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Ruimtelijke opgaven, met name die waarbij
een ondergrondse variant moet worden
afgewogen tegen een bovengrondse,
hebben een lange doorlooptijd. Het duurt
jaren voor de daadwerkelijke impact
van beslissingen over een ruimtelijke
investering zichtbaar wordt.
Het zijn de bestuurders die beslissingen
nemen. Of deze goed of fout zijn, is
nauwelijks objectief te beoordelen.
Bestuurders hebben een mandaat en
worden op gepaste wijze en op een
daartoe geschikt moment afgerekend
op de betekenis die zij aan hun functie
hebben kunnen geven.
De zeven sleutels gaan niet over goede
of foute beslissingen, maar over een
zorgvuldig afwegingsproces dat ten
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grondslag zou moeten liggen aan
beslissingen over bovengrondse en
ondergrondse oplossingen voor
ruimtelijke vraagstukken.
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Inleiding
Rijkswaterstaat heeft het COB – het Nederlands Kenniscentrum voor
ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik – gevraagd om een
instrumentarium te ontwikkelen waarmee de afweging bij projecten met
ondergrondse alternatieven verbeterd kan worden. Er is behoefte aan een
transparante en rationele afweging, gericht op een integrale oplossing, die
voldoende waarde oplevert op de lange termijn.

“Zo’n afwegingskader is wenselijk en nodig, omdat
meervoudig ruimtegebruik kansen geeft om ruimtelijke
ordenings-, verkeers- en omgevingsknelpunten in
harmonie aan te pakken. Ondergronds bouwen maakt niet
alleen een combinatie van functies mogelijk, maar draagt
tevens bij aan een meer leefbare bovengrond.”
J.H. Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat
Het COB heeft hiertoe vier sporen uitgezet: leefomgeving (DRIFT), hinder
(Royal HaskoningDHV), kosten en baten (Infram/ARCADIS) en de kunst
van het afwegen (DGMR/COB). Buck Consultants International is gevraagd
om de bevindingen en de bouwstenen te toetsen in een tweetal casussen.
Het bleek dat ieder spoor een eigen perspectief opleverde dat zich niet
zomaar leent voor integratie met de andere sporen. Bovendien werd duidelijk
dat het toevoegen van een nieuw afwegingskader aan de bestaande kaders
geen antwoord op zou leveren voor de achter liggende doelstelling: het
verbeteren van de afweging. Daarom is dit overkoepelende rapport met zeven
aandachtspunten (sleutels) opgesteld. De rapportages van de afzonderlijke
sporen zijn te vinden op de website van het COB.
De zeven sleutels bieden samen, en aanvullend op bestaand instrumentarium,
een handreiking voor bestuurders en hun adviseurs om het gesprek te voeren
over het afwegen van ondergrondse en bovengrondse oplossingen. Het zijn
aandachtspunten voor het vormgeven van inhoud, proces en relatie in een
zogeheten ‘multi-level, multi-actor’-arena, ofwel aandachtspunten in een
omgeving met vele betrokkenen met elk hun eigen kader voor afwegen en
besluiten. Het rapport is geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.
Hoewel wij met elkaar streven naar een zorgvuldige afweging van
ondergrondse en bovengrondse oplossingen, weten we dat dit geen garantie
geeft dat het besluit voor iedereen even gelukkig uitvalt. Maar we kunnen
met elkaar wel een afweging maken die is gebaseerd op goede informatie en
op nauwkeurige en in gezamenlijkheid benoemde criteria, zodanig dat de
consequenties van keuzes voor alle betrokkenen transparant en inzichtelijk
zijn. Een zorgvuldig opgezet, inhoudelijk gedreven proces vormt de basis van
een te verantwoorden besluit, maar dat besluit is uiteindelijk voorbehouden
aan bestuurders.
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Het proces begint met het onderschrijven van een centraal
uitgangspunt: gemeenschappelijke belangen bestaan niet.
Van daaruit kijken de betrokkenen naar drie basisprincipes en
proberen daarover tot overeenstemming te komen. Wanneer
alle neuzen dezelfde kant op staan, kan er meer inhoudelijk
worden gekeken. De partijen komen tot kansrijke alternatieven
door ontwerpend te onderzoeken (onderzoekend ontwerpen).
De laatste twee sleutels – de aanbevelingen – helpen bij het
maken van een weldoordachte keuze.

Het belang van een
waardevolle afweging
Volgens de Ruimtelijke Verkenningen van het Planbureau voor de
Leefomgeving komen de vele ruimteclaims als gevolg van functieveranderingen
en gewenste ingrepen steeds meer met elkaar en met de ondergrond in
aanraking, en ook regelmatig onderling in conflict [5]. Wie bij bezuinigingen
op overheidsuitgaven en de stagnerende bouwproductie verwacht dat het
de komende jaren wel mee zal vallen met het afwegen tussen bovengrondse
en ondergrondse oplossingen, kan zich dus sterk vergissen. Juist in de
heroriëntatie op ruimtelijke investeringen lijkt de aandacht te verschuiven
naar het beter benutten van onze bestaande infrastructuren en de bestaande
stedelijke ruimte.
Kansen van
ondergronds
bouwen

De afgelopen jaren is veel geleerd over de mogelijkheden en risico’s van
bouwen in de ondergrond. De koudwatervrees raakt er ondertussen wel van
af. Binnen de bestaande stedelijke omgeving liggen omvangrijke ruimtelijke
vraagstukken op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid, energie en
waterbeheer. Verdichting, meervoudig ruimtegebruik en dus ondergrondse
oplossingen kunnen, ondanks hoge(re) kosten en risico’s, meer waarde
opleveren dan bovengrondse alternatieven. Het is dan wel belangrijk om
die waarde – die zich vaak op termijn bovengronds manifesteert – goed in
kaart te brengen. Voorbeelden zoals de Spoorzone Delft, de A2 Maastricht
en de ondertunneling bij Nijverdal laten zien dat overheden en commerciële
partijen die waarde daadwerkelijk willen realiseren.

Afwegingen
maken

Uit analyse van praktijkvoorbeelden blijkt dat de vraag welke bovengrondse
en/of ondergrondse oplossingen realistisch zijn en hoe de effecten
tussen de alternatieven moeten worden vergeleken en afgewogen, meer
en andere informatie vereist dan voortkomt uit kosten-batenanalyses
en milieueffectrapportages. Bij de afweging tussen bovengrondse
en ondergrondse alternatieven speelt veel meer dan het bestaande
instrumentarium in beeld brengt. De effecten van oplossingen voor
ruimtelijke vraagstukken zijn locatiespecifiek en de beoordeling en afweging
ervan is tijdsgebonden en coalitieafhankelijk. Ontwikkelingen die bijdragen
aan de kwaliteit van de leefomgeving hebben meestal een lange tijdsdimensie
van vijfentwintig tot vijftig jaar, meerdere schaaldimensies (micro, meso
en macro) en doorkruisen minimaal drie maatschappelijke domeinen
(economisch, ecologisch en sociaal-cultureel). Een dergelijke afweging is
daarmee niet met een technische invuloefening te maken, maar vereist visie
en inzicht en raakt meerdere waardediscussies.

Waarde
erkennen

In de discussie over waarde spelen twee paradigmawijzigingen een rol: a) het
erkennen van het belang van benutting van de ondergrond voor de kwaliteit
van de leefomgeving en b) het weten te waarderen van de ‘zachte’ (niet in geld
of objectieve maatstaven uit te drukken) kwaliteiten bij een meer integrale
benadering van systemen [4]. Expliciteren van waarde is een kwestie van het
zo objectief mogelijk naast elkaar zetten van de effecten van verschillende
oplossingen. Deze effecten moeten op zichzelf worden beoordeeld en hoeven
niet altijd zijn om te rekenen in een getal of in geld. Ruimtelijke kwaliteit
en duurzaamheid zijn nauwelijks op deze manier vast te pakken, omdat ze
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veel belangrijke dimensies kennen die slecht meetbaar zijn. Hoe vang je
bijvoorbeeld het aspect hinder, zowel vóór, tijdens, als na de uiteindelijke
realisatie, in een getal?
De complexiteit van ruimtelijke vraagstukken en de verschillende Genuanceerde
betekenissen van mogelijke oplossingen voor de betrokken partijen is benadering
dus ingewikkeld, vaak omdat het inzicht onvolledig is en niet alle waarde
onder één noemer is te kwantificeren. Ruimtelijke investeringen die
zowel ondergronds als bovengronds kunnen worden gerealiseerd, moeten
daarom genuanceerd worden benaderd. Ondergrondse oplossingen mogen
niet worden geïdealiseerd, maar bovengrondse oplossingen hebben óók
een aanzienlijke impact op de ondergrond. Op termijn zijn de kosten van
bovengronds bouwen niet per definitie lager dan die van ondergrondse
oplossingen; dat zal per situatie verschillen. Hoe deze evaluatie ook uitvalt,
het is duidelijk dat er een maatschappelijke behoefte is aan een zorgvuldige,
integrale en tijdige afweging van mogelijke oplossingen om ruimtelijke
vraagstukken met ondergrondse en bovengrondse oplossingen aan te pakken.

Het is duidelijk dat er een maatschappelijke behoefte
is aan een zorgvuldige, integrale en tijdige afweging
van mogelijke oplossingen.
Waar sprake is van uiteenlopende belangen kan gezocht worden naar Onbegrip en
oplossingen die passen bij de afzonderlijke doelen van betrokkenen. misverstanden
Een voorwaarde is dat deze betrokkenen zich gehoord en erkend voelen.
Belangenverschillen worden meestal nog wel begrepen, maar het raakt
mensen diep als zij zich niet serieus genomen voelen of als er sprake is van
misverstanden en wantrouwen. Dit leidt tot polarisatie van standpunten. Het
gevolg is een vermoeiende strijd tussen de voorstanders van bovengrondse
oplossingen en de voorstanders van ondergrondse oplossingen, waarbij
welles-nietesspelletjes tussen bestuurders en belanghebbenden in de
omgeving, of tussen bestuurders onderling, het overnemen van een
gezamenlijke zoektocht naar waarde.
Pas als de grondhouding van betrokkenen positief is, kan duidelijk worden Kansen pakken
gemaakt waar de afweging over moet gaan. Aan de ene kant zijn er zorgen
over hoge kosten, de omvangrijke risico’s en de mogelijke precedentwerking
voor latere projecten. Aan de andere kant zijn er kansen voor de kwaliteit van
de leefomgeving en de toekomstwaarde van het project. Het proces van het
gezamenlijk komen tot een oplossing is zeer gebaat bij inzicht, bewustwording
en wederzijds begrip. Kansen liggen dan vooral op de grensvlakken van de
domeinen die van oorsprong niets met elkaar te maken hebben .
De vele discussies die wij bij de voorbereiding van deze handreiking hebben Een
gevoerd, hebben ons duidelijk gemaakt dat een technisch afwegingskader afwegingskader
niet de oplossing is voor het afwegen van ondergrondse en bovengrondse
oplossingen. Waar het wel om gaat, is de kwaliteit van het proces dat de
belanghebbende partijen met elkaar doormaken bij het verkennen, in beeld
brengen en waar mogelijk vergroten van de oplossingsruimte. Voor het
afwegen zelf zijn vele kaders beschikbaar. In deze handreiking geven we
daarom enkele sleutels om met elkaar in gesprek te komen over het afwegen
van ondergrondse en bovengrondse oplossingen. Voor voorbeelden van
bruikbare afwegingkaders verwijzen we graag naar bestaande literatuur.

HET BELANG VAN EEN WAARDEVOLLE AFWEGING
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voorbeeld

De RijnlandRoute
Foto: Flickr/Deb Collins

De RijnlandRoute – de nieuwe verbinding tussen de A4 en de
Bollenstreek – laat goed zien hoe complex een afwegingsproces kan
zijn. Een overzicht:

Maart 2008
Het algemeen bestuur van Holland Rijnland (samenwerkingsverband
van vijftien gemeenten in de Randstad) dient een advies in met
een voorkeur voor het oorspronkelijke tracé langs de Leidse wijk
Stevenshof, door Voorschoten en de Oostvlietpolder. Dit wegvak zou
gedeeltelijk ondertunneld worden. Een onderzoek van de provinciale
rekenkamer van mei 2008 wijst uit dat alternatieven, waaronder de
nulvariant via de Churchilllaan in Leiden, onvoldoende zijn onderzocht.

4 november 2009
Minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) wil 400 miljoen euro
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betalen voor de RijnlandRoute. De weg gaat totaal zo’n 844 miljoen
euro kosten. Naar verwachting gaat het om het voorkeurstracé van
de provincie dat vanaf de A44 door Voorschoten en ten zuiden van de
Leidse wijk Stevenshof loopt. Het is echter nog onduidelijk op welke
manier de weg daar wordt ingepast.

11 september 2012
Omwonenden hebben een lawine van kritiek over de provincie
uitgestort; zij reageren op het milieueffectrapport (m.e.r.) dat de
provincie heeft laten maken. De groepen verwijten de provincie dat ze
voor het m.e.r. alternatieven en varianten van de RijnlandRoute heeft
laten onderzoeken, terwijl ze in feite allang gekozen had. Het m.e.r.
zou een wassen neus zijn.

6 november 2012
Het burgerinitiatief Team Compromis RijnlandRoute gaat de komende
tijd in gesprek met de provincie Zuid-Holland over een bypass langs
het Valkenburgs Meer. Dat zou tientallen miljoenen goedkoper zijn
dan de zeer ingewikkelde aanpassingen van de knoop Leiden-West die
op dat moment in de plannen voor de RijnlandRoute zitten.

26 januari 2013
Er is veel protest tegen de aanleg van de RijnlandRoute met een
vierbaans snelweg die de provincie door het groene poldergebied
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wil trekken. Men wil de open en groene polders behouden: “Als er al
een snelweg moet komen, leg hem dan in een tunnel, die bovendien
ongeveer honderd miljoen euro goedkoper kan uitpakken dan het
provinciale tracé op maaiveldniveau.”

20 maart 2013
De nadere uitwerking van Gedeputeerde Staten (GS) zorgt voor
een forse verbetering van het in mei 2012 vastgestelde tracé
van de RijnlandRoute. Een betere ruimtelijke inpassing, minder
zichthinder en voorkomen van sloop van woningen bij de Vliet. Met
deze standpuntbepaling van GS wordt de scope op onderdelen sterk
gewijzigd en kan het ontwerp van de RijnlandRoute verder worden
uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid.

27 juni 2013
Provinciale Staten stemmen in met het voorstel van GS voor de
realisatie van de RijnlandRoute en de nadere uitwerking van de
inpassing. GS werken het plan uit tot een ontwerp Provinciaal
Inpassingsplan waarover Provinciale Staten (PS) in 2014 een besluit
nemen. Hierbij zullen GS nog nader ingaan op de situatie in Katwijk en
bij Maaldrift. De start van de aanleg is gepland in 2015.

12 september 2013
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en
gedeputeerde De Bondt van de provincie Zuid-Holland tekenen een
overeenkomst waarin wordt afgesproken dat het ministerie ruim
500 miljoen euro bijdraagt aan de aanleg van de RijnlandRoute. Het
Provinciaal Inpassingsplan zal eind 2014 aan PS worden voorgelegd.
De ambitie is om het Tracébesluit voor de rijksdelen van de
RijnlandRoute begin 2015 vast te stellen.

HET BELANG VAN EEN WAARDEVOLLE AFWEGING
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figuur 1
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Sleutel 1 - Uitgangspunt

Gemeenschappelijke
belangen bestaan niet
Voor complexe ruimtelijke vraagstukken met mogelijkheden om die zowel
ondergronds als bovengronds op te lossen, is het van belang om alle betrokken
partijen serieus te nemen en hun achterliggende beweegredenen, drijfveren
en belangen te kennen. In het bijzonder dient men ook de politieke agenda
van de betrokken bestuurders te kennen. Deze eerste sleutel gaat dan ook over
het onderkennen van de verschillen en het kennen van enkele wetmatigheden
bij bestuurlijke besluitvorming.
Hoe gebruikelijk het in ons taalgebruik wellicht ook is, belangen zijn niet Belangen zijn
gemeenschappelijk. Elke partij heeft een eigen opdracht, een eigen mandaat particulier
en wordt uiteindelijk op beperkte aspecten afgerekend. Ook burgers en
marktpartijen hebben geen gemeenschappelijke belangen. Er zijn wel
gelijkgerichte belangen of verenigbare doelen, maar de nuance ten aanzien
van gemeenschappelijke belangen is belangrijk. Niemand is tegen een beter
milieu, tegen duurzaamheid of tegen het stimuleren van openbaar vervoer,
maar de verschillen in belangen worden zichtbaar als het gaat om de prijs die
ervoor betaald moet worden en de vraag wat men ervoor moet laten.
Iedere bestuurder zal zijn afweging maken in zijn eigen bestuurlijke en Eigen belang en
politieke arena. Gemeenschappelijke belangen bestaan ook in deze arena afweging
niet, zelfs niet als het gaat om afwegingen van uitsluitend overheden en
over publiek belang. Elke organisatie, ook overheden en semioverheden,
wordt door de eigen achterban op eigen beleidsdoelstellingen en resultaten
aangesproken. Geen enkele bestuurder krijgt het daarbij uitgelegd dat hij
het belang van een ander dient als zijn eigen doelstellingen daaronder
lijden. Naarmate de belangen meer verschillen, zal ook de betekenis van het
besluit (geld, de waarde van het opheffen van knelpunten, het realiseren van
beleidsambities, het behouden of verkrijgen van draagvlak et cetera) sterker
verschillen.

Elke organisatie, ook overheden en semioverheden,
wordt door de eigen achterban op eigen
beleidsdoelstellingen en resultaten aangesproken.

Een afweging is in de meeste gevallen gebaseerd op een beeld van de Wil en noodzaak
bestuurlijke noodzaak. Niet voor niets moeten nut en noodzaak worden
aangetoond en moet er een beeld van de kosten en baten ontstaan. In veel
gevallen moet de urgentie daarbij onomstreden zijn. Want veel bestuurders
lopen liever weg voor een besluit of stellen deze bij voorkeur zo lang mogelijk
uit. De haast die de bestuurders op enig moment zelf aan de dag leggen, heeft
vooral te maken met politieke wil en die is van vele factoren afhankelijk. Als
de bestuurder ermee kan scoren, of schade kan oplopen als het besluit op zich
laat wachten, dan kan er een versnelling worden verwacht.
<< Figuur 1

Sleutel 1: GEMEENSCHAPPELIJKE BELANGEN BESTAAN NIET
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Projectorganisaties hebben vaak de neiging het project centraal te stellen en Het project staat
zich daarbinnen vooral te richten op de opdracht van de opdrachtgever(s). niet centraal
Bestuurders gebruiken processen van besluitvorming over ruimtelijke
projecten om vanuit deze agenda’s resultaten te boeken. Deze processen
bieden een podium voor betekenisgeving waarbij het, behalve om de
inhoudelijke afweging, ook gaat om de vraag welke bestuurder de meeste
invloed heeft op het uiteindelijke project.
Veel bestuurders komen elkaar ook onder andere omstandigheden tegen dan
alleen ten aanzien van dat ene project, en kunnen het nodige uitruilen. Het
meebewegen en financieel bijdragen in het ene besluit kan een claim leggen
op een tegenprestatie van de andere bestuurder op een van de andere dossiers.
Mede afhankelijk van ambities en de noodzaak om te scoren (of niet in
opspraak te komen) maken bestuurders hun afweging. Mee- of tegenwerking
bij ruimtelijke oplossingen en de omvang van bijdragebereidheid heeft met
veel meer aspecten te maken dan met het op te lossen vraagstuk.
In de praktijk van ruimtelijke ontwikkelingen worden de besluiten niet Het project is
door één bestuurder of bestuurslaag genomen. Veel ondergrondse projecten niet geïsoleerd
hebben door hun aard een rechtstreekse betrokkenheid van de Rijksoverheid.
Voor de Rijksoverheid geldt dat verdelingsvraagstukken over de inzet van
rijksmiddelen bij de uitbreiding van rijksinfrastructuur per definitie vragen
om onderlinge afweging en prioriteitstelling. Het Rijk probeert de beschikbare
middelen via het MIRT naar redelijkheid en billijkheid over de verschillende
investeringsprojecten in de verschillende regio’s te verdelen. Hoe waardevol
een project ook is, het is nog geen garantie op een positief besluit.
<< Figuur 2

De bereidheid van minister Gerrit Zalm om
mee te werken aan de Zuidas en zelfs te willen
participeren in een Zuidas-onderneming was
uitzonderlijk voor een minister van Financiën. Het
Ministerie wilde zeker niet de rol van risicodragende
projectontwikkelaar, maar minister Zalm zag in de
Dok-ontwikkeling van de Zuidas een mogelijkheid
om het beleid ten aanzien van publiek-private
investeringen in de infrastructuur te stimuleren.
Bovendien trachtte hij de gemeente Amsterdam (die
het ZuidasDok heel graag wilde) te verleiden om
mee te werken aan de privatisering van Schiphol. Op
soortgelijke wijze had minister Zalm de gemeente
Rotterdam met zijn medewerking aan aanleg van
de Tweede Maasvlakte verleid tot medewerking
aan de door hem gewenste privatisering van het
Havenbedrijf van Rotterdam. Een overduidelijk
voorbeeld van ‘multi-issue, multi-actor’.

Sleutel 1: GEMEENSCHAPPELIJKE BELANGEN BESTAAN NIET
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Zo kan het gebeuren dat een project van grote lokale of zelfs regionale
betekenis ‘gewoon’ op zijn beurt moet wachten als de prioriteiten van het
Rijk op dat moment elders liggen. Het is daarom van groot belang te weten
of terughoudendheid wordt ingegeven door het niet wíllen of het op dat
moment niet kúnnen besluiten. Loont het om geduld te oefenen (‘de beurt af
te wachten’) en vast te houden aan een gewenste oplossing, of kunnen stad en
regio maar beter meebewegen met een door het Rijk ingebracht compromis,
omdat de gewenste oplossing nooit op steun van het Rijk zal kunnen rekenen?
De arena van besluitvorming is het domein van meerdere actoren van Multi-issue/
overheden, semioverheden, private organisaties en overige belanghebbenden. multi-actor
Een gezamenlijk besluit gaat uiteindelijk over de individuele bijdrage (in
kosten, baten en risico’s) afgemeten aan de waarde die het project voor de
betrokkene toevoegt. Het gaat dus niet om de totale kosten en waarde, maar
om het gezamenlijke resultaat van individuele afwegingen. Elke afweging
vindt plaats in de eigen arena met prioriteitsconcurrentie tussen tal van
andere investeringsdoelen en alternatieve mogelijkheden om de schaarse
beschikbare middelen aan te wenden. Er is dus niet sprake van één, maar van
meerdere arena’s.
<< Figuur 3

Een gezamenlijk besluit gaat uiteindelijk over de
individuele bijdrage (in kosten, baten en risico’s)
afgemeten aan de waarde die het project voor de
betrokkene toevoegt.

Het is duidelijk dat bestuurders tot elkaar zijn veroordeeld. Ondanks de Competitieve
complexe bestuurlijke arena en de verschillen tussen de belangen, is het coöperatie
volstrekt helder dat alleen een gezamenlijk proces tot een te verantwoorden
besluit kan leiden. Samenwerken is omgaan met die verschillende belangen
en inzichten, en is gebaseerd op de wil om er samen iets van te maken. Het
is echter ook duidelijk dat naast samenwerking altijd een zekere mate van
concurrentie zal optreden. Die houding kan goed beschreven worden met de
term ‘competitieve coöperatie’. Hierbij kijken betrokkenen vanuit het eigen
belang naar de betekenis van een besluit en de daartoe te maken afweging.
Daarbij gaat het niet alleen om de eigen bijdragebereidheid, maar ook om de
mate waarin de anderen bijdragen aan de gezamenlijke oplossing. Wat is het
eigen aandeel in de kosten, baten en risico’s van het geheel, en wat is dat van
anderen? Is dat voldoende in balans en – last but not least – wie gaat er met de
eer strijken? Zowel qua issues als qua actoren is het speelveld complex, ofwel
‘multi-issue, multi-actor’.
<< Figuur 4

De nadruk op een gezamenlijk resultaat gaat hand in hand met het inleveren Gezamenlijk
van individuele keuzeruimte. Betrokkenen zullen elkaar onderling het proces is nodig
nodige moeten gunnen en elkaar daarin moeten vertrouwen. In een arena is
vertrouwen het resultaat van een proces van elkaar leren kennen, begrijpen,
waarderen en respecteren (juist vanwege de verschillen). Belanghebbenden
moeten dus vroeg in het proces worden betrokken, zodat het vertrouwen vanaf
het begin kan worden opgebouwd. Het is niet nodig om vrienden te worden.
Organisatie van gezamenlijkheid is komen tot ‘weten wat je aan elkaar hebt’ en
‘elkaar niet verrassen’. Zorgvuldigheid is belangrijk, omdat er voor dat je het

Sleutel 1: GEMEENSCHAPPELIJKE BELANGEN BESTAAN NIET

17

18

figuur 5
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weet onbegrip en wantrouwen ontstaan. Voor Maastricht, Delft en Schiedam
was het besluit om de benodigde uitbreidingen van infrastructuur in een
tunnel te realiseren, een unieke en eenmalige aangelegenheid. Daarvoor was
het organiseren van gezamenlijkheid nodig; het bereiken van commitment
over de te onderzoeken problemen en het daartoe te doorlopen proces.
<< Figuur 5

Vooraf gemaakte afspraken over het proces en de intenties van de Afspraken over
het proces
samenwerking kunnen er als volgt uitzien:
•

We stellen de juiste mix van inhoud en belanghebbenden samen
We realiseren ons dat in veel processen ter voorbereiding van
besluitvorming te vaak vanuit één of enkele stakeholders gedacht en
gewerkt wordt. De projectorganisaties die zijn opgericht om
een verkenning uit te voeren, vereenzelvigen zich (te) vaak met
hun directe opdrachtgever(s). In het geval van een afweging
tussen bovengrondse en ondergrondse oplossingen verbreden
we daarom de opgave van een enkelvoudige functie naar alle
aanwezige bovengrondse én ondergrondse functies en belangen.
Ten aanzien van benodigde kennis realiseren we ons dat er vele
disciplines een rol spelen. Deze leveren kennis van onder meer bodem,
water, kosten, financiering, risico’s, milieu en ruimtelijke kwaliteit.
Deze kennis bevindt zich bij verschillende partijen bij zowel overheden,
semioverheden als private organisaties. Voor een goede afweging tussen
bovengrondse en ondergrondse alternatieven geven we specifieke
aandacht aan partijen met een direct belang of zeer specifieke kennis van
de bodem, zoals waterschappen en nutsbedrijven.
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We realiseren ons dat, als ideeën of alternatieven
bewust buiten beschouwing worden gehouden,
stakeholders die zich daardoor tekort gedaan
voelen, daar altijd op terugkomen.

•

We brengen gezamenlijk de problemen en kansen in beeld
We staan in het begin van de verkenning naar mogelijke alternatieven open
voor een brede benadering van de scope en accepteren de belangen van de
stakeholders. Aanvankelijk lijkt die brede scope en de vele stakeholders
veel werk op te leveren, maar we realiseren ons dat dit onvergelijkbaar
is met het werk dat op ons afkomt als het planproces te beperkt wordt
benaderd en stakeholders zich niet serieus genomen voelen. We realiseren
ons dat, als ideeën of alternatieven bewust buiten beschouwing worden
gehouden, stakeholders die zich daardoor tekort gedaan voelen, daar altijd
op terugkomen. Wij willen geen lussen in de besluitvorming of polarisatie
tussen stakeholders. Wij willen alle alternatieven serieus overwegen, en
ongewenste en onhaalbare oplossingen goed gemotiveerd wegschrijven.
Om de opgave voldoende scherp te krijgen, gaan we het feitelijke
probleem inzichtelijk maken en we onderscheiden ‘wat er moet gebeuren’
en ‘wat men wil dat er gebeurt’. Tevens koppelen we hier de ‘wie-vraag’
aan: Wie moet wat? Wie wil wat? En wat gebeurt er als we niet in staat
zijn het probleem op te lossen?

Sleutel 1: GEMEENSCHAPPELIJKE BELANGEN BESTAAN NIET
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•

We werken samen doelstellingen uit en ontwerpen ook samen
Wij volgen een gezamenlijk ontwerpproces om daarmee de problemen
en kansen zo goed mogelijk in beeld te krijgen. We doen dat vanuit een
aantal doelstellingen die we met elkaar vaststellen. Bij een verkennend
onderzoek zien we een ontwerp of een oplossing nog niet als een te nemen
besluit, maar als een mogelijkheid te toetsen of onze uitgangspunten en
probleemdefinitie kloppen.

•

We bespreken met elkaar hoe we besluiten
We maken afspraken over het besluitvormingsproces en leggen onze
afspraken vast. Dit gebeurt door samen met alle betrokken bestuurders
een intentieovereenkomst of startbeslissing overeen te komen met
afspraken om een initiatief te onderzoeken of een verkenning uit te
voeren. In dit document worden tevens afspraken vastgelegd over de
betrokkenheid van omgevingspartijen.
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voorbeeld

A4 Leiderdorp
Foto: Beeldbank RWS/Harry van Reeken

Een voorbeeld waarbij belangen van stakeholders met elkaar verbonden
zijn, is het W4-project, de verbreding van de A4 bij Zoeterwoude, Leiden
en Leiderdorp. Het waarom van de wegverbreding van de A4 is nooit een
kwestie geweest, wel hoe de verbreding moest plaatsvinden.
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De belangen van de rijksoverheid en de omliggende gemeenten liepen hier
sterk uiteen. De Rijksoverheid richtte zich vooral op het infrastructurele
knelpunt, de zogenaamde flessenhals, en zag als oplossing de verbreding
van de weg. De gemeenten wilden de barrièrewerking van de snelweg in
de dorpskernen verminderen en de woon- en leefkwaliteit verbeteren.
Zij zagen door de oplossing van de Rijksoverheid alleen maar een
verslechtering ontstaan. De vorm van de wegverbreding en de extra
aantasting van het leefklimaat naast de weg, leidde aanvankelijk tot
een conflict tussen de Rijksoverheid en de gemeenten. Jarenlang voerde
men de discussie over de vorm en de inhoud van het vraagstuk. In deze
discussie bleef men sterk hangen in het denken vanuit de eigen belangen
en werd er niet gewerkt aan een gezamenlijk doel en eindbeeld.
Eind jaren negentig ontstond er ruimte om nader tot elkaar te komen. Eén
van de sleutels hierbij was het starten van een intensief proces waarbij alle
partijen aan tafel zaten en alle achterliggende belangen op tafel kwamen.
In dit proces hebben marktpartijen tevens een rol gehad bij het maken van
een integrale visie. In deze visie zijn de doelen van de partijen verenigd.
Het proces was ingestoken op het uitspreken van ieders belangen en van
daaruit het verkennen van verenigbare doelen. Hierbij is door de betrokken
partijen getracht het eigen doel niet voorop te stellen om daarmee te
voorkomen dat standpunten werden ingenomen. Daarnaast werd er ‘aan
de voorkant’ nog niet gesproken over investeringen vanuit partijen.
Het commitment van de partijen aan het proces, de integrale visie en
daarmee aan het gezamenlijke doel hebben er uiteindelijk toe geleid dat
er in december 2000 overeenstemming verkregen werd over de oplossing
op hoofdlijnen. W4 was geboren, een maatschappelijk en ruimtelijk
verantwoorde inpassing van een verlengde, verdiepte en bredere A4 in de
bestaande woonomgeving én het ontwikkelen van gebieden die naast de
snelweg liggen. De integrale visie is vervolgens in nauwe samenwerking
verder uitgewerkt, waarbij ook verdere afspraken gemaakt zijn over de
bekostiging van de visie.

zeven sleutels voor een waardevolle afweging
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Waarde (effecten)

Het in beeld brengen van de waarde van het alternatief, zonder daarbij de kosten te
betrekken, is een belangrijke stap in het beoordelen van een oplossing.

Maakbaarheid

Bij de maakbaarbaarheid gaat het zowel om de technische als de organisatorische
uitvoerbaarheid. Is het ondergrondse alternatief redelijkerwijs technisch uitvoerbaar?
Is het door de betrokken partijen redelijkerwijs te organiseren en zijn de planologisch
juridische besluiten daartoe te nemen?

Kosten en baten

Bij de kosten en baten gaat het om de offers die gebracht moeten worden om het
alternatief te realiseren. Het is uiteindelijk de vraag of de partijen voor de waarde van
het alternatief bereid zijn een financiële bijdrage in te brengen om risico’s te dragen.
Denk hierbij ook aan cofinanciering door andere stakeholders.

Governance

Bij de governance gaat het om de stuurbaarheid van het arrangement dat tussen
betrokken partijen gesmeed wordt. Belangrijk zijn de verdeling van verantwoordelijkheden (nu en in de toekomst), de verdeling van kosten, baten en risico’s, en hoe
en onder welke omstandigheden de afspraken te herzien zijn.

figuur 6
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Waarde
vóór voorwaarde
Bij ruimtelijke investeringen die zowel ondergronds als bovengronds Waarden en
kunnen worden gerealiseerd, is de verhouding tussen het wat beperktere kosten niet
mengen
kosten-baten-denken (meer rationeel) en het ruimere waarden-denken
(vaak wat meer emotioneel) enigszins te vergelijken met het functioneren
van onze beide hersenhelften. In onze dagelijkse koopbeslissingen (maar
ook bij bestuurlijke besluiten) bestaat er een geneigdheid om prijs (kosten)
en kwaliteit (waarde) door elkaar te laten lopen. Vaak is de keuze al op het
gevoel gemaakt en wordt de ratio erbij gezocht om de al gemaakte keuze te
verantwoorden. Dat drijft professionals die zich dagelijks bezighouden met
de uitbreiding van (rijks)infrastructuur en de direct betrokkenen vanuit de
omgeving al snel uit elkaar.

In onze dagelijkse koopbeslissingen bestaat er een
geneigdheid om prijs (kosten) en kwaliteit (waarde)
door elkaar te laten lopen. Vaak is de keuze al op het
gevoel gemaakt en wordt de ratio erbij gezocht om de al
gemaakte keuze te verantwoorden.
De beoordeling van oplossingen dient rekening te houden met het feit dat Kwalitatieve
veel effecten van een project – denk aan belangrijke sociaal-maatschappelijke waarde is
belangrijk
consequenties – niet in geld of in een getal zijn uit te drukken. Het rekenen
in harde getallen leidt er meestal toe dat de waarde die niet in een dergelijk
getal kan worden uitgedrukt, in de uiteindelijke afweging een ondergeschikte
positie gaat innemen. Met andere woorden, de afweging optimaliseert de
meetbare en niet de belangrijke attributen. In een beoordeling dienen daarom
kwalitatieve en kwantitatieve effecten naast elkaar te worden meegenomen.
Waarde die in geld is uit te drukken, wordt vaak zwaarder gewogen dan waarde Waarde eerst
die alleen kwalitatief kan worden beschreven. Door het onderzoek eerst op
waarde te richten, wordt voorkomen dat alternatieven die ogenschijnlijk duur
maar waardevol zijn, afvallen, en omgekeerd dat alternatieven die goedkoop
en minder goed zijn, de voorkeur krijgen. Dit wordt de prijs-bias genoemd
en is het verschijnsel dat veel mensen ongemerkt kwaliteit willen inleveren
voor een lagere prijs (de helft van de prijs voor een kwart van de kwaliteit).
Veel bouwmarkten maken gebruik van dit mechanisme, maar op termijn leidt
de klant verlies. Voor een zuivere afweging moet daarom voor elk alternatief
apart in beeld worden gebracht:
a. de waarde (dat wat belangrijk is; kwalitatief en kwantitatief uitgedrukt
in de effecten),
b. de maakbaarheid (technisch en juridisch),
c. de betaalbaarheid (kosten en baten) en
d. de stuurbaarheid en de governance.
<< Figuur 6
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Plannen voor de stad, CPB en PBL, maart 2013 [9]:
Beleidsmakers en bestuurders herkennen hun ideeën
over een verstedelijkingsproject niet altijd in het
beeld dat erover in een MBKA naar voren komt. Zij
missen bijvoorbeeld onderwerpen als economische
structuurversterking, internationale concurrentiepositie
of omgevingskwaliteit, en daarmee een visie op
het ontwikkelingspotentieel van de stad. (…) Deze
gebrekkige aansluiting wordt mede veroorzaakt doordat
in de toepassing van de MKBA methodiek doorgaans
geen expliciet geformuleerde rol is weggelegd voor de
(niet-economische) ruimtelijke wetenschappen.

Rapportage Buck Consultants International [1]:
Taakstellend budget is randvoorwaarde nummer
één. Oftewel, alles wat bovenwettelijk is en/of boven
budget, gebeurt niet, tenzij iemand anders dan het
Rijk betaalt. Het huidige klimaat (aanhoudende crisis)
en het ‘heilig verklaren’ van budgetten staat haaks op
de behoefte aan een echt serieuze bestudering van de
voordelen van ondergrondse oplossingen.
26
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Er zijn veel verschillende beoordelingslijsten bekend. Het is van belang om Beoordelingstijdig in het proces te kiezen voor de aard en indeling van de beoordelingscriteria. criteria
Hierbij zullen zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria een plaats moeten
krijgen. De criteria die gaan over de waarde van het alternatief dienen duidelijk
afgescheiden te zijn van de voorwaardenscheppende criteria (kosten/
baten, haalbaarheid en governance). Kosten zijn namelijk op geen enkele
manier bepalend voor de waarde van het alternatief. Inspiratie voor criteria
en weergave van de scores is te vinden in Afwegingskader Ondergronds/
Bovengronds – Kwaliteit van de Leefomgeving van DRIFT [4].
Afwegingen tussen uiteenlopende alternatieven worden vaak bemoeilijkt Choosing by
doordat de voordelige effecten van de ene oplossing gelijk opgaan met de Advantages
negatieve effecten van de andere oplossing. Voordelen van de ene oplossing en
nadelen van de andere, zijn veelal twee zijden van hetzelfde. Het is dan extra
moeilijk om een vergelijking te maken, omdat bestuurders in de vergelijking
de consequenties van een beslissing nog niet goed kunnen overzien.
Choosing by Advantages (CBA) [11] is een methode die de integrale afweging
van alternatieven beter mogelijk maakt. In deze methode ligt de nadruk op de
voordelen die met een alternatief ten opzichte van een andere worden bereikt.
Alle waarden worden daarvoor omgezet naar voordelen (bijvoorbeeld een
betere bereikbaarheid of een minder slechte invloed op de gezondheid). Deze
aanpak zorgt er onder andere voor dat betrokkenen in gesprek gaan over de
voordelen (in waarde) in plaats van (uitsluitend) de ongewenste effecten. Het
voorkomt ook dat voor- en nadelen door elkaar lopen. Bovendien voorkomt
het in ieder geval dat alternatieven om puur kostentechnische redenen van
tafel verdwijnen. Bij CBA staat de beslisser uiteindelijk voor de afweging
voordelen versus kostenverschil: is een bepaalde toename in voordelen een
toename in kosten waard? Is een goedkopere oplossing het waard dat de
voordelen niet worden gerealiseerd?

“Geïnterviewden onderschrijven dat het kennisniveau
over ondergrondse oplossingen niet overal voldoende
is. Rijkswaterstaat is de organisatie waar de meeste
expertise geconcentreerd is. Onvoldoende kennis kan
bij alle betrokkenen tot vooroordelen leiden die een
rationele afweging bemoeilijken. Er is veel aandacht voor
technische haalbaarheid en kosten, maar de vraag is of
de opbrengstenkant wel voldoende belicht wordt; de
maatschappelijke baten die niet in geld zijn uit te drukken.”
Buck Consultants International

In de huidige praktijk wordt specialistische kennis over de bodem vaak (te)
laat in het proces betrokken. Hierdoor worden alternatieven onnodig duur of
wordt onherstelbare schade aan de bodem toegebracht. Ook blijven kansen
mogelijk onbenut, omdat een ingreep in de bodem vaak kansen oplevert
om bestaande bodemvraagstukken meteen mee op te lossen. Bij zowel
ondergrondse als bovengrondse alternatieven dient aandacht te worden
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“Beleidsmakers en bestuurders herkennen hun ideeën
over een verstedelijkingsproject niet altijd in het
beeld dat erover in een MBKA naar voren komt. Zij
missen bijvoorbeeld onderwerpen als economische
structuurversterking, internationale concurrentiepositie
of omgevingskwaliteit, en daarmee een visie op het
ontwikkelingspotentieel van de stad. (…) Deze gebrekkige
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aansluiting wordt mede veroorzaakt doordat in de
toepassing van de MKBA methodiek doorgaans geen
expliciet geformuleerde rol is weggelegd voor de (nieteconomische) ruimtelijke wetenschappen.”
Plannen voor de stad, CPB en PBL, maart 2013 [9]

“Taakstellend budget is randvoorwaarde nummer
één. Oftewel, alles wat bovenwettelijk is en/of boven
budget, gebeurt niet, tenzij iemand anders dan het
Rijk betaalt. Het huidige klimaat (aanhoudende crisis)
en het ‘heilig verklaren’ van budgetten staat haaks op
voor een
waardevolle
afweging
de behoefte aanzeven
een sleutels
echt serieuze
bestudering
van
de

voordelen van ondergrondse oplossingen.”

besteed aan de wijze waarop de alternatieven invloed uitoefenen op andere
functies in de boven- en ondergrond. Het gaat in de ondergrond zowel om
het al bestaande bodemgebruik voor bijvoorbeeld leidingen en bebouwing,
aanwezige waarden (aardkundig, archeologisch of cultuurhistorisch) en
het ecologisch en chemisch functioneren van de bodem. Deze aspecten
spelen ook een rol bij bovengrondse alternatieven, maar doorgaans hebben
ondergrondse alternatieven een grotere impact, en ontstaan als gevolg
daarvan meer randvoorwaarden en grotere risico’s.
Voor duurzaam gebruik van de ondergrond is kennis over de lokale Kennis van de
bodemgesteldheid en het functioneren van de bodemdiensten in het gebied bodem
noodzakelijk. Vervolgens moet duidelijk zijn welke bodemdiensten nodig
zijn en hoe dit beoogde gebruik de bodemgesteldheid en de bodemdiensten
beïnvloedt. Door vroeg in het proces bodemspecifieke kennis te betrekken,
kan ook gericht gezocht worden naar kansen om de waarde van de bodem te
vergroten of ‘werk met werk te maken’. Het gaat daarbij om:
•

Bodemgebruik
Productiekwaliteit van de bodem (delfstoffen, drink- of proceswater);
grondverzet, ondergronds ruimtegebruik door leidingen en bebouwing,
warmte-koudeopslag, niet gesprongen explosieven, CO2-vastlegging en
C-productie.

•

Bodemwaarde
Informatiekwaliteit van de bodem, zowel cultuurhistorisch, archeologisch
als aardkundig; cultuurhistorische waarden, archeologische waarden,
aardkundige waarden

•

Bodemdiensten
Toevoerdiensten, bodemregulering en ondersteunende (ecosysteem)
diensten; bodemvruchtbaarheid, regulering, uitwisseling, biodiversiteit,
bio-organismen, permeabele lagen, draagkrachtige lagen, CO2vastlegging in de bodem.

•

Bodemkwaliteit
Opbouw, structuur, draagkwaliteit en vruchtbaarheid van de bodem;
diffuse chemische kwaliteit, diffuse belasting, lokale verontreiniging,
wateropslag in een of meerdere lagen van de bodem.

Een van de aspecten die in de afweging nog onvoldoende een plek krijgen, Hinder
is hinder. Vooral bij omvangrijke projecten is het van belang dat men zich
realiseert dat belanghebbenden jaren tegen een bouwkuip aan moeten
kijken. Hinder dient daarom niet alleen op volwaardige wijze meegewogen
te worden in het opstellen van de alternatieven (ontwerp), maar ook in de
afweging tussen oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. Zie hiervoor
het onderzoek van Royal HaskoningDHV dat onderscheid maakt tussen
hinder in procesmatige zin en milieukundige en ruimtelijke hinder. Deze
hinderaspecten gelden ook voor bovengrondse ruimtelijke oplossingen,
maar er zijn verschillen in aard, omvang en duur van de effecten.
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BOB-model

Beeldvorming

Oordeelsvorming

Besluitvorming

Vragen

• Wat weten we?

• Wat is ons doel?

• Wat besluiten we?

• Klopt alles wat we
(denken te) weten?

• Waar maken we ons
zorgen om?

• Wat gaan we doen?

• Hebben we die
informatie echt
nodig om tot een
goed besluit te
komen?

• Wat zou onze zorgen
verminderen?

• Hoe gaan we
deze informatie
verzamelen?

Benaderingswijze

• Doorvragen ter
verduidelijking
• Mindmap
• Alles is waardevol
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• Geen wellesnietesdiscussie
• Dialoog

• Aan welke voorwaarden moet het
besluit voldoen om
acceptabel te zijn?

• Weet iedereen welk
besluit genomen is?
• Is iedereen het eens
met het besluit?

• Discussie

• Stemmen

• Doorvragen naar
achterliggende
belangen en
motivaties

• Consensus

• Wat maakt dit
besluit voor jou
onaanvaardbaar, wat
moet er gebeuren om
jouw bezwaren op te
heffen?

• Compromis
• Rondje om te
checken of het klopt

• Dialoog
• Nieuwsgierig naar
elkaars mening en
belang

Resultaat

• Iedereen heeft
hetzelfde beeld voor
ogen
• Actieplan om aan
de benodigde
informatie te komen

• De uiteenlopende
belangen,
verschillende
doelen, criteria en
voorwaarden in beeld

• Besluit (advies,
actieplan, etc.)

figuur 7
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Beeldvorming
vóór oordeel
Naast de neiging om kosten en waarde door elkaar te laten lopen, bestaat ook Drie stappen,
de neiging om vraagstukken in de ruimtelijke ordening vanuit al gevormde in de juiste
volgorde
oordelen te benaderen. Een eenvoudige redenering is bijvoorbeeld ‘Ik vind
het te duur, dus ik vind het niet waardevol’. Voor een zorgvuldig proces is het
van belang om die oordelen uit te stellen en eerst tot inzicht te komen. Het
bekende BOB-model onderscheid drie stappen:
<< Figuur 7

In de beeldvormingsfase bekijken de betrokken partijen welke mogelijke Beeldvorming
oplossingen er zijn, om deze vervolgens uit te werken in verschillende gaat primair om
waarde
alternatieven. Deze alternatieven worden elk in hun eigen kracht uitgewerkt
en de waarden van de verschillende alternatieven worden in beeld gebracht.
Er zijn bij een weg- of spoorverbinding bijvoorbeeld zowel waarden op
netwerkniveau als waarden op lokaal en regionaal niveau voor het gebied
waarin de ingreep is voorzien. Het gaat hier dus primair om een kwalitatief
en deels gekwantificeerd beeld over wat de alternatieven de maatschappij
opleveren. De vergelijking van alternatieven wordt in eerste instantie op
waarde uitgevoerd.
Bij ondergrondse alternatieven is het van belang om al in de beeldvormingsfase Brede scope
het proces gezamenlijk met de relevante stakeholders in te richten.
Stakeholders brengen zowel belangen als kennis in, waardoor ruimte komt
voor een integrale benadering. De scope die daarmee ontstaat, overstijgt vaak
de scope die in eerste instantie door de initiatiefnemer is voorgesteld. Het
is belangrijk de aandacht eerst te richten op de verschillende belangen, de
diverse doelstellingen en de te hanteren beoordelingscriteria, en nog niet op
mogelijke oplossingen en een afweging. De praktijk leert dat betrokkenen,
zonder het probleem goed te kunnen duiden, zich al vroegtijdig identificeren
met de oplossing en daarbij standpunten gaan innemen. We spreken in die
situatie van ‘oplossing zoekt een probleem’. Door het zorgvuldig richten van
de aandacht op de belangen en doelstellingen kan dit voor een deel worden
voorkomen.

Stakeholders brengen zowel belangen als
kennis in, waardoor ruimte komt voor een
integrale benadering.
Niet iedereen zal over dezelfde informatie beschikken, en zeker niet alle Beelden
beschikbare informatie op dezelfde wijze interpreteren. In eerste instantie afstemmen
zullen partijen een eigen beeldvormingsproces hebben doorlopen, al of niet
vermengd met oordelen. Om overleg over verschillende mogelijkheden te
kunnen voeren, dient er op zijn minst een gedeeld beeld te zijn over de aard
van het probleem dat moet worden opgelost, welke criteria daarbij een rol
spelen, wat de achterliggende belangen zijn en waar mogelijke oplossingen
stuiten op weerstand en waarom. Belangrijk is ook om een beeld te vormen
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van de kwaliteit van informatie: welke informatie ontbreekt er nog, en hoe
kan die worden verkregen?
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Haalbaarheid en
betaalbaarheid
bij oordeelsvorming

In de fase van de oordeelsvorming worden de waarden in de context van
haalbaarheid en betaalbaarheid gezet om de alternatieven onderling te kunnen
vergelijken ten aanzien van de vooraf overeengekomen beoordelingscriteria.
Wat kosten de alternatieven in geld, functieverlies, milieuwaarden en
hinder? Of beter, de CBA-methodiek volgend: welke voordelen boekt
het ene alternatief ten opzichte van de andere? Hoeveel materiële en
immateriële waarde wordt er gerealiseerd en welke risico’s spelen een rol?
Hoewel oordeelsvorming altijd specifiek plaatsvindt vanuit verschillende
perspectieven, is het belangrijk de oordelen zo feitelijk mogelijk te houden
en weg te blijven van individuele voorkeuren. Zo komt er ruimte voor het
optimaliseren van de alternatieven en het onderzoeken of waarden uit het
ene alternatief ook bij het andere alternatief bereikt kunnen worden. Vaak
ontwikkelt zich uiteindelijk een voorkeursalternatief, ontstaan uit het
optimaliseren van de kansrijke alternatieven, op basis van effectbeoordeling
over het gehele spectrum van alternatieven.

Bij besluitvorming hoort
bestuurbaarheid

Bij de besluitvorming komen de beoordeelde alternatieven bij elkaar en
wordt bij de afweging ook de bestuurbaarheid ingebracht. Iedere betrokkene
maakt zijn eigen afwegingen en getracht wordt met elkaar tot een besluit te
komen. Daarbij gaat het niet alleen om de keuze van het voorkeursalternatief,
maar ook om procesafspraken over de bekostiging, de verdeling van de baten
en risico’s en de wijze waarop organisatorische invulling wordt gegeven aan
het vervolg (de governance). De zogeheten courantheid van het besluit is
daarbij van groot belang. Is het een ‘gebruikelijk besluit’ in aard en omvang
of valt het besluit buiten de gangbare mandaten en beoordelingscriteria
van organisaties? In dat laatste geval zal besluitvorming moeilijk tot stand
kunnen komen. Indien een incourant besluit tot stand komt na heftige
onderlinge onderhandeling of doordat een deel van de partijen het heel
graag wil, dan moeten bestuurders soms na enige tijd weer terug naar de
onderhandelingstafel omdat een beoogd besluit niet op voldoende draagvlak
kan rekenen. De Spoorzone Delft en de recent opnieuw overeengekomen A9
Amstelveen zijn daar voorbeelden van.

zeven sleutels voor een waardevolle afweging

voorbeeld

Betuwelijn
Foto: Flickr/ Jeroen van Lieshout

Het belang van framing is te zien bij de aanleg van de Betuwelijn.
Het omvangrijke verzet tegen de Betuweroute werd aangewakkerd
door het beeld dat de ongerepte Betuwe ten prooi zou vallen aan
de geluidshinder van eindeloos lange goederentreinen. Hoewel het
honderdzestig kilometer lange traject van de spoorlijn maar voor een
deel door het landschap van de Betuwe loopt, slaagden tegenstanders
erin om de Betuwelijn zo te ‘framen’ dat het aspect van geluidshinder
alle aandacht kreeg. Bij andere grootschalige spooruitbreidingen zoals
die destijds in het kader van Rail 21 werden uitgevoerd is sprake van
ingrijpendere plannen, maar daartegen is nauwelijks verzet geleverd,
hoewel de impact op de omgeving minstens zo groot was.
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figuur 8

zeven sleutels voor een waardevolle afweging

Sleutel 4 - Principe

afwijzen
vóór kiezen
Op basis van de vastgestelde aanpak ‘Sneller en Beter’ streeft het Rijk naar een Echt alle
snellere selectie van alternatieven binnen het MIRT-proces en wil daarmee alternatieven in
beeld
ook eerder gericht varianten onderzoeken. Om een goede afweging te kunnen
maken tussen bovengrondse en ondergrondse alternatieven is het echter van
belang dat alle mogelijkheden goed worden uitgewerkt en de effecten in beeld
worden gebracht. Oók van alternatieven die ongewenst zijn of onrealistisch
lijken. Bestuurlijk is het niet altijd wenselijk om onomwonden duidelijk te
maken dat bepaalde alternatieven het nooit zullen gaan halen (afgezien van de
mogelijkheid dat een niet-onderzocht alternatief achteraf misschien helemaal
niet zo zwak is). Dat geldt in ieder geval als prestige en subjectieve criteria een
belangrijke rol spelen. De bestuurder ziet zijn keuze liever uitgelegd vanuit
harde argumenten.

Bij de besluitvorming van de HSL heeft de Bosvariant tot op het laatste moment een rol gespeeld.
Hoewel het daarbij om een tracékeuze ging en
niet om de afweging bovengronds/ondergronds,
is het voorbeeld representatief, omdat niet
voldoende duidelijk is gemaakt waarom niet
voor dit alternatief is gekozen. De criteria met
betrekking tot reistijdwinst, zo groot mogelijke
onafhankelijkheid van overige treindiensten en (last
but not least) prestige, zijn beoordelingscriteria die
veel duidelijker hadden kunnen zijn in het debat dat
over de oplossingen is gevoerd.

Zeef 1 van de MIRT [7] is de eerste selectiestap: van alle denkbare oplossingen Zeef 1 van de
naar een overzichtelijk aantal kansrijke alternatieven. Op dat moment dient MIRT
voldoende inzicht in zowel de bovengrondse als ondergrondse alternatieven
aanwezig te zijn. Aanbevolen wordt vanuit waarden een toets op maakbaarheid
(technisch inhoudelijk) en stuurbaarheid (organiseerbaarheid) te doen en
vervolgens kwantificeerbare kosten en baten mee te nemen in de afweging.
Doe het, zeker in eerste aanleg, globaal. Een te gedetailleerde uitwerking van
allerhande effecten van alternatieven zal het besluitvormingsproces niet
helpen, eerder in de weg zitten. Vervolgens moeten bestuurders hun rug
recht kunnen houden en niet terug hoeven te komen op eerdere besluiten.
<< Figuur 8
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figuur 9
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Bij de argumentatie van keuzes ligt de nadruk vaak op de kansrijke
alternatieven. Het zorgvuldig wegschrijven van alternatieven die niet
kansrijk zijn – de zogeheten contramal – is echter minstens zo relevant. Het
voorkomt dat deze vanuit wensdenken van een der partijen nog steeds op
de achtergrond een rol blijven spelen en te pas en te onpas alsnog worden
aangehaald.

Expliciet
afwijzen van
kansarme
alternatieven

<< Figuur 9

Het zorgvuldig wegschrijven van de kansarme oplossingen geeft veel
informatie over de criteria die daarbij worden gehanteerd. Diezelfde criteria
zijn ook van toepassing bij de afweging van de kansrijke alternatieven. Het
zorgvuldig wegschrijven is daarom een belangrijk instrument voor het
‘bestuurlijk de rug rechthouden’. Dit kan namelijk pas als het keuzeproces
voortkomt uit een logisch en navolgbaar denkproces. Het is daarvoor wel een
voorwaarde dat de alternatieven in hun eigen kracht zijn uitgewerkt en dat
doelredenaties zijn vermeden.

Criteria
ontwikkelen
en de rug recht
houden

“Bij de doortrekking van de A15 bij Arnhem
en Nijmegen zijn aanvankelijk zowel een brug
als een tunnel onderzocht. Het Rijk had geen
inhoudelijke voorkeur, maar zette nadrukkelijk in
op vasthouden aan het taakstellend budget. De regio
heeft lang vastgehouden aan haar voorkeur voor een
tunnelvariant. Brug en tunnel zijn beide in meerdere
varianten onderzocht. De financieel-economische
situatie heeft er uiteindelijk aan bijgedragen dat er
is gekozen voor een brug. De regio is hier zelf in
meegegaan: de provincie heeft de brug opgenomen
in het provinciaal coalitieakkoord en de stadsregio
is akkoord gegaan vanuit acceptatie van ‘wie betaalt,
bepaalt’, dus wie minder betaalt, heeft minder invloed.
Voor de casus A15 was het prettig geweest als er meer
alom geaccepteerde en onafhankelijke kengetallen
beschikbaar waren geweest, als onderlegger voor de
gesprekken en onderhandelingen.”
Buck Consultants International
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voorbeeld

ZuidasDok
Foto: Marc Dorleijn

Illustratief voor het belang van het wegschrijven van niet-kansrijke
alternatieven is de dijkreferentie ZuidasDok. Dit alternatief, waarbij alle
wegen en sporen bovengronds zouden blijven, was in het proces volgens
Sneller en Beter al na Zeef 1 weggeschreven. In alle drie de kansrijke
alternatieven die verder zouden worden uitgewerkt en onderling
afgewogen, zou immers de A10 ondergronds worden gebracht. Voor
het bovengronds houden van de A10 was geen draagvlak en eigenlijk,
hoewel Rijkswaterstaat dat bestreed, ook geen ruimte.
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Toen de onderhandelingen tussen het Rijk en de regio in het najaar van
2011 stroef verliepen, werd de dijkreferentie door het ministerie van
IenM opnieuw ten tonele gebracht. Het was een drukmiddel in de sfeer
van ‘het kan altijd nog zo’. Zonder uitspraak over de keuze voor deze
interventie bleek het voor de beide kampen die ontstonden een nadeel
dat adequate informatie over de effecten van de dijkreferentie ontbrak.
Het bij Zeef 1 explicieter wegschrijven van het alternatief had ervoor
kunnen zorgen dat dit ‘counternarratief’ niet opnieuw geagendeerd kon
worden of dat de optie volwaardig uitgewerkt had moeten worden tot
aan de voorkeursbeslissing omdat het ministerie de terugvaloptie open
wilde houden. Nu werd het onderwerp van een interventie die de toch al
broze relatie verder onder druk zette.

zeven sleutels voor een waardevolle afweging
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figuur 11
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Sleutel 5 - basismethode

Ontwerpend
onderzoeken
Oplossingen waarbij alle belangen van iedere stakeholder volledig zijn Niemand krijgt
gediend, zijn utopisch. Een alternatief dat tegemoet probeert te komen aan (als enige) zijn
zin
de eisen en wensen van de ene belanghebbende, heeft vaak weer nadelen
voor andere belanghebbenden. Als iedere belanghebbende er voor zichzelf
het maximale uit wil halen, ontstaat ‘vechtend onderhandelen’, waarbij
men elkaar te slim af wil zijn om de eigen portie vergroten ten opzichte van
de andere. De winst van de een is het verlies van de ander. In veel gevallen
gunnen partijen elkaar dan zo min mogelijk en de kans op waardeverlies is
groot. Het best haalbare is dan een compromis waar geen der partijen gelukkig
mee is.
<< Figuur 10

Niemand wordt gevraagd zijn belangen te verloochenen. En als het al Samenwerkend
zou gebeuren, dan zou het waarschijnlijk van korte duur zijn: zodra een onderhandelen
alternatief onevenredig inbreuk doet op de belangen van één van de partijen,
dan loopt een daarover genomen besluit vaak toch weer ergens spaak. Het
is goed dat partijen vanuit hun belangen handelen, maar dan het liefst wel
‘samenwerkend onderhandelen’, met als doel de taart te vergroten voordat
deze wordt verdeeld. Met andere woorden, partijen die zich richten op
waarde en daarin hun eigen belangen proberen te zien en te realiseren,
zullen gezamenlijk meer bereiken, zeker indien sprake is van competitieve
coöperatie tussen meer dan twee partijen.
<< Figuur 11

Vanuit de drie gegeven principes (waarde vóór voorwaarde, beeldvorming
vóór oordeel, en afwijzen vóór kiezen) wordt de weg vrijgemaakt voor de
basismethode ‘onderzoekend ontwerpen’ of ‘ontwerpend onderzoeken’
voor een iteratieve uitwerking van de doelen en oplossingen. Van belang
is dat alternatieven eerst in eigen kracht worden uitgewerkt. Daarna volgt
de vraag of dezelfde waarde met de andere alternatieven ook bereikt
kan worden, en in hoeverre het alternatief dan aangepast moet worden.
Onderlinge optimalisatie maakt alternatieven sterker. Met deze benadering
is het mogelijk om over individuele wensen en belangen heen te kijken en
een win-winsituatie te ontwikkelen waarmee waarde wordt gecreëerd in
plaats van vernietigd. Tijdens het ontwerpend onderzoeken worden kennis
en kunde van verschillende stakeholders verbonden. Goed begeleid, ontstaat
er een ontwikkelproces waarbij er inhoudelijke verrijking ontstaat voor elke
partij. Stakeholders raken bovendien intrinsiek gemotiveerd om achter een
oplossingsrichting of een werkwijze te staan, omdat zij zien hoe deze zich
ontwikkeld, ondanks het feit dat aan hun individuele wensen niet altijd
geheel tegemoet is gekomen.

Ontwerpend
onderzoeken/
onderzoekend
ontwerpen

Een proces van onderzoekend ontwerpen moet professioneel worden Geef elkaar de
begeleid. De begeleider moet competent zijn op relaties en onderlinge ruimte
verhoudingen, maar tevens affiniteit hebben met de inhoud. Vermijd als
begeleider dat iedere stakeholder zijn wensen al tijdens het onderzoeksproces
probeert binnen te slepen, maar spreek hen aan op gezamenlijk geformuleerde
verenigbare doelen en het maken van een goed beeld als start. Bepaal
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figuur 12
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meerdere alternatieve oplossingen die ieder in hun kracht worden uitgewerkt.
Respecteer in dit zoekproces elkaars belangen en besef als stakeholder dat niet
alle belangen volledig zijn te realiseren. Het innemen van standpunten leidt
veelal tot polarisatie, waarbij de winst van de een het verlies van de ander is.
Geef daarom andere stakeholders de ruimte om ook realisatie van een deel van
hun doelen mogelijk te maken door vooral op belangen te letten en minder
op standpunten te staan. Bij het inzichtelijk maken van bandbreedtes zien
de deelnemers onderhandelingsruimte ontstaan en daarmee mogelijkheden
voor het gezamenlijk accepteren van oplossingen.
<< Figuur 12

Value engineering is een systematische, multidisciplinaire benadering om
met behulp van functieanalyse en creativiteit de waarde van een product of
proces te verbeteren. De systematiek komt oorspronkelijk uit de Verenigde
Staten en is een benadering waarbij de nadruk wordt gelegd op het zoeken
naar alternatieve mogelijkheden voor het vervullen van benodigde functies.
Binnen Rijkswaterstaat en ProRail wordt de methode toegepast om
kostenreductie te realiseren en de nadelige consequenties ervan te beperken.
Bij Value Engineering staan functieanalyse en ideegeneratie centraal.
Functionele beschrijvingen bevorderen het bewustwordingsproces van de
opgave en geven maximale ontwerpvrijheid, waardoor tot nieuwe inzichten
kan worden gekomen. Vervolgens worden voor geselecteerde functies
nieuwe ideeën gegenereerd. Dat impliceert dat Value Engineering veel breder
kan worden ingezet. Niet alleen bij benodigde kostenreductie, maar ook bij
het zoeken naar waardecreatie en win-winoplossingen.

Gebruik value
engineering
niet als
kostenreductie

Waarde in de termen van Value Engineering wordt gedefinieerd als de Value en waarde
verhouding tussen de behoefte en (schaarse) gebruikte middelen: Waarde =
(Functie x Prestatie) / Middelen. Het samenspel van functie, prestatie, vorm
en kosten vormt de kern van Value Engineering. Theoretisch kan waarde
worden vergroot door de verhouding van de termen te verbeteren, dus door:
1. Functies toe te voegen
2. Prestaties te verhogen
3. Kosten te verlagen.
Hoewel Value Engineering een aanvulling is op het begrip ‘waarde’ zoals
eerder in deze handreiking is gehanteerd, is het niet zonder risico. Bij het
gebruik van de methode is het van belang om te zien dat waarde die niet in
functie, prestatie en middelen kan worden beschreven, niet als ‘value’ wordt
gezien. Het gebruik van deze methode is daarom methodisch aanvullend; er
zullen altijd veel belangrijke aspecten blijven die niet in deze termen kunnen
worden beschreven.
Iets dat door een gebruiker als mooi (waardevol) wordt ervaren, kan slecht te Multidisciplinair
onderhouden (waardeloos) zijn voor een beheerder. Vanuit elk perspectief team
van belanghebbenden en vakdisciplines heeft waarde een andere betekenis.
Om die reden is het belangrijk dat een team dat ontwerpend onderzoekt
multidisciplinair is opgezet. Met zo’n team, bestaande uit projectbetrokkenen
en externen met verschillende disciplines, wordt een stappenplan doorlopen,
waarmee er directe communicatie plaatsvindt tussen de disciplines over
consequenties van afwegingen die gedurende een sessie gemaakt worden.
Het grote voordeel hiervan is dat integrale oplossingen tot stand komen
die op basis van consensus zijn verkregen. Een ander voordeel is de snelle
afstemming tussen disciplines en belangen.
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A9 Amstelveen
Foto: Flickr/Ramon Boersbroek
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Bij A9 Amstelveen speelde het vraagstuk van een mogelijke
ondertunneling al voordat er vanuit het Rijk concrete plannen
kwamen de weg te verbreden. Uiteraard werd het vraagstuk van
verbreding aangegrepen om daarmee ondertunneling te agenderen.
Maar aangezien de gemeente Amstelveen al op eigen titel allerlei
onderzoek had uitgevoerd naar mogelijkheden van een tunnel,
schuilt daarin toch het risico van een polarisatie. Zoals bij veel
ruimtelijke vraagstukken was er sprake van ‘oplossing zoekt een
probleem’. Polarisatie leidt dan snel tot een debat tussen voor- en
tegenstanders van een tunnel. Alternatieven waarin (bijvoorbeeld)
het autoverkeer gedeeltelijk ondergronds gaat en gedeeltelijk
bovengronds blijft, worden dan niet serieus genomen, omdat
beide kampen dat al als ongewenst compromis ervaren. Gelet op
ruimtelijke consequenties en beheersing van kosten en risico’s,
verdienen ook dergelijke alternatieven op zorgvuldige wijze
afgewogen te worden.
Op 24 september 2013 is het besluit genomen: Amstelveen hoeft
de honderd miljoen euro die contractueel met het Rijk en andere
overheden is vastgelegd, niet te betalen en er wordt geen tunnel
aangelegd. “Het wordt veertig miljoen euro, maar die tunnel komt er
dan ook niet. Daarvoor krijgt Amstelveen een diepe bak, waarin de
verbrede rijksweg gaat lopen. En een stuk over 250 meter door het
Oude Dorp wordt overkapt. Ook dat is geen tunnel, laten B&W de
gemeenteraad weten.”

zeven sleutels voor een waardevolle afweging
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Sleutel 6 - aanbeveling

Onderscheid ambities en
besluitbare oplossingen
Streefbeelden zijn van belang om met alle betrokken partijen helder te Ambities mogen
hebben welk toekomstbeeld men met de ontwikkeling van een gebied ver reiken
voor ogen heeft. Hetgeen waar uiteindelijk naar wordt toegeleefd, werkt
inspirerend en bindend. Gebiedsontwikkeling is echter een organisch proces
en de uiteindelijke resultaten zijn niet exact te garanderen. Successen zijn
mede afhankelijk van marktaantrekkelijkheid. De tijd moet daarbij zijn werk
doen. Concrete investeringsbeslissingen met maatregelen op de relatief
korte termijn mogen niet volledig afhankelijk worden gemaakt van mogelijk
successen van gebiedsontwikkeling.
Besluiten die slechts zijn gebaseerd op de huidige mogelijkheden en
momenteel beschikbare middelen, kunnen verstrekkende consequenties
hebben en doorontwikkelingsmogelijkheden beperken. Die kunnen hierdoor
minder aantrekkelijk worden of zelfs worden uitgesloten. Bij de start van een
verkenning ligt de nadruk op het formuleren van een ambitieus eindbeeld;
wensdenken mag. Maar om tot een bruikbaar besluit te komen, dient er werk
te worden verzet.

Besluiten die slechts zijn gebaseerd op de huidige
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mogelijkheden en momenteel beschikbare middelen,
kunnen verstrekkende consequenties hebben en
doorontwikkelingsmogelijkheden beperken.
Ambities die worden nagestreefd en wellicht op termijn haalbaar lijken, Proportionaliteit
zijn toch vaak een brug te ver voor de nu te nemen besluiten. Als er voor een
project een te groot beslag gelegd wordt op een totaalbudget of als de regionale
bijdrage te groot is om nog aan de burgers uit te kunnen leggen, dan moet
worden volstaan met een besluitbare oplossing. Die besluitbare oplossing is
dan minder verstrekkend dan de ambitie, maar daarmee niet per definitie een
slecht compromis. Criteria voor betaalbaarheid en bijdragebereidheid van
betrokken partijen zijn hierin zwaarwegend. Er moet gezocht worden naar
een balans tussen het willen (de aanwezige ambities), moeten (de functionele
eisen waaraan voldaan moet worden om netwerken te laten functioneren)
en kunnen (de mogelijkheden in de zin van beschikbare middelen en
bijdragebereidheid van betrokken partijen).
Het onderscheid tussen het uiteindelijk gewenste ontwikkelingsperspectief
(eindbeeld) en besluitbare oplossingen speelt bij ondergrondse alternatieven
meer dan bij bovengrondse. Vaak is een ondergronds alternatief complex en
kostbaar en zijn er meer onzekerheden. Het alternatief moet wedijveren met
ogenschijnlijk eenvoudigere en goedkopere bovengrondse oplossingen. Bij
de afweging voor projecten met ondergrondse alternatieven heerst daarom
voortdurend spanning tussen attractieve en ambitieuze eindbeelden en een
concreet te nemen onomkeerbare investeringsbeslissing.
<< Figuur 13
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In tijden waarin de financiële middelen schaars zijn, of indien de Redeneren in
investeringsbeslissing als een (te) grote en complexe beslissing wordt ervaren, termen van
ingroei
kan het redeneren in termen van ingroei- en ontwikkelperspectieven voor
een doorbraak zorgen. Men kiest voor een projectalternatief dat gedurende
de ontwikkeling daadwerkelijk bijdraagt aan de gestelde doelen en voldoet
aan de functionele eisen, maar dat met latere beslissingen eenvoudig uit te
breiden is. Met de mogelijkheid van doorgroei in het achterhoofd, wordt
direct maatschappelijk nut gerealiseerd en kan worden afgewacht of de
voorspelde of beoogde ontwikkelingen daadwerkelijk plaatsvinden.
Methodisch is het van belang om een ingroeialternatief vanuit het ‘Terugtoekomstbeeld ‘terug te ontwikkelen’, zodat toekomstige stappen richting ontwikkelen’
het ontwikkelperspectief mogelijk blijven. Voorinvesteringen worden
uiteraard zoveel mogelijk vermeden, omdat ze veel kosten en zelden op
de beoogde manier bij latere uitbreidingen kunnen worden ingezet. Maar
aanpasbaarheid van het ontwerp op latere uitbreidingen of wijzigingen
hoeft niet veel extra geld te kosten. Vaak gaat het om ruimtereservering en
slimme ontwerpoplossingen. Een voorbeeld is een weg met een beperkte
overkapping, waardoor kostbare tunneltechnische installaties en allerhande
veiligheidsvoorzieningen achterwege kunnen blijven. Zijn dergelijke
overkappingen (zoals de W4 bij Leiderdorp en de aangekondigde A9
Amstelveen) later uitbreidbaar tot tunnel? Is het ontwerp van het alternatief
voldoende adaptief om in de toekomst een tunneldak toe te voegen en
alsnog installaties aan te brengen? Kunnen, ingeval van hoge ambities die
te verstrekkend zijn voor de huidige beschikbare middelen, alternatieven
ontwikkeld worden als matroesjka’s?
<< Figuur 14

Aanpasbaarheid van het ontwerp op latere
uitbreidingen of wijzigingen hoeft niet veel extra
geld te kosten. Vaak gaat het om ruimtereservering en
slimme ontwerpoplossingen.

Sleutel 6: ONDERSCHEID AMBITIES EN BESLUITBARE OPLOSSINGEN
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Voorkom misverstanden:
geen ’camel nose’
Foto: SXC/Emmalemma

Een voorbeeld van een project waarin een toekomstvisie én
gefaseerde aanpak hebben bijgedragen aan het uiteindelijke
besluit is het project ZuidasDok. Aanvankelijk werd beoogd zowel
de A10 Zuid als de trein- en metrosporen ondergronds te brengen.
Op de daken van de trein- en metrotunnels zou ruim 900.000
vierkante meter vastgoed worden gerealiseerd. Dit project van ca.
3,5 miljard euro zou grotendeels privaat gefinancierd worden met
een (van tevoren vastgestelde) publieke bijdrage van nog geen
miljard euro.
Het voorkeursbesluit medio 2012 is genomen door het Rijk, de
gemeente Amsterdam, de Stadsregio Amsterdam en de provincie
Noord-Holland, zonder betrokkenheid van private partijen.
Het voorkeursbesluit houdt in dat de A10 Zuid ondergronds
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gebracht maar de trein- en metrosporen niet. Het station en
de stationsomgeving worden bovengronds aangepast om de
inmiddels optredende sterke groei in reizigersaantallen aan te
kunnen.
Het voorkeursbesluit van 1,4 miljard euro is nadrukkelijk niet
een eerste fase die ‘als vanzelf’ wordt gevolgd door volgende
investeringen door de overheid. Het is niet een zo gevreesde ‘camel
nose’: als het moet, dan kan het bij deze beslissing blijven. Het is
een besluit waarbij een oplossing gezocht moest worden waarbij
alle belanghebbenden in voldoende mate worden bediend.
De voorkeursbeslissing ZuidasDok heeft betekenis voor meerdere
bestuurslagen:
•

Voor het Rijk: uitbreiding van de A10 Zuid,
capaciteitsuitbreiding van het huidige treinstation, ruimte
voor toekomstige uitbreidbaarheid van het treinstation

•

Voor Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland:
capaciteitsuitbreiding van het metrostation, een volwaardig
busstation en tramhaltes direct bij de stationsentrees

•

Voor de gemeente Amsterdam: vermindering van de
barrièrewerking, verbetering van de stationsomgeving,
reductie in geluidsoverlast waardoor op grote schaal
woningbouw kan worden gepleegd

zeven sleutels voor een waardevolle afweging

De tijd zal leren of het bij de Zuidas ooit komt tot verdere
beslissingen in het dok. De ontwikkeling van het Zuidasgebied aan
weerszijden van de infrastructuur gaat, weliswaar in aangepast
tempo, ongewijzigd voort. De Structuurvisie voorziet in ieder geval
in de mogelijkheden van doorgroei en mogelijkheden van latere
investeringen in het dok; publiek en/of privaat gefinancierd. De
voorkeursbeslissing is echter, geheel conform de aanbevelingen
van de Commissie Elverding, gebaseerd op zekerheid van
beschikbare financiële middelen. Het is een ‘courant besluit’.
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De ‘camel nose’ is een metafoor voor een
beslissing waarvan de consequenties te
overzien lijken, maar waarbij bestuurders op
een later moment worden geconfronteerd met
noodzakelijke vervolgbesluiten waar ze niet
onderuit kunnen. “Do not allow a camel to put
his nose under the edge of your tent, for soon
you will have a camel in your tent.”

ONDERSCHEID AMBITIES EN BESLUITBARE OPLOSSINGEN

Sleutel 7 - aanbeveling

Synchroniseer het
besluitvormingsproces
Richt het
proces in

Als regel geldt: regel eerst het proces (afspraken, samenwerking) en pas
daarna het project. Om zorgvuldig toe te werken naar de besluitvorming is
het belangrijk om goed in beeld te hebben wie uiteindelijk de afweging zal
maken en wie kan bijdragen aan de oplossing van het probleem. Elk project
kent en creëert een eigen speelveld met zijn eigen besluitvormingsarena en
onderlinge beïnvloeding. Het is de opgave de ‘multi-level, multi-actor’arena zodanig in te richten dat besluitvorming kan plaatsvinden door die
partijen een plek te geven die ook echt wat in te brengen hebben (materieel of
immaterieel). Het gaat hierbij immers om belangen, invloed, zeggingsmacht
(betaler of bevoegd gezag), en om voortstuwing- en hindermacht (politiek,
omwonenden, overige belanghebbenden).

Maak een
gedegen start

De betrokken partijen kunnen een open proces stimuleren door een
intentieovereenkomst of startbeslissing op te stellen waarin zij afspreken
om een vraagstuk te onderzoeken en daartoe samen een verkenning naar
mogelijke oplossingen uit te voeren. Het formuleren van een dergelijke
intentieovereenkomst maakt de aspecten die er spelen expliciet. In een
dergelijk onderzoek of verkenning is het van belang gezamenlijk de
problemen en de kansen te verkennen. Daarbij dient het onderzoek te leiden
tot een besluit over het wel of niet nemen van vervolgstappen, en zo ja, over de
samenwerking, met wie en waarom. Partijen spreken daarmee commitment
naar elkaar uit om hun inspanningen te leveren aan het proces en het resultaat
dat daaruit voortkomt. Het maken van gezamenlijke procesafspraken biedt
tevens de mogelijkheid om eenduidig en consistent over het project te
communiceren.
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De ondergrondse oplossingen vragen eenmalige
investeringsbeslissingen waarvan de waarde zich
pas na verloop van tijd manifesteert.
Zet bestuurders
in hun kracht

Bij projecten met ondergrondse alternatieven komt besluitvorming alleen van
de grond als de bestuurlijke partners een gedeeld beeld hebben van de ‘sense of
urgency’ én zij hun besluitvormingsproces op elkaar afstemmen en inrichten.
Hiermee geven ze aan hoe belangrijk een vraagstuk is, welke problemen
opgelost moeten worden en welke kansen er liggen. Het helpt bestuurders
om de urgentie goed en objectief te benoemen. De meeste ruimtelijke
vraagstukken leiden in meerdere stappen tot een besluit. De uitspraak van
de Commissie Elverding dat bestuurders hun rug recht moeten houden,
is een heel bijzondere. Ondergrondse oplossingen zijn bijna per definitie
gerelateerd aan waardecreatie bovengronds. De ondergrondse oplossingen
vragen eenmalige investeringsbeslissingen waarvan de waarde zich pas na
verloop van tijd manifesteert. Deze waarde bestaat vaak uit maatschappelijke
effecten op stedelijk en eventueel regionaal niveau, al dan niet gekoppeld aan
de mogelijkheid om door gebiedsontwikkeling inkomsten te genereren die
anders niet op die plaats mogelijk waren geweest.
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Elk ruimtelijke ontwikkeling is onderhevig aan voortschrijdend inzicht Omgaan met
en de invloed van de tijdgeest. Een tussentijdse economische crisis en de de tijd
inzichten die hiermee gepaard gaan, kunnen zomaar voor zand in de machine
zorgen. Complicerend is ook dat de bestuurlijke arena’s met regelmaat
veranderen. Dit gebeurt in ieder geval na verkiezingen wanneer er nieuwe
coalities tot stand komen. De machtsverhouding tussen bestuurders, hun
politieke achterban, het verantwoordingsorgaan (Gemeenteraad, Provinciale
Staten, Tweede Kamer) en private partijen zal wisselen in de tijd, mede door
ontwikkelingen op andere dossiers en ontwikkelingen in de maatschappij.
Ook komen er vaak nieuwe bestuurders aan het roer met net weer andere
voorkeuren en prioriteiten dan hun voorgangers. Dit heeft altijd invloed op
het besluitvormingsproces. Complexe besluitvorming is gebaat bij stappen
waarbij, bij voortschrijdend inzicht, nog iets kan worden bijgestuurd en
aangepast.
Richt daarom het besluitvormingsproces gefaseerd in, zodat stapsgewijs naar
het voorkeursbesluit wordt toegewerkt. Organiseer met elkaar momentum
om het besluit te kunnen nemen en heb daarbij oog voor ontwikkelingen
in de gerelateerde overige dossiers en politieke agenda’s van de betrokken
partijen. Zorg er tevens voor dat de urgentie en het belang van het initiatief
wordt overgedragen op de nieuwe bestuurders die een rol in het traject gaan
spelen.
Bij gebiedsontwikkeling en stedelijke herstructurering wordt de
vastgoedmarkt gefaciliteerd. Er ontstaan mogelijkheden voor waardecreatie
in de vorm van gronduitgifte, vastgoedontwikkeling en herstructurering. Als
de gemeente als eigenaar van gronden kan meeprofiteren van de toenemende
waarde van het gebied, dan is er de mogelijkheid van rechtstreekse inbreng
in de business case, maar wel met inachtneming van de marktrisico’s die
hieraan verbonden zijn. Als het gebied in handen van derden is, dan ontstaan
inkomsten indirect via OZB-heffingen en de economische ontwikkeling
van een gebied. Het is relevant om vanuit overheden actief mee te werken
aan deze ontwikkelingen. Het verdient de aanbeveling om de verschillende
hardheden van projectkosten en toekomstige waarden (direct en indirect)
te onderkennen en hierover bestuurlijke afspraken te maken, waarbij het
wenselijk is om dat vanuit meerdere scenario’s te blijven benaderen.

Houd
rekening met
commerciële
belangen

Besluitvormingsprocessen in verschillende bestuurlijke lagen vragen om Houd rekening
onderlinge afstemming en synchronisatie, opdat deelbesluiten in samenhang met positiespel
worden genomen. Er is altijd kans op positiespel waarbij de bestuurder
die het eerst beweegt, een groter deel van de rekening betaalt. Het is een
onderhandelingsproces dat het project snel overstijgt als bestuurders er
andere ontwikkelingen of projecten aan gaan koppelen.

Organiseer met elkaar momentum om het
besluit te kunnen nemen en heb daarbij oog voor
ontwikkelingen in de gerelateerde overige dossiers en
politieke agenda’s van de betrokken partijen.

Sleutel 7: SYNCHRONISEER HET BESLUITVORMINGSPROCES
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Spoorzone Delft
Foto: Ronald Tilleman

In 1988 was het doel van het toenmalige ministerie van VenW het
kernnet viersporig te maken, dus ook het spoortracé door het centrum
van Delft. Het Rijk ging hierbij uit van een bovengrondse verdubbeling,
waarbij zelfs onderzoek is gedaan naar het plaatsen van een tweede
viaduct bovenop het huidige, vanwege de beperkte ruimte.
De gemeente Delft was fel tegen een dergelijke oplossing en heeft
op alle mogelijke manieren de besluitvorming hierover proberen te
beïnvloeden. Het proces tot besluitvorming en gunning heeft ruim
twintig jaar geduurd. Door goede samenwerking met de provincie en
de regio, en afstemming van de besluitvormingsmomenten, zowel
in publiekrechtelijke (m.e.r, bestemmingsplan) als privaatrechtelijke
zin, over financiële bijdragen, is het gelukt om de gehele periode
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het project op het netvlies van bestuurders te houden. De gemeente
heeft in die periode veel aan relatiemanagement gedaan om ervoor
te zorgen dat bij nieuwe bestuurders steeds weer op de hoogte waren
van de stand van zaken en de inhoud van het project. Een belangrijke
processtap was dat er steeds is geprobeerd om voorafgaand aan
verkiezingen op lokaal, provinciaal of landelijk niveau, onomkeerbare
besluiten te (laten) nemen. De kracht van de lobby was dat Delft
niet aan het project wilde verdienen en vanaf het begin duidelijk
heeft gemaakt dat de (financiële) spin-off van het project ingebracht
zou worden in het project. Daarmee heeft Delft echter ook een
risico genomen, want door de economische crisis komt de beoogde
financiële spin-off nu vele jaren later dan voorzien.
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Onderzoeksrapportages
Afwegingskader ondergronds/bovengronds – De kunst van het afwegen
Buck Consultants International en het COB

[1]

Afwegingskader ondergronds/bovengronds – Hinder
Royal HaskoningDHV

[2]

Afwegingskader ondergronds/bovengronds – Kosten, baten en risico’s,
ARCADIS en Infram

[3]

Afwegingskader ondergronds/bovengronds – Kwaliteit van de leefomgeving
DRIFT

[4]

Overige bronnen
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Breed Afwegingskader Gebruik Ondergrond
SKB, 2003

[5]

Cahier afwegingskader ondergronds vs. bovengronds bouwen
Het COB, 2011

[6]

Handreiking MIRT-verkenning
Rijkswaterstaat, 2010

[7]

Omgevingswijzer Aanpak Duurzaam GWW
Rijkswaterstaat, 2012

[8]

Plannen voor de stad
Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving, 2013

[9]

Project Afwegingskader ondergrond voor provincies en gemeenten, [10]
SKB, 2010-2013
The Choosing By Advantages Decisionmaking System [11]
Jim Suhr, 1999
Value Engineering bij ProRail [12]
ProRail, 2010
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nawoord

Met deze productie, die met betrokkenheid, enthousiasme en energie
van veel partijen is samengesteld, wil het COB een bijdrage leveren aan
afwegingsprocessen waarbij ondergrondse oplossingen een rol spelen.
Onze bevindingen zijn echter nooit echt af. Niet in de laatste plaats omdat
de omgeving voortdurend verandert en nieuwe eisen stelt, en elke opgave
toch weer unieke eigenschappen heeft. We hebben daarom voor een opzet
gekozen met zeven sleutels (overzichtelijke aandachtspunten), toegelicht
met schema’s en voorbeelden uit de praktijk, met de onderzoeksrapportages
op de achtergrond.
Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat de afweging ondergronds/
bovengronds niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van de complexe
bestuurlijke opgave bij ruimtelijke vraagstukken. De zeven sleutels
zijn aanbevelingen voor een reflectie op de opgave, en ankers voor de
gepresenteerde concepten. Ze zijn opgesteld in het licht van de MIRTprocedure zoals deze door de Rijksoverheid wordt gehanteerd, maar de
gedachtegang en de instrumenten zijn ook op andere ruimtelijke projecten
van toepassing.
In onze gesprekken hebben we gemerkt dat het kernpunt in de onderbouwing
van een afweging telkens toch het begrip ‘maatschappelijke waarde’ blijkt te
zijn. Het is goed om deze waarde centraal te stellen, omdat juist zulke zachte
waarden al snel worden weggedrukt door waarden die meetbaar zijn of in
geld zijn uit te drukken.
Vanzelfsprekend begint en eindigt elke afweging met een goede doelrealisatie;
daar was het allemaal immers om begonnen. Maar we hopen dat de zeven
sleutels ertoe gaan leiden dat deze doelrealisatie in het voortraject het
blikveld niet beperkt of domineert, maar verruimt. Daarom hebben we ook
overvloedig gewezen op het belang van het scheiden van de waarden en de
kosten in het project.
Tot slot hopen wij dat deze uitgave zich ontwikkelt als een levend document
dat zijn weg vindt in de praktijk. We stellen ons voor dat er behoefte is aan nog
meer aansprekende voorbeelden en tips die de sleutels voor latere gebruikers
gemakkelijker en inzichtelijker zullen maken. Het afwegen is een praktijk die
zich alleen laat vangen door die praktijk als uitgangspunt te nemen en ervan
te leren.
Merten Hinsenveld
Directeur COB

NAWOORD
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colofon
Dit is een uitgave van het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds
bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB), in opdracht van
Rijkswaterstaat. Het document staat niet op zichzelf: op de online
kennisbank van het COB (www.cob.nl/kennisbank) zijn achterliggende
onderzoeken en aanverwante rapportages te vinden. Hiermee beogen we
dat aanvullende informatie en kennis over het afwegen van ondergronds
en bovengrondse alternatieven, samenkomen in een digitaal dossier.
Bij de totstandkoming hebben verschillende partijen hun kennis ingebracht,
waaronder de volgende personen:
Auteurs
Bert van Eekelen, ARCADIS
Niek Albers en Bart van Bussel, Infram
Edith Bijleveld, Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone BV
Jantien van den Berg, COB/APPM
Merten Hinsenveld, COB
Leden werkgroep
Jan Rotmans en Philline Krosse, DRIFT
Bert van Eekelen, ARCADIS
Niek Albers en Bart van Bussel, Infram
Edith Bijleveld, Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone BV
Peter van Weelden, Witteveen+Bos (tot 1 juni 2012: Royal HaskoningDHV)
René Buck en Sandra van Liere, Buck Consultants International
Aneta Krikke, DGMR
Leden stuurgroep
Jos Arts, Rijkswaterstaat
Frank van der Hoeven, TU Delft
Geert Teisman, Erasmus Universiteit Rotterdam
Ries van der Wouden, Planbureau voor de Leefomgeving
Tanno Verburg, Ministerie van IenM
Ontwerp
Sirene Ontwerpers, Rotterdam
Redactie, opmaak en vormgeving
Marije Nieuwenhuizen en Lieneke Koenen, COB
Uitgave
Oktober 2013

De teksten en schema’s mogen vrij worden overgenomen, mits voorzien
van een duidelijke bronvermelding. Neem voor gebruik van fotomateriaal
contact op met de bron aangegeven op de foto.
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