Beoordelingskader Brug Woerden-West (t.b.v. beoordeling varianten)
Thema

Beoordelingscriterium

Toelichting op beoordelingscriterium

Toelichting onderscheidend vermogen varianten

Verkeer en vervoer

Verdeling intensiteiten over het wegennet (mate waarin
het alternatief voldoet aan de doelstelling om het
verkeer via de route Rembrandtlaan – Jozef Israelslaan –
Boerendijk te minimaliseren)
Reistijd

Naarmate een alternatief meer bijdraagt aan de reductie van de intensiteit op de route
Rembrandtlaan – Jozef Israelslaan – Boerendijk en doorgaand verkeer door Woerden
afneemt, wordt deze meer positief beoordeeld.

Binnen het thema verkeer en vervoer hebben de beoordelingscriteria geen
onderscheidend vermogen tussen de varianten. Dit thema zal kritisch zijn in
de afweging tussen variant A (Gildenbrug) en variant C (Rietveldbrug). Voor
de varianten wordt dit thema niet meegenomen.

Afwikkelingskwaliteit van de kruispunten op de tracés
(binnen het te beoordelen gebied)
Duurzaam veilige inrichting

Regionaal verkeer
Vaarwegverkeer

Fietsverkeer

Gebiedskwaliteit

Monumentale kwaliteit
Landschappelijke kwaliteit
Aantal te amoveren woningen/bedrijven

Doorsnijding hoge verwachtingswaarde archeologie

De mate waarin de reistijd en -betrouwbaarheid verbetert. Dit wordt berekend aan de
hand van reistijdfactoren vanuit 6 vastgestelde locaties naar de oprit van de A12. Hierbij
geldt dat hoe kleiner de reistijdfactor is hoe meer positief dit wordt beoordeeld.
De mate van de afwikkelingskwaliteit van de kruispunten op het tracé (Rietveld t/m
kruising Hollandbaan – Waardsebaan) van het alternatief.
Een verbetering op het tracé (Rietveld t/m kruising Hollandbaan – Waardsebaan) in de
balans tussen functie, vormgeving en gebruik wordt positief gewaardeerd, een
verslechtering negatief. (minimale eis richtlijnen van verkeersvisie Woerden en
wegcategorisering en CROW)
De mate waarin een alternatief een aantrekkende werking heeft op verkeer zonder
herkomst of bestemming in Woerden (verkeersvisie)
 De mate waarin het vaarwegverkeer extra wachttijd oploopt bij een nieuwe brug
verbinding
 De mate waarin het verkeer hinder ondervindt van het vaarwegverkeer
 De mate waarin een alternatief impact heeft op de fietsveiligheid
 De mate waarin het gebruik van de fiets wordt gefaciliteerd
Deskundigenoordeel over meer of minder aantasting van de monumentale kwaliteit van
het gebied
Deskundigenoordeel over meer of minder aantasting van de landschappelijke kwaliteit
van het gebied
Kwantitatief (aantal) en kwalitatief ten aanzien van monumenten en andere objecten.

De mate waarin het gebied met hoge verwachtingswaarde archeologie wordt
doorsneden. Geen significante verstoring van archeologische eenheden en
verwachtingen, incidentele verstoring of structurele verstoring.

Ontwerpkwaliteit

Op monumentale kwaliteit zijn de varianten onderscheidend. Dit
beoordelingscriterium is opgenomen in de afwegingsnotitie.
Op monumentale kwaliteit zijn de varianten onderscheidend. Dit
beoordelingscriterium is opgenomen in de afwegingsnotitie.
Het aantal te amoveren woningen/bedrijven is onderscheidend in de
beoordeling van de varianten. Dit beoordelingscriterium is opgenomen in de
afwegingsnotitie.
Dit beoordelingscriterium is niet onderscheidend bij de afweging van de
varianten. Dit criterium zal bepalend kunnen zijn in de afweging tussen
alternatief A en alternatief C.
Dit beoordelingscriterium is niet onderscheidend bij de afweging van de
varianten. Dit criterium zal bepalend kunnen zijn in de afweging tussen
alternatief A en alternatief C.

Gebiedsontwikkeling

Ontwikkelingen als bijvoorbeeld schuifruimte,
Uitbreiding / revitalisering Barwoutswaarder en
meekoppelkansen

Kwalitatieve beschrijving van de mate waarin een alternatief de (on)mogelijkheden van
ruimtelijke ontwikkelingen in meer of minder mate positief of negatief beïnvloed.

Het thema gebiedsontwikkeling heeft geen onderscheidend vermogen tussen
de varianten. Dit thema zal kritisch zijn in de afweging tussen alternatief A en
alternatief C

Toekomstbestendigheid

Robuustheid van het alternatief in relatie tot een
volledige randweg.

Hierbij wordt beschreven of een alternatief voldoende robuust is qua vormgeving en
verkeersafwikkeling om in de toekomst mogelijk door te kunnen ontwikkelen naar een
westelijke randweg
Hierbij wordt beschreven of een alternatief mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het
gebied ten westen van Woerden in meer of minder mate mogelijk maakt.

Het thema gebiedsontwikkeling heeft geen onderscheidend vermogen tussen
de varianten. Dit thema zal worden meegenomen in de afweging tussen
alternatief A en alternatief C

Vooronderzoek op basis van NEN-5727 met specifieke aandacht voor fluorverbindingen
en leidt tot inzicht risico’s op saneringskosten.
Aanzienlijke hoeveelheid sterk te verwijderen verontreinigde grond, zeer plaatselijke
verontreiniging en nauwelijks verontreiniging.
De mate waarin de luchtkwaliteit voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
Kwantitatieve analyse.
De mate waarin de geluidbelasting voldoet aan de geldende wet- en regelgeving m.b.t.
geluidhinder door wegverkeer. Kwantitatieve analyse.
Expert judgement op basis van gegevens vervoer gevaarlijke stoffen, inclusief
ondergrondse leidingen.

Het thema milieu en leefbaarheid heeft geen onderscheidend vermogen
tussen de varianten. Dit thema zal worden meegenomen in de afweging
tussen alternatief A en alternatief C.

Robuustheid van het alternatief in relatie tot de
ontwikkeling van het gebied ten westen van Woerden
Milieu en leefbaarheid

Bodem- en waterkwaliteit

Luchtkwaliteit
Geluidbelasting
Externe veiligheid

Kosten (± 20%)

Aantasting Nature-2000 gebied Nieuwkoops plassen

Kwantitatief, berekening N-depositie (aanlegfase en eindsituatie).

Investeringskosten

Kwantitatief, door middel van bepaling van de realisatiekosten, inclusief: vastgoedkosten
(waar onder ook planschade), engineeringskosten en bijkomende kosten
Bepaling van de beheer- en vervangingskosten voor een nader te bepalen
ontwerphorizon.

Life cycle kosten

Op kosten is specifiek het onderdeel vastgoedkosten onderscheidend. Dit
beoordelingscriterium is opgenomen in de afwegingsnotitie.

