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1. Projectstructuur Deltametropool 

Groen/blauw Verstedelijking 

Business Case Vervoerwaarde 
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vestigingsklimaat 

Stakeholders I 
beleidsomgeving 



2. Doel deelstroom OKIE 

Do el: 

leveren van -op het:. jll.ste detailni.veau ,ntgewerkte-

:infarmatie o mtrent kosten en mi 1; eu-effecten van 

het Rondje Randstad teneinde een 

llE.egrale K KB A te ku.nnen ui:t:voeren. 
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3. Uitgangspunten en Inputs OKIE 

algemeen 

• verei.ste ,,kwal iteitSJ abel ": :KK BA 

• :resnltaten Quickscan 

speciaal 

• vervoerwaardeindicati es 

• mndvoorwaaxden businesscase 

• infarmatie bestaande sit:uat:ie 

• infarmatie toeko msti.ge sit:uat:ie {2010 I Sl.eutelprojekte) 

• :ci.J"ksbelei.d (NVVP, SGR, Nota Landschap e.d.) 
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3. Betekenis van de modellen voor OKIE 

Model A {MZB-Bi.mlenflank) 
olll:werp van Dieuwe :infrast:rucuur dedicated voar de MZB 

olll:werp van 11 :aieuwe statianslocaties + inpassing S-atian WTC 

bepalen van voettuigaaDt:al en -lengtes :r::esp d:i.mensioneren van systemen teneinde aan het. 
bedi.enconcept en de verwacht.e vervoerst:coom te kunnen voldoen 

Model B {HSL-West /lR+) 
bepalen van capaciteitsknelptmten op bestaande (NVVP ! ) :iDfrastzuct:uur 
olll:WEKP van Dieuwe deelb:ctject:en (spoaru:Eb:ei.dingen) en capacit:i.eve aanpassing van bestaande 
stations op basis van de :r::esnltaten. van de capaciteitsanalyse 

bepal.en van voettuigaaIJtal en -lengtes :r::esp d:i.mensioneren van systemen tenei.nde aan bet: 
bedienconcept en de verwacht.e vervoerst:coom te kunnen valdoen 

Model Cl {Comb:imodel MZB) 
olll:WEKP infrast:ruct:uur conform model A met a1temat:isve stationslocaties met aangepaste l:ijnvoedng 
langs baUenstad en door de cem:ra van Utrecht. en Rot:tecdam 

inpassing in d-adsceut:ca. en aanpassing bestaande a-ati onslocaties 
bepalen van voettuigaantallen en -lengtes :r::esp d:i.mensioneren van systemen teneinde aan het. 
bedi.enconcept en de verwacht.e vervoersb:oom te kunnen valdoen 

Model C2 {HSL-West /lR+) 
olll:werp :inD:astruct:uur conform model B 
Aanpassing voettui.glengtes :Lv.m. ander :zwaartepUIJI: vervoerst:comen 
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4.1 Aanpak 

voorbereiding 

capaciteits

analyse 

traceverkenning 

ontwerpateliers 

systeemontwerp 

kostenraming 

Prqjectteam Ronclje Randstad 

uitwerken trace 

I aanpassing effectbepaling 

(GIS) 



4.2 Ontwerpateliers (1 ), doel 

vastleggen van belei.dsconforme concept-assen (,,lijnen op de kam.t") in het 

hori zontal.e en vert:i.cale vlak met bi.jzondm:e aandacht voor: 

- eisen vanu:i.t. de systemen ( wie1/.rail msp MZ B) 

- landschappel:ijke en stedebou wkundige inpassing 

door 

- in:ergrat:ie, verza.melen van de verei.ste expert:ise 

- gebru:ikmaken bestaande kennis en ervm:ing uit. vergelijkbare project.en van: 

"' -~---·---
ARCADIS HEIDEMIJAD"dES Holland Ra1lconsult 

.--" 

moeillion 
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4.2 Ontwerpateliers (2), deelnemers 

Samen in een hok: 

• landschapper 

• stedebou wkundige 

• technisch ant werpers (wiel/.rail. :tesp. MZ B) 

• m ,,open" ont- ook ,,derden" (LNV, VROM e.a.) 

Spanningsveld: 

• maxi.maliseoan van positieve effect.en 
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4.2 Ontwerpateliers (3), spanningsveld 

maxi.maliseten van posit:ieve effect.en: 

• door high-quality vervoe:rsverbinding 

- hoog-ft'equenl: 

- hoge snelhei.d 

(mogelijk met I door een technisch ,goed' onl:werp) 

- landschappelijke verstacing 

- ecologische verstacing 

- gelui.dhinder 

- (kosten) 
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5.1.1 Ontwerp-resultaten, lnpassingsvisie, principes 

Bundeling met hoofdinfra (snelwegen/spoor): 

- horl.zo:nta.al 

- vert:icaal, :indi.en zinvol moge]jjk 
• (in landschapp~ cult:uurhi st:ori sch en/of. ecologisch wa.ardevol gebi.ed: 

lage liqgi..ng 

• :in stedel:ijk gebi.ed hoge Jigging of. tunnel met oog op kruisende 
infcast::ructuur en :fil.ncties 

• Bovengronds trace: beleving J:ei.zi.ger, kosten 

• Andere infra bovenlangs kruisen (barlerewerking, kosten) 

• Vaar.routes met hoge doorvaart.in pcincipe onderlangs kruise~ 
waar moge]jjk evt ook beweegbare btug 

• Stations bovengronds: sociale veilighei.d I beleving 
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5.1.2 Uitgangspunten keuze stationslocaties 

• 

• Nabij snelwegaanslnjtingen 

• Nabij (1rltlrejdi ngs) gehi.eden met een hoog 

:rei zi gerspot:ent:i.eel 

Gezocht is na.ar combinaties van bovenstaande 

ull:gangspun ten 
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5.1.3 Keuze stationlocatie, voorbeeld Gouda West 
omgeving haltelocatie 
ruten bestaande Siad in irtralandscllap gelagen 
olslilncl IOI~ ca 3 Ion 
bouWtocalla 35.000 waningen + regionaal I"'"" 

bereikbaarheid {boven)regionaal 
ai.«o: A20 (A12) 
h&rn. Ut...dit-Oouda-Den Haag 

bereikbaarheid lokaal 
ei.«o: via nog te ontwild<elen lol<ale wegenstruclulJr 
a.: Rijn-Gouwelijn 
Iv: via nog le ontw>kl<elen lokal@ wegens1ructuur 

gewenste aanpassingen haltelocatie 
ontwil<keling (sociaal wilige) - W<lg9<lSV1JCIWr 
voor auto en Iv 

ontw•ld<BIV>g multifundoonele en ooeoaaJ veihge 
haneomge.,;ng 

nieuw9 hafte op spoor Utrecht-Oen Haag 

""'"' hahe R>tn-GOu•••>I"" 

mogelijke ontwlkkelingen 
fl'<llt~UnclKlneel regoonaal cenvum rono mzD-l\alle 

(lcanlon!n. bedr1ven. \'OOl2leflingen. wonen. 
"'Msdeelcentrum) 

lokaal translerium 

Projecttea.m Rondje Randstad 



5.2 Capaciteitstoets Wiel/Rail, model B 

Leiden 

Den Haag 

• Prqjed±£am RonClje Randstad 

Amsterdam 

Schiphol 

2 
Rotterdam 

Gouda 

2010 Ref erentiemodel 

NVVP 
Rondje Randstad 

Utrecht 



5.3 Ontwerpassen 

Modellen B/C2: 

HSL/ IR+ 

Model C1: 

MZB-Combi 

Projectteam Ronqje Randstad 

Model C1: 

MZB-Combi 

' 
.,• ·. . 

Model A: 

MZB-Binnenflank 



5.3.1 Ontwerpassen, bijzondere aandachtspunten Model A 

. ~ .. :::"· ·· 
---~--f--:\r' ,_ --_) 

? 

-· .....: , .. . . 

ProjeQ::tea:m Rom~e Randstad 



5.3.2 Ontwerpassen, bijzondere aandachtspunten Modellen B,C2 

,, • • < I 

: ' I . . .I 
. .. 

.-
' \ \ ' 

.. . .)-
' ., 

'· . . 
... 

- ..... -
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5.3.3 Ontwerpassen, bijzondere aandachtspunten Model C1 

• 

'· 

Projed:tea.m Rondje Randstad 

' \ \ 

- . 
...:.· .. .... - . 



6.1 Kosten, aanpak 

aanpak 

• decompoffitie van het project ¢nodula:ire benadering) 

• vastlE.ggen van de kostenopbou w 
- bouwkosten 

vastgoedkosten 

engineering 

• strud:urer-en van de bouwkosten 

• samenvatten 

• ri.sLcoanal yse 

• bepaJing marges 

~ .. T PrOJed:tea.m Rondje Randstad 

r voozziene kosten 

r bekende kosten 

irwesteringsko5ten (µ) 

b 

(, 

'bandbreedte' 
(b~. :::7W. inteml) 

, . 

a 

c 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

' 
geaccepteenie ovezschrijdings
kans, bijv. 5% 

__,) euro 

a= I: 'onvoozziene kosten 
b = r ·~rte detailleren' 
c = 'onzekerheidsresexve' 



6.2 Kosten, decompositie 

mod ula:ize opbou w 

Bollenstad 
\ . ·. ·· . .. 

A'dam WTC 

\.............. Schiphol 
Amsterdam Zuidoost 

Leiden Oost 
Breukelen 

·····•······················ Utrecht Harmelen 
Utrecht CS 

Prins Claus plein 

Gouda 

····························"· F Woerden Rijnenburg 

R'damNoord 

R'damAlex 

R'damCS 

Projed:team Ronqje Randstad 



6.3 Kosten, structuur van de bouwkosten 

de bou wkosten Worden onderverdeeld lll de volgende posten: 

- conditioner:ing 

- baan onder:bouw 

- baan l::ovenbou w 

- k:unstwerken 

- stations 
- beveili ging sLgnaler:ing, telecorn 

' ' ' - energie voocz:iernng 
' . 

- rr.tpa.SSl.Ilg 

rlsico's gekwant::ificeerd doorinschat:ting van delaagste waarde, de 
hoogste waam.e en scheeB:e van de kosten per post en deelt:rajec.t 

~ .. ~ PrOJectteam Rondje Randstad 



6.4 lnvesteringskosten infra, prijspeil 2001 [in miljard Hfl] 

20,00 -.----------------. 

18,00 ---------------1 

16,00 -1----- -------

14,00 -'--------~~---

12,00 

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

0,00 

A B,C2 
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B zonder 
IR 

C1 

D Onvoorzien 

• Bijkomende kosten 

• Bouwkosten 



6.5 lnvesteringskosten, verdeling, voorbeeld Model A 

1163 -

1034 

;;s .. 

517-

388 

258 

129 

gemiddelde investeringskosten variant A 

bedrag bij 16% kans op overschrijding 
bedrag bij 5% kans op overschrijding 
bedrag bij 1 % kans op overschrijding 

16% 
5% 

14.151 miljoen guldens 

16.529 miljoen guldens 
17 .958 miljoen guldens 
19 .167 milj oen guldens 

1% 

UI 
c; 
Cll 

..:.:: 
• 90% Ul 

C) 
c; 

- 80%~ ·;::: 
.c: 

- 7~1o ~ 
Cl) 

~lo 

- ~lo 

- ~lo 

30% 

20% 

1~1o 

> 
0 

0-~. ~-L~~.L-----1.L---1,L-_LL__L,J, L__---1...l~---1,l, ~_LJ_~-1,.L, ~-1..L~~.L----1.L_--1,,L-_LL__L,J, L__---1...l__:::::~,~:::i.....~----!-, ~lo 

7601441246 8.900.381036 10.199.320625 11496260.614 12797200403 14096140193 15,395079982 16.694.019.771 17992959,560 19291899,350 20500.839.139 

Totale kosten [f] 
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7 .1 Effecten, geanalyseerde effecten 

O mgevingseffecten 

- Doorsn:ijdingen 

- Ruimtebeslag 

G eluidseffecten 

D.engte-eenheid] 

[oppervlakte-eenheidJ 

- akoest:isch :ruimtebeslag 

- gelui.dwerendemaatregelen 

Emissies 

- Energieverbruik 

- c 02-emissi.e 

~ .. T PrQJecttea.m Rondje Randstad 



7.2 Effecten, beschouwde gebieden omgevingseffecten 

• Ecologische Hoofdstructuur 

• Vogeb::ichtl:ijnen gebi.eden 

• Open landschappen 

• Culi:uurhistari sch waardevalle landschappen (belvedere, unesco) 

• Aardkundig waardevalle gebi.eden 

• Milieubeschermjngsgebi.eden 

• Landbou w-, glastuinbou w- en bollengebi.eden 

• W ate:rwingebi.eden 

• Zoekgebi.eden waterberging 

• Recreati.egebi.eden 

• Bufferzones en robuuste verbi.:ndingen 

~ .. T PrQJectteam Ronqje Randstad 



7 .3.1 Omgevingseffecten, beoordeling, kwalitatief 
' 4 -

• Door bundelingsprincipe effecten over het algemeen bepe ». : -
• Bij modellen A en C1 het grootst door enkele ongebunde, .. dOtiisnijdinsen~; '-~ 

4 

~ • • . • ~ . :::-::y-
,,,_ . .... ' 

• Doorsnijding/ruimtebeslag waardevolle gebieden door: Ro~di~ R r9 · ~ . · 
39 en 22 ha resp voor de modellen A, B/C2, C1 )in v.e 9efiJking--t9 ~ 
ruimtebeslag andere nieuwe functies in Deltametr0p09( an re1 1e ger:tnge . / 

omvang / .. / 
4 / . . 

• Effecten door ruimtebeslag bij spoorverbredir!Qen po . verition el spoor,.en 
maaiveldligging MZB per km grater dan bij MZB~ '.. . lorn n , 

I 
/ 

. 
\r' • 

Prqjed±eain Ronqje Randstad 

. f ..,. 
_j l: . / 

\ I - l 

. . 
•' .. ~ .. 



7.3.2 Omgevingseffecten, beoordeling, kwantitatief (1) 

Maat 

Doorsnijding in km 

Ruimtebeslag in ha 

.. 

Soort infra: 

Wiel/rail, MZB 

maaiveld, hoog 

weging (soort) effect 

doorsnijding van 

EHS, open landschap etc 
+ 

Geografische locatie van effect 

zwaarte van effect 

effectwaardering per 

landschappelijke eenheid 
.. 

~ . . T PrOJectteam Rondje Randstad 



7 .3.2 Omgevingseffecten, beoordeling, kwantitatief (2) 

50 

• Den Haag - Schiphol - 0 Rotterdam - Den Haag 
co 
co 40 • Gouda - Den Haag E 
GI II Gouda Rotterdam 
N 
0 • Woerden - Gouda ~ 
Ill 0 Utrecht - Woerden c 
GI 30 0 Breukelen - Woerden .5 
"O • Amsterdam - Breukelen 

• Amsterdam Zuidas 

20 

Variant A Variant B Variant C 

Projecttea.m Rondje Randstad 



7 .4.1 Geluideffecten, toename akoestisch ruimtebeslag 

"' ~ 
.E 
Cl 

"' 

200 ;--- - ---------, 

~ 1 50 4----------~ 
.J:I 
.2! 
E 
·2 

100 +------' 

50 +---

O+---

Model A 

Projectteam Rondje Randstad 

Model B/C2 Model C1 

•> 50 dB(A) in woongebieden •> 40 dB(A) in stiltegebieden 



7 .4.2 Geluideffecten, vereiste geluidschermen 

E 40 +--
..11:: 
c: 
c: 
Cl> 
E .. 
Cl> 
.c 
~ 30 +---
:E 
::I 
iii 
Cl 

J!! 
Cl 
c: 

..!!:? 20 +-- -

10 -+---

0 +-. - --
Model A 

Projec:ttearn Rondje Randstad 

Model B/C2 Model C1 



7 .4.3 Geluideffecten, geluidcontouren (57 db(A)) en 
locatie vereiste geluidschermen model A 

~-....... 
• Prqje:tteam Roncl;je Randstad 



7.4.4 Geluideffecten, geluidcontouren (57 db(A)) en 
locatie vereiste geluidschermen model C1 

-------
• Prqjectteam Ronqje Randstad 



7.5 Energieverbruik en C02-emissie 

... 1400 
n:I 
n:I 

"' c 
0 -"'C 1200 c 
CD 
N ·s 

"'C 
c - 1000 0 
0 -Ill -·s 
N 

• energieverbruik 0 800 0 
..: • C02-uitstoot 
n:I 
n:I 

"' .r:. s: 600 (!) 
c 
~ 
::J ... 
.c ... 400 CD 
> 
CD ·c;, ... 
CD c 
w 

200 

0 +----

Model A Model B/C2 Model C1 
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