwrecht uitgebrachte preadviezen.
D. Samkalden (Publiekrechtelijke aspecten van ondergronds bouwen) en B.

van den Berg e.a (Privaatrechtelijke aspecten van ondergronds bouwen),
Preadviezen Juridische aspecten van ondergronds bouwen, nr 25, Vereniging
voor Bouwrecht, Deveneter 1997.
.

Integraal Afwegen
Samenvatting inleiding Prof dr ir W.A.H. Thissen, TU Delft/Technische Bestuurskunde
CUR/COB Symposium Complexiteit bij de planning van infrastructuur in stedelijke
gebieden, 8 oktober 1998 Delft
Het begrip" Integraal Afwegen" suggereert (1) aanwezigheid van alternatieven
waartussen afgewogen kan worden (2) het betrekken van alle (relevante) aspekten in die
afweging (3) een specifiek afwegingsmoment (4) een aanwijsbare actor of groep die de
afweging maakt.
Veel methoden voor effectschatting en integrale afweging, zoals de kosten-baten analyse
en de multicriteria-analyse, zijn op grond van dit" ideaalbeeld" ontwikkeld. Met name in
de sfeer van de ruimtelijke planning en infrastructuurafwegingen (o.a. SOVI) is veel
aandacht aan integrale afwegingsmethodieken besteed. Het accent lag en ligt daarbij sterk
op de inhoudelijke rationaliteit: het zoeken naar de "beste" plossing bij gegeven doelen
en binnen gegeven randvoorwaarden. Het streven naar integraliteit leidt tot complexiteit:
veel aspekten, mechanismen, belangen en soorten effecten moeten meegenomen worden.
Ingewikkelde analyses zijn echter al snel ondoorzichtig, zeker voor de besluitvormers.
Bovendien blijkt in de praktijk dat veel keuzes op grond van een beperkt aantal
argumenten (vaak, maar niet altijd financiele) gemaakt worden, waardoor de vraag rijst
hoe relevant verfijnde integrale analyses zijn.
Gemengde ervaringen met dez klassieke aanpak en inzichten uit de bestuurskunde hebben
de laatste jaren geleid tot een aantal belangrijke accentverschuivingen in het denken over
integrale benaderingen gericht op een evenwichtige besluitvorming:
1. Verschuiving van de aandacht naar het voortraject.
Niet zozeer door toenemend detail in de afweging tussen gegeven alternatieven is winst
te behalen, maar door nadrukkelijker stil te staan bij de probleem-formulering enafbakening, en bij de vraag of het spectrum aan beschouwde alternatieven wel breed
genoeg IS.
2. Aandacht voor verschillen in percepties tussen actoren
Het klassieke model gaat uit van de gedachte dat er één beste probleemformulering is. In
feite houdt iedere actor er zijn eigen probleemperceptie op na. Dit kan complicerend
werken (onenigheid over wat het probleem is), het kan evenzeer kansen bieden doordat
oplossingen mogelijk worden worden die om uiteenlopende redenen voor verschillende
actoren acceptabel zijn.
3. Aandacht voor de actorconfiguratie.
Afhankelijk van wie er bij het debat betrokken wordt worden andere problemen
ingebracht en andere oplossingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de inbreng van private
partijen in gevallen waar meervoudig ruimtegebruik mogelijk is.
Het selecteren van actoren die betrokken worden bij het bedenken van oplossingen wordt
daarmee een onderdeel van het ontwerp van een integraal afwegingsproces
4. Toenemende aandacht voor" ontwerpende leerprocessen"
In plaats van een eenmalige zoektocht naar de beste oplossing voor een gegeven
probleem, met een eenmalig beslismoment worden planningsprocessen steeds meer
gezien als continue leerprocessen waarin verschuivingen in probleemafbakening en perceptie, het scala aan beschouwde alternatieven, en het ontwerpend zoeken naar
varianten die op een voldoende draagvlak kunnen rekenen centraal staan.
5. Aandacht voor interactiviteit en participatie
Participatie van belanghebbenden en/of deskundigen van uiteenlopende aard is sterk in
ontwikkeling. Verwachte/beoogde voordelen zijn tweeledig: efficientere en soepeler
procesgang doordat draagvlak wordt opgebouwd en uit het proces komende oplossingen
daardoor gemakkelijker geaccepteerd worden, en kwalitatief betere oplossingen door
gebruik van een rijker scala aan gezichtspunten en ideeen.

Over het geheel genomen leiden deze ontwikkelingen tot meer aandacht voor de
samenhang en wisselwerking tussen inhoud en proces van besluitvorming. Comrnunikatie
en transparantie worden belangrijk.. Het procesontwerp (wie waarom wanneer bij het
ontwerp betrekken, welke regels afspreken) kan cruciaal zijn. Maar ook traditionele
methoden blijven belangrijk: het goed in beeld krijgen van technische mogelijkheden,
kosten, al dan niet gewenste effecten en de verdeling daarvan over partijen en in de tijd.
Maar er zijn accentverschuivingen van detail naar de grote lijn, van het gebruik van een
'vast' model naar flexibiliteit. Analyses richten zich niet alleen op inhoud, maar ook op
actoren en hun belangen en percepties. Zoekstrategieën krijgen een meer ontwerpend
karakter, waarbij win-win opties en compensatiemogelijkheden belangrijker worden dan
het zoeken naar de "beste" oplossing.
Binnen het COB is deze thematiek vanuit een aantal verschillende invalshoeken
opgepakt. Ten behoeve van het voortraject is een Quick-Scan methodiek ontworpen
waarin een interactieve actor-gerichte aanpak wordt gecombineerd met een brede, globale
inhoudelijke analyse van alternatieven. Tevens is verkend op welke wijze milieu- en
ruimtelijke effecten in monetaire eenheden uitgedrukt zouden kunnen worden, vanuit de
gedachte dat dergelijke effecten op deze wijze serieuzer meegenomen zouden worden in
de afweging. In het TU Delft onderzoek op het gebied van integraal afwegen wordt
'verdiepend ingegaan op integraal ontwerpen, en op het samenspel tussen inhoudelijke
analyse en procesontwerp ten behoeve van besluitvorming.
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Symposium Complexiteit bij Planning van Infrastructuur in Stedelijke Gebieden
ir. Frank van der Hoeven
Meervoudig Ruimtegebruik in de plannen voor nieuwe Rijkswegen
-Nieuwe ondergrondse wegverbindingen
Tunnels worden in Nederland al sinds de jaren '40 gebruikt om de oevers van de vele rivieren
en kanalen in ons land te verbinden. Het gebruik van de ondergrond voor het gecombineerd
oplossen van problemen ten aanzien van mobiliteit, leefmilieu en ruimtedruk is daarentegen
nieuw. De eerste voorstellen in die lijn zien we pas voor het eerst ontstaan in het midden van
de jaren '90. En veel van de 'complexiteit bij de planning van infrastructuur in stedelijke
gebieden' komen we juist bij deze nieuwe opgave tegen.
-Achtergronden bij de A20 versus A16/13-case
Centraal in het ochtendprogramma van het symposium staat de case A 16/13.
Voor een beter begrip van deze case is het eerst nodig om de achtergronden te schetsen van
een aantal recente infrastructuurprojecten in de Randstad. Vervolgens wordt er dieper
ingegaan op een viertal plannen of onderzoeken die ruimtelijke uitspraken doen over het
noordelijk deel van de Rotterdamse regio:
-het Integraal Plan Noordrand Rotterdam (ofIPNR)
-de Tracé/MER-studie voor de A16/13 Kleinpolderplein - Terbregseplein
-de haalbaarheidsstudie overdekte Rijksweg 20/13: 'Infra-Development'
-het Regionaal StructuurPlan (of RSP) Noordrand Il + III
-Recente Infrastructuurprojecten in Randstad
Wat de snelwegen in de Randstad onderscheidt van andere auto(snel)wegen in Nederland is
met name hun schaal, complexiteit en ruimtegebruik. Langs de randen van de grote
agglomeraties in de Randstad ontstaan nu snelwegen met 10 rijstroken per richting die
vanwege capaciteits- en veiligheidsoverwegingen opgesplitst worden in deelsystemen als
bijvoorbeeld 2x3 rijstroken voor doorgaand verkeer en 2x2 rijstroken voor herkomst- en
bestemmingsverkeer. Wanneer deze dubbele systemen ruimtelijk niet in te passen zijn, zien
we ook wel parallelle verbindingen ontstaan enkele kilometers verderop in de regio. Op deze
wijze verdubbeld natuurlijk wel het oppervlak met een matig of slecht leefmilieu.
Op een aantal plaatsen zijn we er zelfs nog niet met 10 rijstroken. Daar waar de complexe
dubbele snelwegsystemen verknoopt moeten worden met andere auto(snel)wegen ontstaan
zeer omvangrijke en ruimteverslindende weef- en breiwerken, omgeven door brede zones die
niet of slechts in beperkte mate gebruikt kunnen worden voor stedelijke doeleinden.
In een maatschappelijke situatie waar er steeds vaker het woord 'ruimtegebrek' in de mond
genomen wordt, zullen integrale oplossingen ontwikkeld moeten worden voor deze opgaven.
Dit wordt nogeens nadrukkelijk onderstreept door de actualisering van de VINEX, gedateerd
27 november '97:
Het rijk ondersteunt de haalbaarheidsonderzoeken die gericht zijn op een versterking van de
stedelijke vitaliteit door het opvoeren van de intensiteit en verscheidenheid van het stedelijke
ruimtegebruik en verbetering van de kwaliteit van de stedelijke ruimte door herontwikkeling
van slecht gebruikte ruimte, meervoudig grondgebruik, ondergrondse oplossingen, en
overbouwen van zware infrastructuur.

-RW 14 (Sijtwende)
In de afgelopen jaren is de maatschappij duidelijk anders gaan denken over de rol die
Rijkswegen spelen in haar dagelijkse leefomgeving. De eerste concrete aanwijzing daarvan
komen we tegen bij de voorgenomen aanleg van RW14 in Voorburg. Na vier jaar Tracé- en
MER-onderzoek en een ministerièle beslissing ontstond er in 1994 een bestuurlijke patstelling
tussen de gemeente en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Die impasse werd pas
doorbroken werd nadat 's lands grootste tunnelbouwer samen met een plaatselijke
projectontwikkelaar een alternatieve oplossing had ontwikkeld voor het vraagstuk: het plan
Sijtwende (1995). Door het verdiepte deel van de weg af te dekken en het gelijkvloerse deel in
te pakken in een zogenaamde holle dijk ontstond de mogelijkheid om in de zone 700
woningen te bouwen in de directe omgeving van het tracé.
De weg kon aangelegd worden en de lokale overheid raakte ervan overtuigd dat dit mogelijk
was zonder een onevenredig grote aanslag op de leefmilieu in de gemeente.
-A4 Noord (Schiedam- en Vlaardingen Noord)
De omstandigheden die de aanleiding vorming voor ondergrondse voorstellen voor de A4
Noord lijken als twee druppels water op die van Sijtwende. Nadat de minister in 1996 een
besluit neemt op grond van het Tracé- en MER-onderzoek loopt de uitvoering van de plannen
vast door de weigering van de plaatselijke overheid om mee te werken. Deze keer krij gt de
gemeente in kwestie, Schiedam, zelfs steun van de provincie Zuid-Holland én de meerderheid
van de Tweede Kamer. Het voorstel om bovenop het reeds bestaande zes meter hoge
zandlichaam een snelweg aan te leggen, omgeven door dertien meter hoge betonnen schermen
is gewoon niet meer van deze tijd. Vervolgens zien een aantal marktpartijen hun kans schoon
en komen met Sijtwende-achtige oplossingen voor de dag.
-Het ontbrekende Meervoudig Ruimtegebruik
Dergelijke voorbeelden laten goed zien dat ondergronds bouwen een bijdrage kan leveren aan
de kwaliteit van het leefmilieu en dat ze tegelijkertijd ook mogelijkheden biedt voor
meervoudig ruimtegebruik. Toch zijn die voorbeelden vanuit een ander oogpunt aanzienlijk
minder fraai. Het wordt namelijk duidelijk dat de Tracé-/MER-procedure in dit soort
complexe situaties niet altijd meer in staat is om de planvorming rond infrastructuur tot een
goed einde te brengen. Nadat de verantwoordelijke Minister een TracéBesluit neemt, gaat het
proces gewoon verder! En dat komt met name omdat er één belangrijk component in het
onderzoek naar het Tracé en het Milieu ontbreekt: Meervoudig Ruimtegebruik. Het directe en
indirecte ruimtebeslag van infrastructuur is onlosmakelijk verbonden geworden met de
planning van infrastructuur.
Een dergelijke gegeven zien we niet alleen weerspiegeld in de planning van nieuwe
verbindingen. Ook bij bestaande wegen kijkt men anders aan tegen de manier waarop
auto(snel)wegen opgenomen zijn in hun omgeving. Een goed voorbeeld daarvan is de
Integratie van de A2 in de plannen voor de nieuwe woonwijk Leidsche Rijn.
-A2 (Leidsche Rijn)
Bij de VINEX-Iocatie Leidsche Rijn, net ten westen van Utrecht, zou de A2 een enorme
barrière gaan vormen tussen de nieuwe wijk van 20000 woningen en moederstad Utrecht. Om
een dergelijke situatie te voorkomen werd in het Masterplan Leidsche Rijn voorgesteld om de
snelweg in te passen door middel van een gesloten tunnel over de volle lengte van het
woongebied met een lengte van ± 2 kilometer. Maar ook hier pakte het plan anders uit dan
aanvankelijk was voorzien. Overwegingen ten aanzien van de financiering van de inpassing

en de risico' s die verbonden zijn aan het transport van (explosie )gevaarlijke stoffen maakten
een aanpassing van de oorspronkelijke plannen noodzakelijk. In de nieuwe voorstellen wordt
nu uitgegaan van een open-dicht-open-dicht oplossing waar kortere gesloten trajecten van 300
tot 500 meter lang elkaar opvolgen: de zogenaamde Creatieve Variant Integratie A2 Leidsche
Rijn (1996).
-De noodzaak van nader onderzoek naar meervoudig ruimte gebruik en infrastructuur
Weliswaar bestaat er dus een duidelijke maatschappelijke vraag naar hoogwaardige
weginpassingen. Maar er liggen blijkbaar ook nog belangrijke vragen open op dit gebied
De voortgangsrapportage MissiebriefImpuls voor de Ruimtelijk-Economische Structuur van
31 maart 1998 geeft dat duidelijk aan:
... alleen via zeer innovatieve oplossingen kunnen de dilemma's (van ruimtedruk en
economische groei) worden aangepakt. Investeringen in kennis kunnen bijdragen aan de
oplossingen of voorkomen van die dilemma's ... flinke kennislacunes zijn o.a.: meervoudig
ruimtegebruik en inpassing van infrastructuur in het landschap en stedelijk gebied.
Wat nodig is, is een benadering waarbij de belangen van de verschillende betrokkenen, de de
veiligheid, de (meer)kosten en de financiering van de inpassing, maar ook de kwaliteit van het
leefmilieu en het meervoudig gebruik van de ruimte tegelijkertijd onderzocht worden. Niet als
afzonderlijke aspecten, maar als één geheel.
Na deze introductie gaan we verder met de Noordrand van de Rotterdamse Regio.
-Integraal Plan Noordrand Rotterdam IPNR
Eind jaren tachting, begin j aren negentig is het zogenaamde Integraal Plan Noordrand
Rotterdam ontwikkeld door de gemeente Rotterdam. Het plan is met name bijzonder vanwege
de sterke vervlechting van infrastructuur en stedelijke ontwikkeling.
Het plan voorzag in de bouw van 7 000 woningen, meer dan 500 000 m2 bvo voor kantoren
en voorzieningen en 170 ha bedrijventerrein. Daarnaast was de draaiing en uitbouw van de
Rotterdam Airport voorzien, de aanleg van de HSL, het doortrekken van de NoordzuidMetrolijn en niet in de laatste plaats: de aanleg van een nieuwe snelweg: de AI6/13.
De moeilijkheid met een dergelijke brede benadering is misschien al duidelijk. De gemeente
zette hoog in op een omvangrijke ruimtelijke ontwikkeling. Maar de belangrijkste troefkaarten
in het spel waren in handen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Omdat de
gemeente in een dergelijke situatie bijna geen invloed heeft over de planvorming voor de vele
nieuwe verbindingen is het geheel nogal kwetsbaar. Zeker omdat het plan zónder een aantal
van deze infrastructurele werken niet zou slagen.
Daarnaast kunnen er op een aantal inhoudelijke onderdelen vraagtekens geplaatst worden.
Tegenwoordig zien we voorstellen voor ondergrondse snelwegen vooral ontstaan vanwege de
kwaliteit van het leefmilieu en vanwege het meervoudig gebruik van de ruimte. In dat opzicht
is een snelwegtunnel onder de start- en landingsbaan van Rotterdam Airport niet helemaal
logisch. De luchthaven zelf heeft namelijk een omvangrijke hinderzone om haar heen die
nieuwe onwikkelingen niet toelaten. Bovendien is de oplossing niet echt veilig. Normaal
gesproken biedt een landtunnel het voordeel dat er waar dat maar nodig is in- en uitgangen
gemaakt kunnen worden voor zelf redding of hulpverlening. Onder een vliegveld ligt dat
natuurlijk anders. De start- en landingsbaan zal nooit een veilige voorziening kunnen vormen
voor gebruikers van de tunnel of voor de aanrukkende hulpverlening.

De uiteindelijke uitkomst van het IPNR is dan ook bijzonder mager. Het tracé van de HSL zal
nu ondergronds worden aangelegd. Maar de ruimtelijke ontwikkelingen die die ze moest
faciliteren zijn gestagneerd. Met name door het uitblijven van een positief besluit ten aanzien
van de nieuwe luchthaven is het IPNR als ontwikkeling niet altijd niet gelukt.
·Startnotitie A16/13
Eind '96 is de lang verwachte TracélMER-procedure voor de Al6113 TerbregsepleinKleinpolderplein opgestart. Maar ... de aanleg van de A16/13 wordt nu niet meer gezien als
een strategisch element in een stedelijke ontwikkelingsvisie. De voornaamste taak die de
A16/13 moet vervullen is het oplossen van de fileproblemen op de A20. En de aanleg van de
nieuwe snelweg in de Noordrand is niet de enige manier om dat doel te bereiken.
Een andere oplossing is de verbreding van de A20 zelf. De A20 wordt dan 10 rijstroken breed
en aangelegd als een gescheiden systeem met 2x2 en 2x3 rij stroken.
Opvallend is dat het gemeentebestuur van Rotterdam nog altijd voorstander is van de aanleg
van de A16113 al heeft de nieuwe snelweg nu een ander tracé. De A16/13 loopt in de nieuwe
plannen niet langer schuin door de polder Schieveen. Daardoor is de draaiing en de
uitbreiding van de luchthaven niet langer mogelijk. Desondanks ziet het college de weg nog
altijd als een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de Noordrand.
De gemeenteraad daarentegen had meer belangstelling naar een geheel verdiepte verbreding
van de A20. En dat ging aanzienlijk verder dan de voorstellen van Rijkwaterstaat. In de
startnotie werd namelijk voorgesteld om de gefaciliteerde rijstroken ondergronds aan te
leggen terwijl het overige verkeer gebruik blijft maken van het bovengrondse tracé.
De gemeenteraad wilde in aansluiting op het Tracé-MER-onderzoek onderzocht zien wat nu
de voordelen zijn van een geheel verdiepte variant. En het was haar daarbij met name te doen
om de voordelen ten aanzien van de kwaliteit van het leefmilieu en de mogelijkheden voor
meervoudig ruimtegebruik.
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• 'Infra-Development', haalbaarheidsstudie overdekte Rijksweg 20/13
De nadere studie is inderdaad verricht en dat is op zichzelf een bijzonder feit. Het suggereert
dat Rijkswaterstaat oog begint te krijgen voor het thema dat de planning van infrastructuur in
stedelijke gebieden zo complex maakt: meervoudig ruimte gebruik.
Maar of deze belangstelling echt diep van binnen komt daar moeten toch een aantal
vraagtekens bij gesteld worden. De opdracht voor de haalbaarheidsstudie van een overdekte
A20113 omvatte geen nader onderzoek naar de aspecten interne veiligheid, externe veiligheid
in relatie tot het vervoer van gevaarlijke stoffen. De opdrachtnemer mocht aannemen dat deze
problematiek geen verdere randvoorwaarden stelde aan het gebruik van de tunnel of de ruimte
daaromheen. Dit is een wonderbaarlijk liberale opstelling waarmee een projectgroep Zuidas in
Amsterdam of Leidsche Rijn in Utrecht dolenthousiast zou zijn.
Maar laten we eerlijk zijn. Een haalbaarheidsstudie naar meervoudig ruimtegebruik boven of
langs infrastructuur zonder een doordachte benadering van het veiligheidsvraagstuk is weinig
waard. Daar kunnen we kort over zijn. Evenals over de conclusies van de rapportage. Nergens
in de studie komt een kwantificering naar voren waaruit blijkt wat het meervoudig
ruimtegebruik nu eigenlijk oplevert in aantallen woningen, vierkante meters bvo kantoren of
bedrijven. En dat moet toch echt de basis vormen van een dergelijke studie. Een Tracéstudie
zonder een overzicht van het aantal motorvoertuigen op de weg, of een MER-studie zonder
geluidscontouren of emmissiewaarden is evenmin denkbaar.

De conclusie dat de haalbaarheidsstudie overdekte RW20113 weinig aanknopingspunten voor
een verder onderzoek in het kader van de TracélMER-procedure is terecht. Maar ze ligt bij de
gekozen benadering wel heel erg voor de hand.
VINEX-Iocatie Noordrand 2/3
De vraag is hoe het nu verder gaat met die ingewikkelde relatie tussen de planning van
infrastructuur en stedelijke gebieden. De plannen van het IPNR liggen in de ijskast. Het is niet
waarschijnlijk dat de gebieden langs de A20 op korte of lange termijn aangemerkt worden als
verdichtingszones. Voorlopig moeten de nieuwe woningen in het noordelijk deel van de
Rotterdamse Regio gebouwd op de VINEX-Iocatie NoordRand I1+I1I, net ten noorden van het
tracé van de A 16113.
Het wonderlijke aan de hele situatie is dat de plannen elkaar nu lijken te negeren. In de MER
voor de VINEX-Iocatie Noordrand II + III (15 000 woningen) komt de hele AI6/13 niet voor.
Het effect van één van de voornaamste bronnen van geluid in het jaar 2010 wordt gewoon
weg niet getoetst.
Het enige wat men doet is het reserveren van een brede lege zone, waarvan de randen
opgevuld zijn met groen en bedrijventerrein. En ook al wordt de snelweg daar uiteindelijk niet
aangelegd. De regio is een nieuw en omvangrijk niemandsland rijker.

Integraal afwegen en de A16/13
René Monnikhof en Bert Enserink

Afwegen doet iedereen. Boeken en artikelen over beslistheorie, economie, beleidsanalyse
enzovoorts zijn rijkelijk gekruid met voorbeelden-voor-de-beginner van wat hun
vakgebied in essentie inhoudt, veelal het onvermijdelijke stel dat moet kiezen tussen
restaurants, of de sollicitant die zijn keuze tussen banen moet bepalen. Geschetst wordt
dan hoe beslistheorie, kosten-baten analyse of andere beleidsanalytische technieken een
grote steun kunnen zijn bij dergelijke afwegingen, om vanuit het duister van het dagelijks
menselijk denken naar het licht van de 'objectieve', 'rationele' afweging te komen.
Integraal afwegen wil iedereen. Het is een zondagsschoolbegrip, dat net als
begrippen als 'rechtvaardigheid', 'eerlijkheid', 'het algemeen belang' enzovoorts een
warm gevoel opwekt bij eenieder die het in de mond neemt, zonder dat nu precies
duidelijk is wat ermee bedoeld wordt.
Een definitie van integraal afwegen die de meeste opvattingen die erover lijken te bestaan
redelijk dekt is de volgende: Integraal afwegen is een afweging met betrekking tot een
vraagstuk waarbij alle relevante aspecten van dat vraagstuk op correcte wijze worden
meegenomen. Zoals duidelijk zal zijn, is dit geen definitie die beoogt een definitief

antwoord te geven op de vraag wat integraal afwegen nu 'precies' is. Het is een definitie
die juist bedoeld is om richting te geven aan vragen, om daarmee dichter te kunnen
omcirkelen wat integraal afwegen inhoudt.
Die vragen concentreren zich op drie woorden in de definitie: alle, relevante, en
correcte. Alle en relevante geven samen de belangrijkste spanning van integraal afwegen
weer.' Alle' staat voor de tendens tot uitdijen die integraal afwegen kenmerkt, het
meenemen van 'alle' aspecten, van 'alle' details, 'alle' alternatieven, enzovoorts. Omdat
het echter niet doenlijk lijkt bij ieder besluit het volledige universum te betrekken, zal dat
alle gekwalificeerd moeten worden, in relatie tot iets. Over het algemeen verstaat men
onder dat iets het probleem dat moet worden opgelost, waarvan dan 'alle' aspecten
zouden moeten worden meegenomen. 'Relevante' is dan het scheermes waarmee de
scheiding wordt aangebracht tussen wat wel en niet tot het probleem behoort, de stem van
de noodzaak grenzen te trekken, te abstraheren. Het woord 'correcte', tenslotte, staat
hierbij voor het 'hoe', de wijze waarop geprobeerd wordt de spanning tussen alle en
relevante op te lossen.
Een vraag met betrekking tot het hoe is bijvoorbeeld wie dat integraal afwegen nu
eigenlijk doet. Hoewel dat vaak nogal impliciet blijft, lijkt dat traditioneel 'de'
besluitvormer te (moeten) zijn, daarbij 'objectief ondersteund met 'alle relevante'
informatie door beleidsanalisten enJof andere experts (al dan niet ambtenaren). Integraal
afwegen wordt daarbij gezien als een veelal eenmalige, of in ieder geval discrete,
activiteit, uit te voeren als de informatie is verzameld, de analyse is gedaan en alle
'feiten' en alternatieven op tafel liggen. Dit zou getypeerd kunnen worden als de
traditionele visie op integraal afwegen.
Een alternatieve visie op afwegen gaat uit van het proceskarakter ervan. Afwegen
maakt deel uit van het besluitvormingsproces, niet als een eenmalige activiteit, maar als

een ermee vervlochten deelproces. Vanaf het eerste poneren van een probleem of het
begin van het leuren met een oplossing vinden grotere en kleinere afwegingen plaats.
Afwegingen omtrent hoe het probleem moet worden afgebakend, welke informatie moet
worden verzameld, welke alternatieven worden beschouwd en op basis van welke
aspecten of criteria. Hierbij gaat het feitelijk om afwegingen omtrent drie belangrijke
inhoudelijke handelingen: de verrijking, respectievelijk de indikking van het inhoudelijke
beeld dat wordt gecreëerd, en de wijze waarop de 'toegelaten' informatie wordt
gestructureerd. Welke elementen worden toegelaten, welke geweerd of verwijderd, en
hoe worden ze ten behoeve van de besluitvorming gepresenteerd? De meeste van deze
afwegingen vinden niet plaats door welke (officiële) besluitvormer dan ook, maar door de
technici, de analisten en experts die zich bezighouden met de vormgeving van probleem
en alternatieven, uitmondend in officiële en onofficiële documenten. Daarbij sturen ze
hun eigen koers bij het vinden van een evenwicht tussen 'alle' en 'relevante'. Die kleine
en grotere afwegingen zijn vaak bepalender voor de uiteindelijke uitkomst dan de
officiële afweging die besluitvormer soms op gezette tijden tijdens, soms alleen aan het
eind van het proces mag verrichten. In een dergelijke procesvisie op integraal afwegen is
afwegen dus een proces met diverse activiteiten (waaronder integrale afweging als
opgevat in de traditionele visie), verricht door veelal meerdere 'experts' (waaronder de
'beslisexpert' , de besluitvormer), die op basis van kennis, vuistregels en subjectieve
persoonlijke voorkeuren de vormgeving van probleem en te beschouwen oplossingen
bepalen.
Uiteindelijk gaat integrale afweging om selectie, om filtering. Uit de brei aan informatie
die in het proces gegenereerd wordt moet uiteindelijk een keuze gemaakt worden voor
een alternatief of actie. Dat is de slotselectie, maar zoals uiteengezet, ook tijdens het
proces waarin die beslisinformatie wordt vormgegeven vindt doorlopend filtering plaats,
van de informatie (over bepaalde problemen, bijvoorbeeld) die wordt toegelaten tot het
proces (de verrijking), en de informatie die daaruit weer wordt verwijderd (de indikking).
Het gereedschap voor die filtering bestaat veelal uit aspecten, of criteria, al dan niet
gekwantificeerd in monetaire waarden of scores van multi-criteria-analyses. Er zijn
binnen de traditionele visie redelijk uitgekristalliseerde opvattingen over goede en slechte
manieren om een dergelijke filtering uit te voeren, over wat de 'correcte' wijzen zijn om
dat te doen.
Daarnaast is een alternatieve wijze van filtering in opkomst, gebaseerd op de
erkenning dat veel traditionele afwegingen resultaten opleverden die inhoudelijk weinig
innovatief waren, bepaalde aspecten over het hoofd zagen of te weinig gewicht toekenden
en daarmee tot weerstand leidden. Dit heeft geleid tot wat 'participatieve beleidsanalyse'
is gedoopt, waarin belanghebbenden betrokken worden in of de analyse van problemen,
of de vormgeving en selectie van beleidsvoorstellen, of al die activiteiten. Participatieve
beleidsanalyse kan deel uitmaken van participatieve besluitvorming, maar ook van een
meer traditioneel beleidsproces. Een uitgangspunt hierbij is dat traditionele analyses en
afwegingen altijd tekort zullen schieten, omdat bepaalde informatie, kennis en
vaardigheden daarin niet beschikbaar komen. Die informatie, kennis en vaardigheden die
in traditionele afwegingen tekort schieten, en waarin participatieve beleidsanalyse zou
kunnen helpen voorzien, zijn de volgende:
informatie over de voorkeuren en wensen van belanghebbenden

informatie over de lokale situatie
bij belanghebbenden aanwezige beroepsmatige deskundigheid
de creativiteit, het oplossingsgenererend vermogen en de ontwerpvaardigheid van
belanghebbenden.
Het filter dat in deze alternatieve wijze van integraal afwegen gebruikt wordt, is dat
van de mate waarin voorstellen kunnen rekenen op steun (draagvlak) van degenen die
ermee te maken krijgen, de belanghebbenden dus.
Beide benaderingen hoeven elkaar niet uit te sluiten, maar kunnen elkaar versterken. Een
proces waarin zowel de traditionele wijze van afweging als een poging tot de nieuwe
wijze van afwegen naast elkaar zijn toegepast, is dat van de besluitvorming over de
A16/13 in Rotterdam. Hier zal worden geanalyseerd in hoeverre die beide processen op
'correcte' wijze zijn uitgevoerd, en in hoeverre ze elkaar daadwerkelijk inhoudelijk
versterken of niet.

De A16/13
Het traditionele proces

-

~

In het Integraal Plan Noordrand Rotterdam (IPNR) was een samenhangend plan
gepresenteerd voor een drietal ontwikkelingen in het Noordrandgebied: de verplaatsing
van de luchthaven, de ontwikkeling van een nieuw stedelijk gebied en het oplossen van
de rijkswegproblematiek. Besluitvorming omtrent de luchthaven bleef uit.
In 1995 hebben daarom de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat directie ZuidHolland een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor inrichting van
het IPNR-gebied. Dit leidde tot de "Rapportage modellenstudie IPNR-vervolg", waarin
de mogelijkheden staan voor verstedelijking van het noordrandgebied met en zonder
luchthaven. Er wordt in aanbevolen een tracé/m.e.r.-procedure voor een besluit over de
rijksweg van start te laten gaan, met als hoofdalternatieven de aanleg van A16/13 en
uitbreiding van rijksweg 20. Beide zouden voldoende mogelijkheden bieden voor verdere
ruimtelijke ontwikkeling.
Op 2 december 1996 werd de startnotitie vastgesteld door Rijkswaterstaat ZuidHolland, gevolgd door de richtlijnen voor de MER in mei 1997. Kort daarna ving de
MER aan, die tot op heden nog steeds gaande is en verondersteld wordt binnenkort
afgerond te worden. Rijkswaterstaat is initiatiefnemer van het project, er bestaat een
projectgroep bestaande uit Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en de gemeente
Rotterdam.
Naast de officiële documenten (Startnotitie, richtlijnen voor de MER, straks de
TrajectnotaiMER) heeft het proces ook een aantal onofficiële documenten opgeleverd, de
zogenaamde beslisdocumenten. Met behulp hiervan konden het zogenaamde 'Bestuurlijk
Afstemmingsoverleg' en het 'Bevoegd Gezag'zich uitspreken over welke varianten nader
moesten worden uitgewerkt. Het betreft dus documenten met een duidelijke
selectiefunctie.

-~

Een open plan proces
Zoals recentelijk wel vaker gebeurt, besloot Rijkswaterstaat de traditionele gang van
zaken aan te vullen met een zogenaamd 'open planproces' . Wat dat precies is, is voor
vele partijen, waaronder Rijkswaterstaat, duidelijk ook niet altijd even helder, het komt in
ieder geval neer op het eerder en nauwer betrekken van meer belanghebbenden bij de
besluitvorming dan gebruikelijk. De opzet van het open planproces werd toevertrouwd
aan Kolpron Consultants. Er werd gewerkt met klankbordgroepen (voor enerzijds
bestuurders en ambtenaren, anderzijds belangengroepen) en informatiebijeenkomsten
(voor de lokale burgerij). Voorafgaand aan de Startnotitie werden Strategische
Werkconferenties gehouden met de klankbordgroepen en informatiebijeenkomsten voor
de burgers. Het open planproces is voortgezet in de Trajectnota/MER-fase.
Het traditionele proces is duidelijk de kern van de procedures, waaraan het open
planproces is toegevoegd. Dat leidt tot de volgende vragen:
in hoeverre is het traditionele proces 'vakmatig'goed uitgevoerd?
in hoeverre wordt gebruik gemaakt van het open planproces voor inhoudelijke
verrijking en sturing van het traditionele proces?
Deze vragen zullen worden beantwoord aan de hand van de officiële en onofficiële
documenten die het proces heeft opgeleverd en een eerder uitgevoerde studie naar het
proces t.b.v. het CaB-project N41O.

De startnotitie
Het traditionele proces
In de startnotitie worden vier hoofdproblemen gesignaleerd:
1. fileproblemen op de A20 tussen Terbregseplein en Kleinpolderplein
2. de verkeersafwikkeling
op het onderliggend
wegennet (met bijbehorende
leefbaarheidspro blemen)
3. de verkeersveiligheid op het betreffende deel van Rijksweg 20
4. de leefbaarheid en barrierewerking rond de A20 en A13
De problemen worden in de startnotitie pro forma verbonden met de huidige en
toekomstige structuur van het Noordrandgebied en de wijze van ontwikkeling van het
onderliggend wegennet. Voor de afstemming tussen de plannen zal intensieve
samenwerking bestaan tussen Rijkswaterstaat, Stadsregio Rotterdam en de betrokken
gemeenten. Andere ontwikkelingen worden vrij uitputtend opgesomd (er worden 19
mogelijk relevante ruimtelijke ontwikkelingen in het studiegebied aangegeven), maar
kennelijk alleen vanwege hun mogelijke invloed op verkeerskundige grootheden. Ook
worden ruimtelijke ontwikkelingen binnen de bebouwde kom niet meegenomen.
Mogelijkheden voor inhoudelijke oplossingsvervlechting met huidige of toekomstige
ontwikkelingen worden niet aangestipt.
Vijf alternatieven worden gesuggereerd voor de MER:

het nulaltematief
alternatief zonder uitbreiding infrastructuur: meer openbaar vervoer en verbeteren
bestaande infrastructuur
alternatief A20: uitbreiding door 2x2 rijstroken extra. Drie stroken voor doorgaand
verkeer (per rijrichting) in een tunnel.
alternatief A16/l3: aanleg van een 2x2autosnelweg. Twee tracévarianten: een
grotendeels aan de buitenkant van het Lage Bergsche Bosch en 3 meter boven
maaiveld.
Ander tracé tussen Lage Bergsche Bosch en noordoostelijke
bebouwingsgrens van Hillegersberg. Zes meter beneden maaiveld, afgedekt met een
meter dikker grondlaag.
MMA: vooralsnog niet ingevuld
Een reeks alternatieven wordt afgeserveerd in de startnotitie met behulp van een aantal
criteria:
probleemoplossend vermogen
nadelige/positieve effecten
voldoen aan verkeerstechnische/verkeersveiligheidseisen
uitvoerbaarheid/mate van realisme
mogelijkheid van doelgroep benadering
draagvlak, zoals gebleken bij klankbordbijeenkomsten en informatie-avonden
Van de 6 criteria zijn de eerste twee en nummer vier nogal vaag te noemen (het tweede
criterium kan zo breed worden opgevat dat het feitelijk alle andere criteria overbodig
maakt) en is de toepassing van het zesde sterk afhankelijk van de onderbouwing ervan.
Die is in de startnotitie afwezig. Alle criteria worden in de startnotitie niet toegelicht.
Door de vaagheid van de helft van de criteria lenen deze zich uitstekend voor strategisch
gebruik. De betekenis van de criteria lijkt door de startnotie heen dan ook wel eens te
veranderen. Daarnaast duiken hier en daar ineens criteria op, als bijvoorbeeld
bouwhinder, die niet direct te plaatsen lijken onder de genoemde officiële zes. Ook het
criterium kosten speelt een zeer grote rol, aangenomen moet maar worden dat dit onder
'uitvoerbaarheid/mate van realisme' valt.
In de startnotitie wordt ook vooruitgeblikt op de trajectnota/mer. Het beoordelingskader
van die trajectnota zou moeten bestaan uit (pag. 32):
"1 het probleemoplossend
vermogen: de mate waarin de problemen op het
hoofdwegennet en het onderliggend wegennet worden opgelost; (arcering RM)
2 de (negatieve dan wel positieve) neveneffecten: de effecten op milieu, landschap,
ruimtegebruik en economie, e.d.;
3 de realisatie-inspanningen: kosten, aanlegtijd, bestuurlijke factoren."
Een geheel andere indeling van beoordelingscriteria als in de startnotitie zelf
gehanteerd. Daarnaast staat in bijlage 3 een uitgebreide lijst van beoordelingscriteria voor
de Trajectnota/MER, die wederom anders is ingedeeld. Opvallend is verder nog het
gebruik van het woordje op in het eerstgenoemde aspect van de bovenstaande driedeling:
kennelijk houdt probleemoplossend vermogen in de mate van afname van congestie op de
wegen, terwijl in de startnotitie toch vier problemen zijn gedefinieerd, waarvan dit slechts
één was.

Een sterk punt in de startnotitie is wel het voornemen aandacht te besteden in de
Trajectnota/MER aan onzekerheden door de gevolgen van eventuele toekomstige aanleg
van Rijksweg 24 aan te geven, en de in ogenschouw te nemen studieperiode (tot 2010)
aan te vullen met een doorkijkje naar 2015 (in de richtlijnen voor de MER later
aangevuld met de mogelijkheid voor een doorkijkje tot 2020).
De inhoudelijke invloed van het open planproces
Een eerste opvallend fenomeen is dat van alle deelnemers aan het open planproces, het
grootste deel ook heeft ingesproken na de startnotitie. Dit suggereert dat het vertrouwen
van de deelnemers in de inhoudelijke doorwerking van hun bijdrage in het open
planproces op de 'echte' procedure, niet zodanig is dat men een inspraakreactie
achterwege durfde te laten. Is dit terecht?
Ten aanzien van de probleemperceptie hadden deelnemers aan het open planproces een
aantal problemen voor ogen, die niet door Rijkswaterstaat waren meegenomen. Het gaat
dan om zaken als een tekort aan niet-havengebonden bedrijfslocaties, het ontbreken van
een aansluiting met het bedrijvenpark Rotterdam Noord-West, de wenselijkheid van
ontsluiting van nieuwbouwlocaties in Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs, enzovoorts.
De reden dat Rijkswaterstaat deze overwegingen niet (officieel) mee neemt lijkt te liggen
in een competentiekwestie: Rijkswaterstaat gaat over wegen. Verder lijken de vier door
Rijkswaterstaat opgesomde problemen dermate algemeen dat ze het veld redelijk dekken.
Wel bleken omwonenden het vierde deelprobleem, de leefbaarheidsproblemen rondom de
A20, het belangrijkst te vinden, in tegenstelling tot de voorkeur die Rijkswaterstaat
koestert voor het oplossen van het fileprobleem. Het gewicht dat aan de
leefbaarheidsproblemen werd gegeven verbaasde de projectleider.
Ook ten aanzien van de oplossingen hadden de deelnemers aan het open
planproces een reeks aan suggesties, waarvan één een wat grotere rol zou spelen in het
verdere proces: het geheel ondergronds brengen van de A20 tussen het Terbregseplein en
Kleinpolderplein, gecombineerd met kantorenbouw en eventueel huizen.

Richtlijnen voor de MER
Het traditionele proces
Volle kracht vooruit in de vertrouwde Rijkswaterstaat lijn. "Rijkswaterstaat directie ZuidHolland zoekt een oplossing voor de fileproblemen op het deel van Rijksweg 20 tussen
het Terbregseplein en het Kleinpolderplein in samenhang met het onderliggende
wegennet. Zij doet dit in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de Stadsregio
Rotterdam. Oplossingen worden gezocht in een aanpassing van de huidige A20 dan wel
het realiseren van een nieuwe verbinding tussen de AI6 en A13." (p. 3)
Dat is duidelijke taal: het probleem is een fileprobleem (de overige drie in de
startnotitie genoemde problemen zijn franje) en we gaan een nieuwe weg aanleggen
danwel de oude uitbreiden. Geen woord over het alternatief zonder uitbreiding van
infrastructuur, dat volgens de startnotitie officieel zal worden meegenomen in de

Trajectnota/MER! Wel wordt in de richtlijnen voor de MER een nader onderzoek
aangekondigd naar de mogelijkheid voor volledige ondertunneling van de A2ü
In de tracé/MER-studie zullen naast oplossingen voor de rijkswegalternatieven
ook mogelijkheden voor aanvullende maatregelen voor de andere probleemvelden
worden opgenomen. Voor uitwerking hiervan geldt een andere procedure en andere
initiatiefnemers. Deze oplossingen voor het onderliggend wegennet moeten wel tegelijk
worden ontwikkeld met de rijkswegalternatieven. Wel gaat Rijkswaterstaat samen met
Rotterdam kijken naar de barrierewerking.
Een redelijk vooruitstrevend inhoudelijk voornemen is het uitvoeren van
robuustheidscontroles om na te gaan in welke mate een alternatief voldoet aan
doelstellingen of criteria buiten de planperiode of als de vooronderstellingen tegen- of
meevallen. Bij onzekerheden over het wel of niet optreden van effecten moet een worst
case scenario worden opgesteld. De manier waarop milieu-effecten zijn bepaald moet
worden toegelicht. Onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden
en in gebruikte gegevens zal worden vermeld. Beschreven moet worden welke
onzekerheden blijven bestaan en de reden daarvan, in hoeverre op korte termijn zou
kunnen worden voorzien in leemten in informatie en in hoeverre die leemten de kwaliteit
van de besluitvorming beïnvloeden.
Ook dient een indicatie gegeven te worden van mogelijke effecten van voorzienbare
secundaire ruimtelijke ontwikkelingen die door alternatieven geïnitieerd of gestimuleerd
kunnen worden. De mogelijke ontwikkelingen rond Rotterdam Noord en de gevolgen
daarvan voor het voornemen dienen aan de orde te komen. Ook hier dus weer een
passieve opstelling, de wederzijdse effecten worden in kaart gebracht, zonder een poging
samenhangende oplossingen te ontwikkelen.
Inhoudelijke invloed van het open plan proces

Opvallend aan de reactie van de insprekers is de brede steun voor onderzoek naar
mogelijkheden tot (volledig) ondertunnelen of overbouwen van de A2ü tussen
Terbregseplein en Kleinpolderplein (soms ook A13 in Overschie). Dit zal dus leiden tot
een studie.
Verscheidene partijen pleiten ervoor tijdens de MER-fase het open planproces voort te
zetten. Rijkswaterstaat zegt dit toe, moet hiervoor echter nog een plan van aanpak maken.
Verscheidene partijen vragen om een gelijkwaardige behandeling van de openbaar
vervoeralternatieven, maar hebben daar weinig vertrouwen in. Men proeft een zekere
vooringenomenheid bij Rijkswaterstaat voor de rijkswegalternatieven.... In haar respons
geeft Rijkswaterstaat aan dat het openbaar vervoer alternatief onvoldoende
"probleemoplossend vermogen" heeft, waarbij het bedoelde probleem kennelijk het
fileprobleem is.
De deelgemeente Overschie pleit voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor een
alternatief tracé van rijksweg 13 in Overschie. Het antwoord is dat dit niet wordt
onderzocht, omdat het in de startnotitiefase niet is meegenomen (arcering RM). Kennelijk

is het Overschie tijdens het open planproces ook niet gelukt dit alternatief er bij
Rijkswaterstaat door te krijgen als serieuze optie. Overigens was in de hoofdtekst (p. 7)
aangegeven dat in eerste instantie zou moeten worden uitgegaan "van een breed scala aan
mogelijke oplossingen, waarbij ook oplossingen die niet in de startnotitie beschreven
staan maar die tijdens het open planproces of in de inspraak op de startnotitie naar
voren zijn gebracht, aan de orde dienen te komen (arcering RM).
Insprekers suggereren een reeks aan grotere en kleinere oplossingsalternatieven. Ook hier
geldt dat men deze kennelijk niet via het open planproces bevredigend kwijt kon. Ook
wordt gevraagd of gekwantificeerd kan worden wat voor burgers de financiële schade
kan zijn door bijvoorbeeld waardedaling van onroerend goed kan zijn. Deze schade zal
niet worden gekwantificeerd in de tracé/MER-studie, wel wordt aandacht besteed aan
mogelijkheden voor groencompensatie. De kosten daarvan zullen echter kennelijk niet
worden vermeld.
In antwoord op het pleidooi van een burger voor een onafhankelijke
en
onbevooroordeelde instantie die het alternatief zonder uitbreiding van infrastructuur zou
onderzoeken, geeft Rijkswaterstaat aan (p. 61) "De bedoeling is dat Rijkswaterstaat,
Directie Zuid-Holland, in de tracé/MER-studie de onderzochte alternatieven op
objectieve wijze met elkaar vergelijkt."

Haalbaarheidsstudie

De Weger naar Overdekte Rijksweg 20/13

De aangekondigde studie naar de mogelijkheden voor ondertunneling van de A20 werd
uitgevoerd door Architectenbureau De Weger, in opdracht van Rijkswaterstaat. Het is een
onderzoek naar de potenties van de stedelijke ontwikkeling die het ondergronds brengen
van (delen van) de A20 en de A13 in Overschie mogelijk zou kunnen maken. De studie
behelst drie ontwikkelingsvisies:
• Stad&Infrastructuur: rijksweg 13 wordt omgelegd, de A20 deels overkluisd, het spoor
gaat deels de lucht in.
• Groen-Blauw Netwerk: wonen en werken in een parkachtige omgeving. Rijksweg 20
en de spoorlijn worden in een tunnel gelegd. Op het tunneldak komen alleen groene
functies.
• Onafhankelijke Ontwikkeling: de infrastructuur wordt op poten gezet en gestapeld.
Een combinatie van elementen uit Stad&Infrastructuur en Groen-Blauw Netwerk wordt
mogelijk geacht en gefaseerde uitvoering is mogelijk.

Het traditionele proces
De beoordelingsaspecten (criteria) in deze studie behelzen:
- Aansluiten/versterken stedebouwkundige structuur
Verkeersoplossend vermogen
Aansluiten bij visie van (deel)gemeenten en maatschappelijke acceptatie
Technische uitvoerbaarheid

•
•

Vermindering milieubelasting:
geluid
lucht
Kosten en baten

De kosten van de ontwikkelingsvisies zijn ruw geraamd op zo'n 2 miljard gulden voor
Stad&Infrastructuur, 2,9 miljard voor Groen-Blauw Netwerk en 1,8 miljard voor
Onafhankelijke Ontwikkeling. In alle gevallen komen de kosten voor Rijksweg 13 (0,4
miljard) daar nog bovenop. Onder de niet geraamde kosten vallen onder andere de ksoten
voor planschade, compensatie, boorrisico's e.d. Ook verschillen in beheers- en
exploitatiekosten zijn niet gekwantificeerd.
Tegenover de kosten staan ook geraamde opbrengsten, uiteenlopend van
minimaal 0,2 miljard voor Stad&Infrastructuur tot maximaal 1 miljard voor Groen-Blauw
Netwerk. Echter, deze opbrengsten vallen op andere partijen dan de kostendragers, over
een veel groter gebied en een veel grotere tijdsspanne dan de kosten.
Inhoudelijke invloed vanuit het open planproces
De ontwikkelingsvisies zijn ontwikkeld in discussie met (ambtelijke) vertegenwoordigers
van een aantal direct betrokken partijen; Rijkswaterstaat, Gemeente Rotterdam,
Stadsregio Rotterdam, Nederlandse Spoorwegen. Er is niet gestreefd naar volledige
instemming van alle betrokkenen, en er is geen overleg of afstemming met andere
partijen geweest. Het haalbaarheidsonderzoek vond plaats in twee werkbijeenkomsten
van medewerkers van Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en NS.
Van enige directe verbintenis met het open planproces is geen spoor, hoe de gewenste
'aansluiting bij maatschappelijke acceptatie' is nagestreefd is onduidelijk: op basis van
schriftelijke verslagen van het open planproces?

Beslisdocument

2A

In dit min of meer interne document wordt op basis van een globale uitwerking van
varianten een advies van de projectgroep gegeven over de kansrijkheid ervan. Op basis
van het document spreken het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg en het Bevoegd Gezag
zich uit over nader uit te werken varianten.
Het traditionele proces
De voor- en nadelen van de varianten worden geschetst op basis van de vier in de
startnotitie genoemde problemen, de technische en financiële haalbaarheid en het uit het
open planproces gebleken draagvlak. Oftewel:
fileproblemen rijksweg 20
problemen onderliggend wegennet
problemen verkeersveiligheid rijksweg 20
leefbaarheid en barrierewerking rijksweg 13 en 20
financiële haalbaarheid

technische haalbaarheid
draagvlak
In dit beslisdocument wordt eindelijk ronduit opgeschreven dat het niet-infrastructuur
alternatief niet reëel zou zijn, wegens onvoldoende probleemoplossend vermogen
(wederom, het probleem is kennelijk het fileprobleem). Het advies is echter mistig, lijkt
voor verwerping te pleiten, maar komt daar ook weer min of meer op terug. De indruk
dat het alternatief vanaf het begin uit strategische overwegingen is 'meegezeuld' en uit
die overwegingen misschien nog mee zou moeten, is sterk.
Over de haalbaarheidsstudie naar het overdekken van Rijksweg 20/13 (de De Weger
studie) wordt opgemerkt dat de meerkosten ten opzichte van de andere
aanlegalternatieven een factor 2 tot 3 hoger zouden zijn. "De relatief geringe
meeropbrengsten vallen grotendeels niet toe te rekenen aan het project.[... ] De uitvoering
is plaatselijk complex. De fasering tussen de bouw van de infrastructuur en de stedelijke
ontwikkeling sporen niet goed met elkaar. Er is de komende jaren nog geen duidelijkheid
over de spoorverdubbeling te verwachten. De bijbehorende ontwikkelingsrichting voor de
zone langs de A20 kan niet ingezet worden, omdat thans de nadruk ligt op andere
stadsdelen." (In hetzelfde beslisdocument wordt als kosten van de basisvariant van
uitbreiding van de A20 een bedrag van 1695 miljoen gulden genoemd, afgezet tegen
bijvoorbeeld 2 miljard voor de Stad&Infrastructuur variant uit het De Weger rapport. Een
factor 2 tot 3? De kosten van het basisalternatief aanleg van de AI6/13 worden geraamd
op 1240 miljoen gulden.) Overigens is het aangeven van financiële aspecten van
alternatieven geen verplichting in een MER.
Het advies is dan ook deze optie niet uit te werken, ook omdat de zeer hoge
kosten ervan slechts ten goede zouden komen aan slechts een van de vier problemen uit
de startnotitie (leefbaarheid en barrierewerking rijksweg 13 en 20). Dat het fileprobleem
ook maar een van de vier genoemde deelproblemen is lijkt in andere gevallen overigens
minder een bezwaar....
Inhoudelijke invloed van het open plan proces

Volgens het document is rekening gehouden met opmerkingen tijdens de
klankbordgroepbijeenkomsten en informatie-avonden in het kader van het open
planproces. De referenties aan het open planproces zijn echter zeer vaag ("Een aantal
belanghebbenden wil. ..", "Er bestaan bezwaren... ") en lijken over het algemeen ook niet
zeer veel gewicht in de schaal te leggen.

Conclusies
De integraliteit en openheid van de inhoudelijke afweging

Binnen de traditionele kaders van Rijkswaterstaat lijkt sprake van (voornemens voor)
een kwalitatief redelijke studie. Er wordt beloofd aandacht te schenken aan
gevoeligheidsanalyses en worst case scenario's, de invloed van andere
ontwikkelingen (zij het vooral op de verkeersstromen, lijkt het), beloofd wordt
resterende onzekerheden aan te geven en de mogelijkheden om die op te lossen.
Echter, binnen die traditionele kaders blijft de probleemdefinitie en het genereren van
alternatieven grotendeels een zaak van Rijkswaterstaat. Dit leidt tot definitie van het
probleem als een fileprobleem + franje, en de bijbehorende fixatie op
rijkswegalternatieven. Dit hangt vanzelfsprekend samen met het feit dat
Rijkswaterstaat de enige initiatiefnemer van de studie is en de grenzen van de
competentie van Rijkswaterstaat.
Er is wel aandacht voor andere ruimtelijke ontwikkelingen, echter als mogelijke
verkeerskundige invloed op de aan te leggen rijkswegen. Naar eventuele kansen op
inhoudelijke oplossingsvervlechting, het creëren van de zo vermaarde 'win-win'<
situaties, wordt niet gekeken, afgezien van de nogal pro forma uitgevoerde studie van
De Weger. Ook wordt de ruimtelijk-functionele verstrengeling met de spoorlijn
Rotterdam-Gouda, afgezien weer van de De Weger-studie, nergens serieus behandeld
Er wordt buitengewoon wispelturig en slordig gebruik gemaakt van criteria, waarbij
de indruk van willekeur en strategisch gebruik niet valt te vermijden. Er vinden
meerdere verschuivingen plaats in de criteria, die voor het merendeel vaag
geformuleerd zijn, en er lijken verschillende criteria gehanteerd te worden bij de
voorselectie in de startnotitie en de selectie in de Trajectnotalm.e.r. Bouwhinder
bijvoorbeeld wordt over het algemeen niet meegenomen, maar soms wel gebruikt om
een alternatief af te schieten.
Ook de wijze van definiëring van alternatieven wekt een wat strategische indruk, en
lijkt soms bedoeld om alternatieven te kunnen verwerpen (een voorbeeld is het
Groen-Blauwe Netwerk in de De Weger studie, die vooral zo lijkt te zijn
vormgegeven dat eventuele opbrengsten ervan niet te hoog zouden uitvallen).
Rijkswaterstaat lijkt weinig gebruik te maken van de mogelijkheid elders informatie
te halen, bij andere projecten of partijen.
De openheid voor input vanuit het open planproces

Het is uit de officiële stukken onduidelijk hoe het open planproces verlopen is: uit de
startnotitie blijkt niet wie betrokken waren, wat hun belangen waren, op basis
waarvan men voor of tegen bepaalde alternatieven was
In het hele proces lijkt sprake van weglekken van de inhoud die in het open
planproces naar voren wordt gebracht. Slechts een bescheiden deel ervan dringt door
tot het traditionele proces, waarin dan ook niet zoveel van het open planproces te
merken is, afgezien van hier en daar wat lippendienst aan draagvlak. Ook de
deelnemers lijken niet zoveel vertrouwen te hebben in de inhoudelijke doorwerking
van hun bijdragen, gezien hun deelneming aan de traditionele inspraakmogelijkheden.

De vier mogelijke inhoudelijke bijdragen van een participatieve beleidsanalyse
worden hier duidelijk niet benut. Het open planproces lijkt in dit geval te woden
opgevat als procesmatige franje op een grotendeels onafhankelijk inhoudelijk proces.
Men informeert en biedt gelegenheid het hart te luchten, maar gebruikt het open
planproces niet voor inhoudelijke verbeteringen op enige serieuze schaal. Een open
planproces als vervroegde inspraak, dat is de indruk die overblijft. Burgers kunnen
informatie inbrengen over hun voorkeuren en wensen en over de lokale situatie, van
de beroepsmatig bij belanghebbenden aanwezige deskundigheid en creativiteit,
oplossingsgenererend vermogen en ontwerpvaardigheid wordt geen gebruik gemaakt.
Ontwerpen doet Rijkswaterstaat, en daar zit de deskundigheid, dat lijkt het motto. Het
open planproces is dus kennelijk duidelijk niet bedoeld om nieuwe alternatieven voort
te brengen, maar om het draagvlak voor de Rijkswaterstaatalternatieven te polsen.
Het open planproces wordt ook niet benut als een mogelijkheid voor inhoudelijke
verknoping van diverse in het gebied levende problemen. Pogingen tot het bundelen
van alternatieven en doorschuiven van opbrengsten naar kostendragers van andere
plannen (zie bijvoorbeeld Sijtwende) worden niet ondernomen. Een halfslachtige
poging tot het neerzetten van een geïntegreerde oplossing (de De Weger studie) vindt
onder exclusief opdrachtgeverschap van Rijkswaterstaat plaats, wordt zo opgezet dat
de alternatieven niet zeer serieus hoeven te worden genomen, en vervolgens met
redelijk dubieuze argumentatie in een intern beslisdocument weggezet. Bundeling van
belangen in een open planproces rond creatieve integrale oplossingen wordt niet
geprobeerd.
Samengevat, de inhoudelijke bijdrage van een open planproces is op deze wijze
marginaal.

Suggesties
Maak gebruik van dezelfde criteria/aspecten voor voorselectie en trajectnota. In de
startnotitie kan dan volstaan worden met een grove 'quick scan' op de hoofdaspecten,
uitgebreide beoordeling op deelaspecten bewaren voor de Trajectnota.
Probeer ruimtelijke ontwikkelingen (in dit geval, met plannen in de Noordrand en de
spoorlijn, b.v.) en infrastructuurontwikkelingen integraal aan te pakken, te verknopen
Gebruik open planproces voor input en coproduktie/medevormgeving, niet alleen als
verantwoordingsmogelijkheid en draagvlakmachine, of doe het anders niet
Geef een toelichting op de gebruikte aspecten/criteria, het verloop van een open
planproces, als daarvan sprake is, het gebruik dat gemaakt is van input uit dat proces,
de betrokken partijen en hun standpunten/belangen. Geef bij opmerkingen over
beperkt draagvlak maar eens aan bij wie.
Maak van bouwhinder een officieel criterium bij dit soort kwesties
Zet tegenover kosten ook mogelijke baten, en mogelijkheden om deze te verknopen.
Maak een goede actorenanalyse van mogelijke betrokken belanghebbenden.
Maak een inschatting van de lusten/lastenverdeling van de voorgestelde alternatieven
over de diverse actoren, en de mogelijkheden iets voor de verliezers te doen.
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TUD/COB-symposium "Complexiteit bij het plannen van infrastructuur in stedelijke
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1.

Inleiding.

Zoals reeds aangegeven in de eerdere inleidingen staat centraal in deze case de verkeers
problematiek van Rijksweg 20 - A20 - (Terbregseplein - Kleinpolderplein nabij Rotterdam)
In de Startnotitie milieu-effectrapportage in het kader van de voorbereiding van het
Tracébesluit d.d. 2 december 1996 zijn door de initiatiefnemer (De HID van Rijkswaterstaat)
de volgende hoofdproblemen rond Rijksweg 20 aangegeven:
a. De fileproblemen op Rijksweg 20 tussen Terbregseplein en Kleinpolderplein;
b. de verkeersafwikkeling op het onderliggende wegennet, zoals op de Molenlaan in
Rotterdam;
c. de verkeersveiligheid op het betreffende deel van Rijksweg 20
d. de leefbaarheid en barrièrewerking rond Rijksweg 20 en Rijksweg 13.
Ter oplossing van dit probleem wordt momenteel besluitvorming voorbereid waarbij
nagedacht wordt over verbetering van de A20 enlof de aanleg van andere wegen, zoals de
een verbinding tussen Rijksweg 16 en Rijksweg 13.
2.

Wettelijk kader voor integrale afweging ondergronds of bovengronds aanleggen
van infrastructuur.

Allereerst merk ik op dat in de Nederlandse regelgeving geen besluitvormingsprocedure is
voorzien, waarin alle denkbare aspecten met betrekking tot de vraag of een infrastructurele
voorziening bovengronds dan wel ondergronds moet worden aangelegd, ook daadwerkelijk
in één besluit dienen te worden afgewogen. Een dergelijke bestuursrechtelijke bevoegdheid,
waarbij aan een of meerdere bestuursorganen de bevoegdheid toegedeeld is alle denkbare
aspecten integraal af te wegen is non-existent.
Wel zijn er beslissingsbevoegdheden toebedeeld, waarbij diverse aspecten in de
besluitvorming betrokken worden, maar van een verplichting om alle denkbare aspecten in
een besluit af te wegen, daarvan is in de Nederlandse regelgeving geen sprake.
In de tweede plaats is in de Nederlandse regelgeving geen verplichting opgenomen om bij
de aanleg van infrastructuur te besluiten dat deze ondergronds wordt aangelegd.
3.

Wettelijk kader ruimtelijke besluitvorming van de uitgekozen case.

In de case "Rijksweg 16/13 Terbregseplein-Kleinpolderplein" vormen De Tracéwet,
hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Milieu-effectrapportage) en het bijhorende Besluit
milieu-effectrapportage het wettelijk kader voor de ruimtelijke besluitvorming. In dit
besluitvormingskader moet de afweging boven- of ondergronds aanleggen van een nieuwe
snelweg enlof het ondergronds vernieuwen van de A20 plaatsvinden.
Tracéwet
De Tracéwet is in ieder geval van toepassing op de aanleg van een hoofdweg. Een hoofdweg
is volgens artikel Ivan de wet een weg waarvoor een verbinding is aangegeven op een kaart
van indicatieve en limitatieve hoofdwegverbindingen, die behoort bij een van kracht zijnd
plan als bedoeld in artikel 2a van de Wet op de ruimtelijke ordening. Het Structuurschema
Verkeer en Vervoer II voorziet in een mogelijke verbinding tussen de AB en de A16.

De Tracéwet is van toepassing op de mogelijke aanleg van de verbindingsweg A16/A13.
Het voert te ver om in het kader van deze korte presentatie de gehele inhoud van de
Tracéwet door te nemen. Bekende momenten binnen het besluitvormingstraject zijn in ieder
geval de opstelling van de Trajectnota, het innemen van een standpunt door de Minister van
V&W in overeenstemming met de Minister van VROM over het wel of niet in overweging
nemen van de aanleg van de hoofdweg en het opstellen van het ontwerp- Tracébesluit en
tenslotte het vaststellen van het Tracébesluit. In de case van A 16/A 13 wordt thans de
Trajectnota voorbereid.
Voor een goed begrip van de besluitvorming dient wel te worden stilgestaan bij de wettelijke
eisen van artikel 4 van de Tracéwet, regelende de inhoud van een Trajectnota:

Eisen in artikel 4 van de Tracéwet omtrent de inhoud van
de Trajectnota (samengevat):
a. een omschrijving van het verkeers en vervoerstraject
b. een beschrijving van de bestaande
• •
vervoersvoorzrenmgen

verkeers-

en

c.een uiteenzetting van de bestaande en te verwachten
verkeers- en vervoersbehoeften
d. een uiteenzetting van de mogelijkheden (alternatieven)
om in de behoeften onder c. te voldoen en een beschrijving
van het doel van de voorgenomen activiteit
e. het tracé van de hoofdweg, landelijke railweg of
hoofdvaarweg zo mogelijk uitgewerkt in een of meer
varianten
h. een beschrijving van de voor- en nadelen van de onder
d bedoelde alternatieven en de onder e bedoelde varianten
i. een raming van de kosten van de aanleg of wijziging van
de hoofdweg, landelijke railweg of hoofdvaarweg.

Artikel 4 van de Tracéwet maakt duidelijk dat in de trajectnota de waterstaatkundige aspecten
centraal staan. Andere aspecten dan de waterstaatkundige vallen buiten de reikwijdte van deze
wet. Wel dienen, indien een mer-plicht geldt, de milieu-aspecten in het milieu-effectrapport
op grond de Wet milieubeheer beschreven te worden en in het besluitvormingsproces
meegewogen te worden.
Hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer juncto het Besluit milieu-effectrapportage
Ingevolge categorie 1.1 (Aanleg van een hoofdweg) onderdeel c van de bijlage bij het Besluit
milieu-effectrapportage is het maken van een milieu-effectrapportage met betrekking tot de
verbindingsweg A16/ Al3 verplicht bij de vaststelling van het tracé of het plan door of
namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, dan wel bij de vaststelling van een ruimtelijk
plan, wanneer dat als eerste in de mogelijke aanleg voorziet.
in het geval van de verbindingsweg A16/Al3 wordt overeenkomstig artikel 3, zesde lid, van
de Tracéwet een MER voorbereid tegelijkertijd en in samenhang met de opstelling van de
Trajectnota. Het MER zal in geïntegreerde vorm met de Trajectnota worden gepubliceerd en
als zodanig in de verdere tracéprocedure betrokken blijven. Ik heb begrepen, dat rond juli
1999 de Trajectnota/MER gereed zal zijn.
Ik sta even stil bij de wettelijke eisen ten aanzien van de inhoud van een op te stellen MER:

Inhoudvereisten milieu-effectrapport
7.10 Wet milieubeheer:

op grond van art.

a.

Een beschrijving van de doelstellingen
voorgenomen activiteit;

van

de

b.

Een beschrijving van de voorgenomen activiteit en de
wijze waarop zij zal worden uitgevoerd, alsmede van
de alternatieven, die redelijkerwijs in ogenschouw
dienen te worden genomen;

c.

Een aanduiding van de besluiten bij de voorbereiding
waarvan het milieu-effectrapport wordt gemaakt, en
een overzicht van eerder genomen besluiten die
betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de
beschreven alternatieven;

d.

Een beschrijving van de bestaande toestand van het
milieu, voor zover de voorgenomen activiteit of de
beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen
hebben, alsmede van de te verwachten ontwikkeling
van dat milieu, indien noch die activiteit, noch de
alternatieven worden ondernomen;

e.

Een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die
de voorgenomen activiteit of de alternatieven kunnen
hebben, alsmede een motivering van de wijze waarop
deze gevolgen zijn bepaald en beschreven;

(Vervolgsheet inhoudsvereisten MER)
f.

Een vergelijking van de onder d bedoelde te
verwachten ontwikkeling van het milieu met de onder
e bedoelde gevolgen voor het milieu van de
voorgenomen activiteit, alsmede met de gevolgen van
elk van de beschreven alternatieven;

g.

Een overzicht van de leemten in de onder d en e
bedoelde beschrijvingen;

h.

Een samenvatting die het algemeen publiek voldoende
inzicht geeft om het milieu-effectrapport (inclusief de
gevolgen voor het milieu van de voorgenomen
activiteit en van de beschreven alternatieven) te
kunnen beoordelen.

4.
Voorbereiding MER c.a.
In het kader van het opstellen en het beoordelen van het milieu-effectrapport staan de milieuaspecten centraal. Daarbij gaat het om de voorgenomen activiteit en de alternatieven die
redelijkerwijs in ogenschouw dienen te worden genomen. Of bij de te overwegen
alternatieven in het geval van wegen ook ondergrondse alternatieven moeten worden
meegenomen is niet vanzelfsprekend. Het kan immers zijn dat een dergelijke alternatief niet
als "redelijkerwijs te onderzoeken" wordt aangemerkt. De vraag is alleen wanneer een
alternatief niet redelijkerwijs te onderzoeken is. Is dat reeds het geval indien de aanlegkosten
van ondergrondse infrastructuur twee of drie maal zo hoog uitvallen als de bovengrondse
variant?
Zoals reeds is gezegd worden in de Startnotitie mer de hoofdproblemen die bezien moeten
worden, gekenschetst als de verkeersafwikkeling op de A20 en de onderliggende wegen, de
verkeersveiligheid en de leefbaarheid en de barrièrewerking rond de A20 en AB.
Op zich behoeven deze aangeduide hoofdproblemen op zich niet te betekenen, dat een
ondergrondse wegaanleg als een serieus alternatief overwogen dient te worden
Zoals wij gezien hebben bevat ook de Tracéwet geen verplichting om alle mogelijke
alternatieven en varianten te betrekken in de besluitvorming.
In het geval van de A16/13 zijn er twee hoofdalternatieven:
a.
Het uitbreiden van Rijksweg 20 met 3 rijstroken per rijrichting, waarbij drie
rijstroken voor doorgaand verkeer worden gesitueerd in een tunnel onder de zuidelijke
wegberm en het Noorderkanaal en de huidige weg teruggebracht wordt naar 2x2
rijstroken;
b.
het aanleggen van een nieuwe autosnelweg met 2x2 rijstroken als een extra verbinding
tussen de A16 en de AB met handhaving van de bestaande A20.
In het geval dat oplossingen voor de hoofdproblemen zonder uitbreiding van infrastructuur
voldoende mogelijkheden bieden, wordt het Meest Milieuvriendelijke Alternatief hieruit
worden afgeleid. In geval van uitbreiding van de infrastructuur nodig is, zal voor beide
hoofdalternatieven een meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) worden samengesteld. Zo
geformuleerd is het MMA overigens meer een variant op dan een alternatief voor beide
hoofdalternatieven a en b.
Het uitbreiden van de A20 met geboorde tunnels is in de Startnotitie mer afgewezen als een
te onderzoeken oplossing om de volgende, geformuleerde redenen:
1.
Het voorziet niet in stroken voor doorgaand verkeer van of naar de A20 westelijk van
het Kleinpolderplein, omdat er slechts ruimte is voor 2x2 stroken voor doorgaand
verkeer naar de AB
2.
De verkeersveiligheid is minder groot en de oplossing is minder optimaal door het
ontbreken van ruimte voor vluchtstroken en door de lange steile hellingen.
3.
Er zijn veel onzekerheden over de mogelijke uitvoeringsproblemen en de uiteindelijke
kosten.
4.
Het draagvlak is beperkt.
In de Startnotitie is tenslotte het volledig ondertunnelenloverdekken van de A20 als alternatief
in het geheel niet besproken. De gemeente Rotterdam drong echter in haar reactie op de
Startnotitie erop aan in het Meest Milieuvriendelijke Alternatief ook de "Voorburgse variant"
(een volledig overdekte oplossing voor de A20) te onderzoeken.
Naar aanleiding daarvan werd in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Holland de
haalbaarheidsstudie overdekte Rijksweg 20/13 uitgevoerd (eindrapport DE WEGER
Adviesgroep d.d. augustus 1998). In dat rapport worden vervolgens de voor- en nadelen van
drie ontwikkelingsvisies met elkaar vergeleken en wordt bezien hoe een reconstructie van

Rijksweg 20 nabij Rotterdam en het gedeelte van Rijksweg 13 nabij Overschie een bijdrage
kan leveren aan de stedelijke ontwikkeling van Rotterdam-Noord. Het gaat daarbij om de
volgende ontwikkelingsvisies:
a. "Stad & Infrastructuur" (leidende tot samenhangende ontwikkeling van de stedelijke
structuur en de verkeersmachine);
b. "Groen-Blauw Netwerk" (leidende tot wonen en werken in een parkachtige omgeving in
samenhang met de landschappelijke kwaliteiten);
c. "Onatbankelijke Ontwikkeling" (hierbij zijn de infrabundel en de stad zo veel mogelijk
losgekoppeld met aandacht voor de eigen kwaliteiten van beiden).
Uit het onderzoeksrapport begrijp ik, dat in de ontwikkelingsvisie "Stad & Infrastructuur"
het doorgaand verkeer op de A20 ondergronds wordt gebracht en het stadsverkeer zal
plaatsvinden in een open bak-constructie. Voorts voorziet de ontwikkelingsvisie "GroenBlauw Netwerk" in het in tunnels onderbrengen van de gehele Rijksweg 20 en de spoorlijn
Rotterdam-Gouda. De Ontwikkelingsvisie "Onafhankelijke Ontwikkeling" voorziet in boven
elkaar gestapelde infrastructuur. De onderzoekers zien in de ontwikkelingsvisie "Stad en
Infrastructuur" de meeste potentie.
Ik heb inmiddels aanwijzigingen dat het haalbaarheidsonderzoek mogelijk geen vervolg zal
krijgen in verdere opstelling van de MER en de Trajectnota. Onder andere zouden hier de
financiële aspecten het zwaarste wegen. Ik denk dat dit jammer is. Wellicht kan hierover nog
vandaag meer duidelijkheid komen.
5.

Conclusies

1.

In de Nederlandse regelgeving is zoals gezegd geen besluitvormingsprocedure
voorzien, waarin alle denkbare aspecten met betrekking tot de van de vraag of een
infrastructurele voorziening bovengronds dan wel ondergronds moet worden
aangelegd, ook daadwerkelijk in één besluit worden afgewogen.

2.

In de tweede plaats is in de Nederlandse regelgeving geen verplichting opgenomen
om bij de aanleg van infrastructuur te besluiten dat deze ondergronds wordt
aangelegd. Indien een en ander niet als redelijk kan worden bestempeld, dan zal ook
het MER aan een dergelijk alternatief geen aandacht hoeven te besteden. De vraag
is echter wanneer een alternatief niet meer redelijkerwijs in ogenschouw behoeft te
worden genomen.

3.

Wat mij voorts opvalt is, dat bij de gemeente Rotterdam kennelijk nog geen ruimtelijk
beleid tot stand is gebracht over de ontwikkeling van de betrokken infrastructuur in
relatie tot mogelijkheden van meervoudig grondgebruik. Hierbij zouden de
planologische ontwikkeling en de infrastructurele ontwikkeling moeten leiden tot met
elkaar samenhangende beleidsplannen, die gezamenlijk het kader zouden moeten
vormen voor de integrale afweging van bovengrondse of ondergrondse aanleg van
infrastructuur.

4.

Gelet op de groeiende behoefte aan het meervoudig grondgebruik en aan de benutting
van de ondergrond in de komende eeuw heeft Nederland niet meer de luxe de
mogelijkheden van meervoudig grondgebruik bij omvangrijke infrastructurele

voorzieningen
facultatief te onderzoeken. Integrale afweging van de vraag
ondergronds of bovengronds aanleggen van infrastructuur dwingt tot het onderzoeken
van mogelijkheden van meervoudig grondgebruik bij de aanleg van infrastructuur. De
tijd dringt, omdat de infrastructuur de komende jaren nog in belangrijke mate
verbeterd en uitgebreid moet worden. We zullen de moed moeten hebben om het
infrastructureel beleid en planologische c.q. stedebouwkundige beleid vroegtijdig in
onderlinge samenhang te ontwikkelen, zodat alle mogelijkheden voor benutting van
het schaarse goed grond ook daadwerkelijk kunnen worden afgewogen in de
besluitvorming. Het huidige relatie tussen de Tracéwet en de Wet op de ruimtelijke
ordening stimuleert daartoe niet echt. Het Tracébesluit is formeel richtinggevend voor
de inhoud van de uitwerkingsplannen op grond van de Wet op de ruimtelijke
ordening. Over deze belangrijke, maatschappelijke problemen dienen echter onderling
samenhangende beleidsbeslissingen te worden genomen en er dient wel in een zo
vroeg mogelijk stadium beleidsmatige afstemming tussen de verschillende overheden
plaats te vinden, zodat mogelijkheden serieus overwogen kunnen worden.
Ik dank u voor uw aandacht.
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Beschrijving en analyse van een complex infrastructureel project
Case Vernieuwing van het H.l. van Heekplein, Enschede
Lezing door Menno van der Ploeg

Beschrijving huidige situatie
Enschede worstelt al een halve eeuw met de stedenbouwkundige situatie rond de Boulevard 1945 en het
Hl. Van Heekplein. De Boulevard staat symbool voor de wederopbouw van Enschede na de oorlog. In
december 1955 is begonnen met de aanleg van de Boulevard. De Boulevard is ongeveer 1500 meter lang
en ongeveer 70 meter breed, bestaande uit twee keer twee rijbanen met aan weerszijden een fietspad en
trottoir. De Boulevard scheidt de V &D en een aantal andere winkels aan de zuidkant van de Boulevard
met de rest van de binnenstad. Er rijden op dit moment ongeveer 18.000 voertuigen per etmaal over de
Boulevard, waaronder bussen waarvoor aan weerszijden van de straat haltes aanwezig zijn. Aan de
noordkant van de Boulevard ligt het H.J. van Heekplein, waaraan een groot aantal winkels gelegen is.
Twee dagen per week wordt op dit plein een markt gehouden en voor de overige dagen kan het
winkelend publiek het plein gebruiken om hun auto's te parkeren.
Het doel van de gemeente Enschede is om van Enschede een stad met grootstedelijke allure te maken en
men wil bovendien de plaatselijke economie stimuleren. Plannen werden ontwikkeld, gewijzigd en alsnog
verworpen. Het idee van een casino heeft geleid tot een stroomversnelling in de plannen met betrekking
tot de stadsontwikkeling rond het VanHeekplein. Het resultaat hiervan is het stedenbouwkundige plan
'vernieuwing Van Heekplein' .

Plan gemeente Enschede: 'vernieuwd Van Heekplein '
De achterliggende gedachte van het stedenbouwkundig plan van de gemeente Enschede is de verbetering
van de middenstand, door meer bezoekers uit de regio naar de binnenstad van Enschede te trekken. De
gemeente wil dit realiseren door onder andere het H.J. VanHeekplein te vergroten en de realisatie van
meer winkels, een casino en meer parkeergelegenheid.
Naast dan wel samenhangend met de voorgenomen kwaliteitsverbetering van de binnenstad, door de
vernieuwing van het VanHeekplein, is bereikbaarheid een belangrijk criterium voor het versterken van
de positie van de binnenstad in de regio.
Vervoerskundige

achtergrond

Voor de toekomstige vervoerskundige situatie van Enschede heeft gemeente Enschede een
mobiliteitsplan opgesteld. In het Mobiliteitsplan Enschede 1996-2005 wordt beschreven welke
maatregelen de gemeente wil nemen met betrekking tot het verkeer in de binnenstad van Enschede.
Hoofddoelstelling van het mobiliteitsplan is het beperken van de voortdurend groeiende binnenstedelijke
automobiliteit. Hiervoor dient voor binnenstedelijke verplaatsingen fiets en openbaar vervoer
aantrekkelijker gemaakt te worden. Binnen de gegeven beperkte capaciteit op het stedelijk
hoofdwegennet moet hiermee meer ruimte ontstaan voor bezoekers uit de regio die aangewezen zijn op
de auto, hetgeen van belang is voor verbetering van de toekomstige economische functie van de
binnenstad van Enschede.
Een aantal maatregelen uit het mobiliteitsplan zijn als uitgangspunt genomen voor het project
'vernieuwd Van Heekplein' .
• De gemeente wil de binnenstedelijke verplaatsingen per fiets en openbaar vervoer aantrekkelijker
maken door meer voorzieningen te realiseren voor deze twee vervoerswijzen (fietsenstallingen en
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) met vrije busbanen).
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Daarnaast wil de gemeente de voortdurend groeiende binnenstedelijke automobiliteit beperken, door
de Boulevard (capaciteit 18000 voertuigen per etmaal) "door te knippen" en een weg aan te leggen
met een capaciteit van 1/5 van de capaciteit van de Boulevard (in het vervolg wordt dit aangeduid
met de 'by-pass'). Hierdoor wordt tevens de barrièrewerking tussen de kern van de binnenstad en de
aan de andere zijde van de Boulevard gelegen warenhuis V&D en andere winkels opgeheven.
De beschikbare capaciteit van het wegennet dient optimaal benut te worden voor bezoekers uit de
regio die aangewezen zijn op de auto.

Vervoerskundige

consequenties

Met het doorknippen van de Boulevard wordt getracht het doorgaand verkeer te ontmoedigen en het
binnenstedelijk autogebruik te verminderen. Het streven om de binnenstad autoluw te maken is een goed
streven, maar de bereikbaarheid van de binnenstad moet door de maatregelen niet verslechteren.
De Boulevard is momenteel een belangrijke verkeersader waar zoals eerder genoemd 18000 voertuigen
per etmaal passeren. 2500 van deze voertuigen kunnen in het vervolg gebruik gaan maken van de 'bypass'. De gemeente Enschede verwacht dat dit waarschijnlijk 5000 voertuigen zullen worden.
Volgens de resultaten uit het vervoerskundig model TRANPLAN leidt de realisering van het plan van de
gemeente tot congestievorming op en rond de 'by-pass'. Het is zeer aannemelijk dat het doorknippen van
de Boulevard leidt tot congestie voor het doorgaand verkeer. Het is tevens niet uit te sluiten dat dit zal
leiden tot vertragingen in het openbaar vervoer. De betrouwbaarheid en de frequentie van het openbaar
vervoer, criteria voor de reiziger bij de keuze van het vervoersmiddel, zijn dan niet meer gewaarborgd.
Naast de verwachte congestie voor zowel het OVen de overige verkeersdeelnemers is het de vraag waar
de overige 13000 voertuigen langs moeten rijden, aangezien de singels en meer wegen in Enschede de
capaciteitsgrenzen naderen. Door het doorknippen van de Boulevard wordt de hoofdwegennet (singels)
meer belast, terwijl de capaciteit hiervan beperkt is. Het gevolg is dat de bereikbaarheid van de
binnenstad van Enschede verslechterd.
De gemeente Enschede heeft op dit moment geen oplossing voor dit probleem, terwijl de plannen klaar
liggen om de Boulevard door te knippen. Er wordt prioriteit gegeven aan de vernieuwing van het HJ.
van Heekplein. De negatieve vervoerskundige gevolgen van dit plan worden wel onderkend, maar het
plan wordt niet aangepast om de vervoerskundige problemen het hoofd te bieden.
Naar onze mening moet eerst de capaciteit van het bestaande hoofdwegennet worden vergroot, voordat
de Boulevard wordt doorgeknipt. Dit blijkt ook uit het Mobiliteitsplan Enschede 1996-2005, waarin
wordt gesteld dat alternatieve routes dienen te worden ontwikkeld, voordat het doorgaand verkeer op de
singels en het binnensingel gebied kan worden geweerd.
Het door gemeente Enschede gevolgde proces
Het door de gemeente gevolgde proces is niet inzichtelijk. In de openbare raadsstukken ontbreken
wezenlijke delen van het gevolgde proces. In de raadsstukken wordt gesproken over alternatieven, echter
de effecten van de alternatieven en de afweging tussen de verschillende alternatieven zijn niet duidelijk
uit de raadstukken te halen. Van de gesprekken tussen het college, diverse werkgroepen en de
marktpartijen is niets terug te vinden. Uit de openbare stukken is niets van een gestructureerd proces
(vastomlijnd plan) terug te vinden.
Voor de burger is het lastig toegang te krijgen tot belangrijke stukken die op hem of haar van toepassing
kunnen zijn. Tevens is het gevolgde en het nog te volgen proces niet helder, waardoor de publieke
betrokkenheid afneemt en mogelijk zelfs frustratie genereert.
Actoren
In het project spelen vele actoren met verschillende belangen en posities een rol. Deze complexe
omgeving heeft veel invloed op de voortgang van het project. Uit gesprekken met diverse
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belangengroepen is gebleken dat bij dit proces actief betrokken partijen voornamelijk bestaan uit
projectontwikkelaars en de middenstand van Enschede. Terwijl de burgers in deze niet gehoord maar
geïnformeerd zijn.
Andere inzichten van projectleiders

en colleges

Door de kenmerken van, zowel in de landelijke als in de gemeentelijke politiek worden de beslissingen
om complexe infrastructuur in de stad aan te leggen niet snel genomen. De colleges willen voor de vier
jaar dat ze gekozen zijn, positiefbij de meerderheid van de stemgerechtigden overkomen. De aanleg van
een ondergrondse Boulevard zal hinder veroorzaken, waardoor voor dergelijke beslissingen lef nodig is.
De risico's en de bouwkosten die met de aanleg zijn gemoeid zijn hoog en de baten zijn niet binnen vier
jaar te verwachten.
In de afgelopen 10 jaar zijn drie opvolgende colleges en drie verschillende projectleiders, aangesteld
door het college, met het plan bezig geweest. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit tot verschillende
visies op het project geleid. Dit is niet bevorderlijk voor de voortgang van het project.

Plan Boulevard 1945 ondergronds
In het kader van het vak 'Ondergronds Bouwen' van Prof. E. Horvat aan de Universiteit Twente is
onderzoek gedaan naar een ondergronds alternatief voor een oplossing van de geschetste
verkeerskundige problemen. We hebben in ons onderzoek een integrale afweging gemaakt tussen het
plan van Gemeente Enschede en een nieuw ontworpen ondergronds alternatief.
Project
Vanwege de beschreven vervoerskundige gevolgen van het plan van de gemeente, is gekeken naar
mogelijkheden om de Boulevard niet af te sluiten. Een ondergrondse variant kwam hierbij in beeld. Deze
variant staat het vergroten van het plein en de realisering van de woningen, winkels, het casino en de
parkeergarage (kwaliteitsverbetering) niet in de weg, terwijl de beschreven nadelige vervoerkundige
gevolgen ons inziens minder zullen zijn.
Vervoerskundige

consequenties

Zoals is aangegeven levert het doorknippen van de Boulevard capaciteitsproblemen op voor de singels,
aangezien een volledige ring om Enschede ontbreekt.
Met het ondergronds aanleggen van de Boulevard wordt de Oost-West-as voor het doorgaand verkeer
opengehouden. Door de situering van de toe- en afritten voorbij de kruispunten worden de deze ontlast.
De verkeersafwikkeling wordt hiermee vlotter doordat er geen kruisend verkeer meer aanwezig is.
Hierdoor wordt congestie op deze belangrijkste Noord-Zuid en Oost-West corridors in Enschede
voorkomen.
Het te volgen proces
Het project speelt zich af in een complexe omgeving en met veel verschillende partijen, elk met hun
eigen belangen en invalshoek. Het gaat erom de slagingskans van het project te vergroten door het
bewerkstelligen van draagvlak, acceptatie, commitment, participatie, betrokkenheid, motivatie en
stakeholdermanagement. De ondersteuning door de verschillende belangengroepen:
• verbetert de kwaliteit van het samenwerkingsproces;
• verbetert de beheersing van de activiteiten;
• verhoogt de kwaliteit van het resultaat;
• bevordert het gebruik van het resultaat en de verwezenlijking van de doelstellingen.
In dit geval betrof de integrale afweging de vergelijking tussen het plan van de gemeente en het plan van
de ondergrondse Boulevard. Bij deze afweging is onderscheid gemaakt tussen de bouwfase en de
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gebruiksfase, omdat de laatste een langere periode invloed uitoefent op de belangen van de betrokken
partijen.
Analyse van actoren
Om een goede afweging te maken tussen de twee alternatieven is er een analyse van de betrokken
actoren (stakeholderanalyse) gemaakt. In deze analyse zijn de gemeente, de ondernemers, de bewoners
en de projectontwikkelaars betrokken. Waarbij de gemeente in principe het algemeen belang
vertegenwoordigt. De belangen van alle belangenpartijen moeten in de integrale afweging mee genomen
worden.
Integraal afwegen
Er is in het kader van dit onderzoek gekozen voor een multicriteria-analyse. Waarbij opgemerkt moet
worden dat:
• de scores en de weegfactoren erg subjectief zijn en erg afhankelijk van de op dat moment beschikbare
informatie;
• de weegfactoren van deze methodiek bovendien een grote invloed hebben op de uitkomsten;
• de uitkomsten van de afweging meer indicatief zijn dan absoluut.

Conclusies
De belangrijkste lering die wij hieruit trekken is dat het noodzakelijk is om bij complexe projecten in
dichtbevolkte gebieden een goed gestructureerd open proces te doorlopen.
Naar aanleiding van de analyse hebben wij een aantal opmerkingen over het gevolgde proces bij de
vernieuwing van het H.J. van Heekplein in Enschede.
Volgorde van uitvoering van projecten uit het Mobiliteits- en Stadsvernieuwingsplan
De doelstelling van de gemeente om het doorgaand verkeer te weren in de binnenstad van Enschede,
gesteld in het Mobiliteitsplan 1996-2000, is goed. Echter de realisatie op korte termijn is volgens ons
niet haalbaar. Er moeten eerst aanvullende maatregelen worden gerealiseerd die de capaciteit van het
hoofdwegennet vergroten, voordat de Boulevard wordt afgesloten. Hiermee blijft de bereikbaarheid van
de binnenstad van Enschede gewaarborgd. Wij adviseren in eerste instantie de Noord-West tangent aan
te leggen, waardoor de rondweg om Enschede compleet is. Vervolgens kan het doorgaand verkeer uit de
binnenstad geweerd worden.
Indien de gemeente van plan is om eerst de Boulevard door te knippen, adviseren wij de gemeente om
een tunnel aan te leggen in plaats van de geplande 'by-pass'.
Belangengroepen
In het door de gemeente gevolgde proces zijn een aantal belangengroepen niet meegenomen. Het is
wezenlijk om een analyse te maken van de belangengroepen, waarbij ook de rol en het belang van de
belangengroepen worden geïnventariseerd. De zogenaamde belangenkaart geeft een goed inzicht van de
betrokken belanghebbenden en kan de kans verminderen dat men later belangen blijkt te zijn vergeten.
Het zoeken naar het gemeenschappelijk belang staat centraal en de partijen moeten tijdig in het open
proces worden betrokken op basis van een open dialoog.
Het zal een utopie zijn als alle partijen in de loop van het voorbereidingsproces volledig tevreden worden
gesteld. Consensus zal een uitzondering zijn. Maar wel dient ernaar gestreefd te worden dat de
belanghebbenden tijdig en inhoudelijk bij het project worden betrokken, dat zij een wezenlijke invloed
kunnen laten gelden en dus serieus worden genomen, met name door partijen die doorgaand invloedrijker
zijn in het afwegingsproces en bij de besluitvorming.
Het hierboven geschetste open proces vergt een langere voorbereidingstijd, echter door het creëren van
draagvlak en betrokkenheid zal het proces minder worden gefrustreerd. Ons inziens kan hiermee de
doorlooptijd van toekomstige projecten, van planvorming tot realisatie, worden verkort.
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Alternatieven
Met het oog op de korte termijn levert de gekozen oplossing (plan van de gemeente) de laagste kosten
op. De ondergrondse variant leidt echter niet tot de congestievorming die ontstaat bij het doorknippen
van de Boulevard. De reistijdwinst die kan worden gemonetariseerd, zou bij een integrale afweging
meegenomen moeten worden, waardoor het ondergrondse alternatief op lange termijn beter, zo niet als
beste, uit de bus zou komen.

Algemene beschouwing bij het rapport: "Boulevard 1945 ondergronds"
Het algemene bezwaar van ondergronds bouwen is voornamelijk de kosten, waarbij de bouwkosten van
ondergrondse varianten in veel gevallen hoger zijn dan de realisatiekosten van bovengrondse
alternatieven. In veel gevallen zijn er legio baten bij ondergrondse oplossingen zoals baten ten gevolge
van dubbel grondgebruik, voorkomen van reistijdverlies, tolheffing, geluids- en visuele hinder. Waarbij
de laatste twee voorbeelden moeilijk zijn te monetariseren, maar wel degelijk een belangrijke rol (gaan)
spelen.
Er zal meer onderzoek moeten worden gedaan naar "Spin off" effecten, investeringsmogelijkheden voor
banken en andere beleggingsinstellingen, mogelijkheden voor PPS- en BOT-constructies en andere
financieringsmogelijkheden. Aangezien de kosten in veel gevallen ervoor zorgen dat ondergrondse
varianten in een vroeg stadium afvallen. Deze onderwerpen zullen dan onderdeel uit kunnen maken van
de integrale afweging bij toekomstige complexe infrastructurele projecten.

De hier beschreven analyse is een samenvatting uit het rapport:
Boulevard 1945 ondergronds, Een afweging bij de vernieuwing van het H.J. van Heekplein, Universiteit
Twente, Civiele Technologie & Management, Maart 1998
Auteurs:
Richard Bosch
Martin Durmink
Marco Dreschler
Menno van der Ploeg
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/ BOULEVARD 1945 TE ENSCHEDE

ALGEMEEN
De Boulevard 1945, een herkenbare verkeersader dwars door de stad, vormde na de oorlog
het trotse symbool van de vooruitgang en de wederopbouw van Enschede. Maar vijftig jaar
later bleken de nadelen steeds meer voelbaar en was het tijd om de stad een nieuw hart te
geven. Het doorgaande verkeer moest plaatsrnaken voor een ruim centrumplein omringd door
markante gebouwen en zo ontstond het cityproject H. J. van Heekplein / Boulevard 1945. Ik
heb onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces bij cityprojecten in het algemeen en
een analyse gemaakt van het project in Enschede. Daarbij heb ik de vraag gesteld of en hoe
integrale belangenafweging heeft plaatsgevonden en waarom dat eventueel niet is gebeurd.
Ook heb ik bekeken welke consequenties dit heeft voor ondergronds bouwen. Voordat ik
verder in ga op het project in Enschede volgt hier eerst iets over besluitvorming in het
algemeen bij een cityproject. In zo'n besluitvormingsproces zijn drie fasen te onderscheiden I.
In de eerste fase wordt besloten of het project er komt, in de tweede fase hoe het eruit ziet en
in de derde fase vindt de uitvoering plaats. In de laatste twee fasen zijn voor het nemen van
besluiten wettelijke procedures voorgeschreven. De rechter kan dan toetsen of de rechten van
belanghebbenden voldoende zijn beschermd. In de eerste fase is dit niet het geval, maar juist
daar worden vaak beslissingen genomen die cruciaal kunnen zijn voor het verdere verloop van
het proces. De eerste en tweede fase lopen soms door elkaar heen en dat maakt het proces ook
juridisch gezien complex. Welke normen geeft de wet voor de belangenafweging? Het bestuur
heeft de wettelijke taak om relevante informatie te verzamelen en de rechtstreeks bij een
besluit betrokken belangen afte wegen/. Omdat er in de eerste fase nog niet precies kan
worden gezegd welke belangen dat zullen zijn is het noodzakelijk om alle economische,
cultuur-historische, milieu-technische, sociale, ruimtelijke, bestuurlijke en politieke belangen
integraal af te wegen binnen het totale verband van het cityproject. Om dat mogelijk te maken
moet in de praktijk aan drie voorwaarden worden voldaan. De belangen en belanghebbenden
moeten in een zo vroeg mogelijk stadium bekend zijn, de belanghebbenden moeten voldoende
mogelijkheden en middelen hebben om hun belangen te kunnen behartigen en het bestuur
moet de relevante belangen integraal kunnen afwegen. Hoe dit precies moet gebeuren laat de
wet verder vrij. Het bestuur moet wel rekening houden met de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. Vooral drie daarvan zijn bepalend voor de integraliteit van de
belangenafweging.
1. Het zorgvuldigheidsbeginsel eist dat het bestuur actief kennis vergaart omtrent de af te
wegen belangen en de relevante feiten. Onzorgvuldig handelen kan de voortgang van het
project in gevaar brengen mede omdat besluiten op die grond kunnen worden vernietigd".
Onduidelijk is echter welke concrete inspanningen van een bestuursorgaan worden geëist.
2. Het beginsel van openbaarheid van bestuur" verlangt van het bestuur dat het actief en
passief begrijpelijke informatie verschaft over het project als zodanig en over de te volgen
procedures. Zo kunnen belanghebbenden zien op grond waarvan het bestuursorgaan de
belangen afweegt en beschikken zij over voldoende informatie om hun eigen belangen te
kunnen behartigen. Het openbaar maken van gegevens moet echter met de nodige
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zorgvuldigheid gebeuren vanwege de kans op speculatie en de mogelijk nadelige
gevolgen daarvan voor belanghebbenderr' .
3. Integrale belangenafweging is mogelijk mits er voldoende gegevens bekend zijn, maar of dit
ook werkelijk plaatsvindt kan niet door de bestuursrechter worden getoetst als er nog geen
concreet besluit is genomen. Op grond van het specialiteitsbeginsel" mogen bij een concreet
besluit echter alleen die belangen worden meegewogen die worden genoemd in de specifieke
wet waarop dit besluit is gebaseerd voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard
van de betrokken bevoegdheid een beperking voortvloeit. En dit kan wel worden getoetst.
Dit is een eigenaardige paradox: eerst moeten belangen integraal worden afgewogen maar is
er geen zekerheid dat dit ook gebeurt en later als de beslissingen concreter worden en er wel
rechterlijke controle is mag het niet meer.
Integrale belangenafweging is dus in geen enkele fase van een cityproject gewaarborgd. Daarom
is het zeer moeilijk om inzicht te krijgen in het handelen van het bestuur, in de
machtsverhoudingen tussen betrokkenen en in de invloed die zij hebben op het
besluitvormingsproces. Hetzelfde geldt voor de vraag of en hoe mogelijke oplossingen bij de
beoordeling zijn betrokken en waarom wel of niet voor een bepaalde optie is gekozen. Het hangt
het er vanaf hoe het bestuur zijn eigen taak opvat, hoe er wordt gecommuniceerd over de inhoud
van de besluitvorming? en welke mogelijkheden het bestuur aan belanghebbenden biedt om hun
eigen belangen te behartigen. Bij een cityproject spelen dikwijls grote financiële belangen een rol
en ook de politieke druk op het welslagen ervan is groot. De belangstelling van belanghebbenden
zal toenemen naarmate een cityproject concreter wordt, maar de animo om integrale
belangenafweging mogelijk te maken door inspraak te verlenen op het totale project wordt dan
juist kleiner omdat nieuwe inzichten de voortgang ervan kunnen belemmeren. Publiek-private
samenwerking kan integrale belangenafweging belemmeren als bepaalde partijen worden
uitgesloten van het besluitvormingsproces. Wanneer echter de macht van het bestuur te zeer
wordt beperkt door het accent te veel te leggen op de rechtsbescherming van de individuele
burger kan dit een averechts effect hebben''. Het bestuur moet ook de kans krijgen om effectief te
kunnen functioneren als belanghebbende partij en er voor te zorgen dat de voortgang van het
besluitvormingsproces van het cityproject niet onnodig wordt belemmerd. Het betrekken van
ingezetenen en belanghebbenden in de gemeente bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen is
weliswaar wettelijk verplicht, maar het maken van een structuurplan ofbesternmingsplan voor de
binnenstad is dat niet". Ook in de fase die daaraan voorafgaat geldt deze eis niet en wordt het aan
het bestuur zelf overgelaten in hoeverre zij burgers bij het vooronderzoek wil betrekken om hen
zodoende ook in dit stadium van het proces de gelegenheid te bieden om hun belangen te
behartigen. De kans blijft dus bestaan dat burgers of partijen die er uiteindelijk wel belang bij
hebben niet vroeg genoeg bij de besluitvorming betrokken zullen worden omdat wordt verwacht
dat zij op dat moment geen directe bijdrage zullen leveren aan het welslagen van het project en
het besluitvormingsproces er misschien door zou kunnen worden opgehouden. De afwezigheid
van hun inbreng kan leiden tot het vroegtijdig afwijzen of in het geheel niet meewegen van
opties die later in het proces toch reëel blijken te zijn maar dan niet meer meegewogen kunnen
worden. De optie om de infrastructuur ondergronds aan te leggen bijvoorbeeld. De keuze voor
ondergronds bouwen hangt o.a. af van de actieve opstelling van de overheid die een strikt
ruimtelijk, milieu- en veiligheidsbeleid voert'". De eigen taakopvatting van diezelfde overheid
bepaalt ook of integrale belangenafweging plaatsvindt. Het recht biedt op dit moment geen
oplossing voor dit probleem. Integrale belangenafweging is echter van een zodanig groot
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maatschappelijk belang dat nader onderzocht moet worden hoe dit kan worden bevorderd. In
mijn onderzoek heb ik een aantal voorbeelden genoemd van juridische mogelijkheden: het
integraliteitsbeginsellaten prevaleren boven het legaliteitsbeginsel, de regelgeving aanpassen of
ruimer interpreteren, bestuursbevoegdheden coördineren of integreren, de betrokkenheid van
belanghebbenden normeren in een participatieverordening en/of een integraal genormeerd, driedimensionaal ruimtelijk ordeningsplan opstellen. Ook het gebruik maken van een integrale
effectrapportage met een onafhankelijke commissie kan wellicht een positieve invloed hebben op
de integrale belangenafweging. In een zorgvuldig uitgevoerde en gehanteerde analyse kunnen de
diverse (deel)belangen inzichtelijk worden gemaakt en een realistische waardering aan de
aspecten worden toegekend zodat de analyse ook als toetsingsinstrument kan worden gebruikt.
Met niet -juridische instrumenten zou integrale belangenafweging misschien gerealiseerd kunnen
worden door in de eerste fase een strategisch besluitvormingstraject te doorlopen met een open
voorbereidingsproces, door betrokkenheid en draagvlak van belanghebbenden te vergroten door
interactieve beleidsvorming en door een goed management van het besluitvormingsproces
gericht op openheid en betrokkenheid. Naar deze laatstgenoemde mogelijkheden wordt op dit
moment overigens al intensief onderzoek gedaan.

HET CITVPROJECT HJ VAN HEEKPLEIN I BOULEVARD 1945 TE ENSCHEDE
Beschrijving van het besluitvormingsproces
Dit besluitvormingsproces is tien jaar geleden gestart met een strategische conferentie van het
college van burgemeester en wethouders, diverse diensthoofden en de gemeenteraad en
verkeert momenteel in de tweede fase. In dit complexe besluitvormingsproces liepen drie
zaken parallel: het opstellen van sectoraal beleid, het uitwerken van een integrale visie op de
binnenstad en de voorbereiding van projecten. In 1993 is de toekomstvisie voor de binnenstad
vastgelegd in het Masterplan dat bestond uit een planologisch, een ruimtelijk en een financieel
deel. Na de inspraak bleek dat voor dit plan als geheel onvoldoende draagvlak bestond. Het
jaar daarop besloot de raad tot een projectorganisatie die bestond uit een bestuurlijke
kerngroep, een forum voor overleg met vertegenwoordigers van belangengroepen en een
projectgroep met in- en externe deskundigen. Gemeente en belangengroepen zouden samen
het proces aansturen. Deze vorm van bestuurlijke vernieuwing werd door de raad vol
verwachting tegemoet gezien omdat zij o.a. meer mogelijkheden zou bieden voor
betrokkenheid van de burger. In 1994 volgde een ingrijpende wisseling van het college en het
proces lag daardoor even stil. Een jaar later is het overleg met betrokkenen en met een nieuwe
projectontwikkelaar hervat waarbij is gestreefd naar een open planproces. Burgemeester en
wethouders hebben zich in het collegeprograrnma gecommitteerd aan een open en interactieve
bestuurscultuur en zijn gehouden om voor beleidsvoornemens op het terrein van ruimtelijke
ordening en binnenstadsvernieuwing een inspraakprocedure te organiseren 11. Eind 1996 is na
een uitvoerige inspraakprocedure het Mobiliteitsplan vastgesteld, waarin de beslissing is
opgenomen om het doorgaand verkeer te weren uit de binnenstad. In datzelfde jaar is ook het
Binnenstadsboek tot stand gekomen, waarin de ideeën uit het Masterplan zijn verwerkt tot een
integrale visie voor de gewenste ruimtelijke en functionele ontwikkeling van de binnenstad.
Begin dit jaar is na intensief overleg het Stedenbouwkundig Ontwerp gemaakt dat was
bedoeld als ruimtelijke onderlegger voor een samenwerkingsovereenkomst tussen de
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gemeente en betrokken (markt)partijen. Deze overeenkomst is overigens niet gesloten omdat
is besloten tot spreiding van het risico voor het welslagen van het project. Onlangs is de
inspraakprocedure afgerond voor het eerste formele plan: het Structuurplan Binnenstad. Dit
(niet verplichte) plan vormt een integraal kader voor allerlei toekomstige ruimtelijke plannen
maar is juridisch niet bindend. De belangen van niet georganiseerde burgers zijn niet als
zodanig geïnventariseerd. Tijdens het overleg met de betrokken partijen is vermoedelijk wel
telkens getoetst aan de vastgestelde beleidsvoornemens en zijn in het algemeen ook de
vermoedelijke belangen van burgers meegewogen. Openbare verslaglegging hiervan
ontbreekt echter. Aan de formele afweging van de rechtstreeks bij een besluit betrokken
belangen, voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de betrokken
bevoegdheid een beperking voortvloeit, is het bestuur nog niet toegekomen aangezien er nog
geen besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht zijn genomen. De mogelijke
invloed van het specialiteitsbeginsel is daarom nog niet bekend.
Betrokkenheid van belanghebbenden
Bij de belangen die aan de orde zijn bij dit project treden het meest op de voorgrond de
economische en ruimtelijke belangen en het bestuurlijke en politieke belang om de binnenstad
een nieuwe impuls te geven en zodoende de regiofunctie van Enschede te versterken. Cultuurhistorische en milieutechnische belangen en belangen met betrekking tot sociale veiligheid en
risico's en de beleving van gebruikers en bewoners hebben op de achtergrond al wel een rol
gespeeld, maar zullen bij de verdere uitwerking in de besluitvormingsfase expliciet aan de
orde moeten komen. De gemeente Enschede heeft privaatrechtelijke en publiekrechtelijke
belangen te behartigen. Als rode draad door het hele proces loopt het belang van de financiële
haalbaarheid van en draagvlak voor het project en de mogelijke oplossingen. Er is zeer veel
tijd geïnvesteerd in informeel overleg met belanghebbende (markt)partijen. De belangrijkste
eigenaren (= risicodragende ondernemers in het plangebied en de toekomstige gebruiker van
het nog te bouwen casino) en enkele belangengroepen zijn betrokken bij het ontwikkelen van
de diverse plannen waarbij actief is gezocht naar consensus hetgeen heeft geleid tot het
verkrijgen van draagvlak bij hen voor de beleidsvoornemens. De overige belanghebbenden:
bewoners, de overige binnenstadsondernemers en anderen, zijn regelmatig geïnformeerd over
de plannen. Zij konden bij het Masterplan en het Mobiliteitsplan gebruik maken van de
inspraakmogelijkheden en onlangs formeel reageren in de procedure voor het Structuurplan
Binnenstad. Alle plannen, die mijns inziens kunnen worden beschouwd als
beleidsvoornemens, zijn dus uitgebreid besproken met diverse belanghebbende partijen. Een
georganiseerde belangengroep bewoners ontbrak echter in het overlegforum. Enige tijd
geleden is overigens alsnog een bilateraal overleg gestart met bewoners in het plangebied die
geconfronteerd zullen worden met de gevolgen van de gewijzigde infrastructuur.
Bovengeschetste aanpak heeft geleid tot verhoging van het realiteitsgehalte van de plannen en
het maatschappelijk draagvlak. Men kan zich echter afvragen of de participatiegraad en het
informatieniveau van de maatschappelijke deelnemers soms niet groter was dan dat van de
gemeenteraad en de bewoners.
De taak van het bestuur: integraal afwegen
Omtrent de mogelijk relevante feiten is veel kennis vergaard. Sinds 1985 zijn in dit gebied
talloze onderzoeken gedaan naar consumentengedrag en -behoeften, mobiliteit en parkeren,
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beleving van de binnenstad, ondernemersklimaat enz. Voortdurend vindt monitoring plaats.
De gegevens zijn gebruikt bij het opstellen van een referentieanalyse aan de hand waarvan de
diverse ideeën zijn beoordeeld en ontwikkeld. Niet alle belangen zijn daar echter in
meegenomen. Aan milieu- en volkshuisvestingsbelangen moet bijvoorbeeld in het
vervolgproces extra aandacht worden besteed. Ofschoon belangenbescherming in een formele
procedure pas nu aan de orde is kan uit het proces zoals dat tot nu toe is gevoerd worden
geconcludeerd dat de voorbereiding zorgvuldig is geweest. Aan het gebod van
belangenafweging en aan de actieve en passieve informatieplicht als zodanig is voldaan. De
vraag is echter of de informatie voor alle partijen even zinvol is geweest gezien de beperkte
mogelijkheden voor inspraak en betrokkenheid van sommige. Voor het project is geen
integraal effectrapport opgesteld. De criteria voor de belangenafweging zijn zodoende niet
duidelijk gerubriceerd, onderling vergeleken en van een gewicht voorzien. De reden hiervoor
is dat een multi-criteria-analyse beperkingen heeft vooral waar het de waardering van de
diverse vaak gevoelsmatige aspecten betreft en dat door de voortdurende monitoring van
gegevens al zeer veel informatie gegenereerd was over de binnenstad. Uitgebreide en
zorgvuldige openbare verslaglegging van de belangenafweging en besluitvorming ontbreekt
echter. Deze soberheid in de communicatie heeft een aantal oorzaken. Alle aandacht was
gericht op het welslagen van het project en het creëren van vooral financieel draagvlak. Ook
het management van het proces, waarbij er tevens op is gelet hoe speculatie voorkomen kon
worden, heeft veel energie en tijd gekost. Uiteindelijk wordt echter niet geheel duidelijk in
welke mate integrale belangenafweging heeft plaatsgevonden en welke factoren precies
bepalend zijn geweest bij de besluitvorming tot nu toe.
De Boulevard 1945
Ten aanzien van het afwijzen van de mogelijkheid om de Boulevard 1945 ondergronds aan te
leggen kan tenslotte het volgende worden gezegd. De keuze voor de huidige oplossing, het
weren van doorgaand verkeer en omleiden van bestemmingsverkeer, is al vroeg in het proces
genomen. Bij het Masterplan in 1993 koos het college voor een ondergrondse aanleg van de
Boulevard 1945, de gemeenteraad wilde een onderzoek naar alternatieven voor de
infrastructuur en de gezamenlijke centrumondernemers kwamen met een eigen voorstel. Na
de verkiezingen nam het college het besluit om de Boulevard 1945 definitief door te knippen,
echter zonder tunnel of alternatieve route. Eind 1996 besloot de gemeenteraad de Boulevard
1945 door te knippen en het bestemmingsverkeer om te leiden via een parkeerring. De
ondergrondse optie werd definitief afgewezen omdat dit de binnenstad net zo min in beeld
bracht als een omleiding aan de zuidzijde van het gebied, de tunnel slechts over een beperkte
lengte soelaas zou brengen en er verder een lawaaiige tunnelbak overbleef die niet
aantrekkelijk was voor de marktpartijen, er geen veilige ontsluiting van de
parkeervoorzieningen mogelijk was en de tunnel tot hoge kosten zou leiden. Niet duidelijk is
in hoeverre bij dit besluit de gevolgen op de lange termijn zijn meegewogen. De verwachting
bestond dat de problemen voor de verkeersafwikkeling in en rond de binnenstad als gevolg
van het knippen van de Boulevard 1945 opgelost konden worden met maatregelen die naar
voren zouden komen uit de nog te voeren discussie met de enschedese samenleving over het
Mobiliteitsplan. Op dit moment bestaat daarover nog geen zekerheid. Misschien was bij een
maximale integrale belangenafweging destijds aan de hand van een gedegen onderzoek naar
de positieve en negatieve effecten van de mogelijke oplossingen voor het probleem van de
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Boulevard 1945 de ondergrondse aanleg ervan wellicht als volwaardig alternatief doorgegaan
naar de volgende besluitvormingsronde. Nu is het nog maar de vraag of de ondergrondse
optie op dit moment nog bespreekbaar is. Hoewel de regelgeving soms niet geheel duidelijk is
voor de ondergrondse uitvoering van een project vormt dit geen wezenlijke belemmering voor
ondergronds bouwen Naar aanleiding van deze analyse zou ik voor het vervolg van het
project willen aanbevelen om ter bevordering van de inzichtelijkheid te overwegen een
driedimensionaal bestemmingsplan op te stellen. Dit zou tevens recht doen aan de belangen
van degenen die tot nu toe nog niet zo intensief bij de plannen zijn betrokken. Want zonder
zo'n toetsingsinstrument'
zal bij de bouwvergunning voor bijvoorbeeld het casino geen
integrale belangenafweging kunnen plaatsvinden met betrekking tot de infrastructuur, terwijl
de ondergrondse optie door de bouw misschien geheel onmogelijk zal worden. Tevens zou ik
willen aanbevelen om alle belanghebbenden bij de verdere ontwikkeling van het plan te
betrekken met behulp van een bestuurskundig instrument als interactieve beleidsvorming.
Hoewel dit binnen het kader van mijn scriptie niet nader is onderzocht zou met betrekking tot
zo'n besluitvormingsproces zelf kunnen worden overwogen om een draaiboek annex checklist
te ontwikkelen aan de hand waarvan vooral in de beginfase een gestructureerd management
van het proces kan worden gevoerd en waarbij de openheid kan worden bevorderd door een
regelmatige en uitvoerige verslaglegging.
Tenslotte: het besluitvormingsproces bij een cityproject wordt vooral in de beginfase bepaald
door de manier waarop het bestuur de eigen taak vormgeeft om belangen integraal af te
wegen. Het recht eist daarbij zorgvuldigheid en behoorlijk bestuur zonder dit proces concreet
te normeren. Openheid en communicatie zijn daarom van groot belang voor het inzicht in het
besluitvormingsproces.

1 Zie D. Samkalden en B. van den Berg, Juridische aspecten van ondergronds bouwen, Publicatie van de
Vereniging voor Bouwrecht, Nr. 25, Kluwer, Deventer 1997, pp 34 en 35
2 Zie de artikelen 3:2 en 3:4 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht
3 Zie het motiveringscriterium
in artikel 8:77 lid 2 Algemene wet bestuursrecht
4 Zie ook de artikelen 8 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur
5 Bijvoorbeeld als gevolg van het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten
6 Zie R.J.N.S. Schlössels, Het Specialiteitsbeginsel,
Over de structuur van bestuursbevoegdheden, wetmatigheid
van bestuur en beleidsvrijheid, Den Haag 1998
7 Zie L. Veldboer, De inspraak voorbij: ervaringen van burgers en lokale bestuurders met nieuwe vormen van
overleg, Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam 1996
8 Zie M. Scheltema, NJB, 20 september 1996, afl. 33, pg 1356
9 Zie de artikelen 7 en 10 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
10 Zie de strategische studie ondergronds bouwen van het COB, N 710, februari 1997, pagina 20
11 Zie artikel 4 lid 1 van de Algemene Inspraakverordening
voor de gemeente Enschede
12 Voor het deel van het gebied waar het vernieuwde van Heekplein is gepland geldt namelijk het (oude)
bestemmingsplan Stadscentrum, voor dat deel waar de gereconstrueerde Boulevard 1945 is gepland bestaat geen
geldig bestemmingsplan.
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