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Samenvatting

De locatie Copernicusweg biedt de stad Dordrecht een kans om een
scherpere en effectievere positie in te nemen in de metropolitane
ontwikkeling Rotterdam – Den Haag. Waar Rotterdam inzet op
hoogstedelijke ontwikkelingen (interactiemilieu met internationale allure),
biedt Dordrecht een tegenhanger in de vorm van aantrekkelijke, groene
en rustige woon- en recreatiemilieus. Deze suburbane woonmilieus heeft
Dordrecht met Wilgenwende, het Dordtse Hout en Sterrenburg. Een nieuw
duurzaam ontworpen en geëxploiteerd station Copernicusweg zet deze
woonwijken in haar kracht. De locatie Copernicusweg heeft in de basis
voor de NS voldoende potentieel om direct te kunnen bedienen. Het feit dat
een nieuw station en de directe stationsomgeving, incl. ketenvoorzieningen
direct sociaal veilig kunnen worden ontworpen, betekent voor NS meer
tevreden reizigers. Tevens betekent dit een stimulans voor de suburbane
woonwijken waar de komende decennia veel behoefte naar blijft bestaan.
Een gerichte investering stimuleert zo de markt en particulieren om de
woonvoorraad aan te laten blijven sluiten bij de behoefte van nu en morgen.
De verplaatsing van het station past binnen de bestaande tweesporigheid.
Voorwaarde is wel dat Station Zuid wordt opgeheven en dat de ongelijkvloerse
kruising nabij het nieuwe station wordt verwijderd. Twee varianten zijn
verkend door de projectgroep. De locatie is getoetst door ProRail (V&D)
op beschikbare spoorcapaciteit. Ook Bureau Spoorbouwmeester heeft de
varianten getoetst. Deze varianten vormen voldoende basis voor nadere
afweging en uitwerking.
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1
1.1 Algemeen

Voor u ligt de Verkenning voor het project “Dordrecht Copernicusweg”.
Doel van het project is het realiseren van een station ter hoogte van de
Copernicusweg te Dordrecht, teneinde tegemoet te komen aan de behoefte
van de initiatiefnemer, gemeente Dordrecht, om te komen tot een sociaal
veilig en duurzaam station met een hoge klantwaardering. De eerste mijlpaal
om te komen tot het nieuwe station is opstellen van deze verkenning.
In een brief (d.d. 8 mei 2012) heeft de gemeente Dordrecht aan ProRail
gevraagd medewerking te verlenen aan een verkenning van een nieuw
station aan de Copernicusweg. Het huidige station Dordrecht Zuid zou
daarmee kunnen komen te vervallen. Voor het nieuwe station is door NS
geconstateerd, dat het voldoende potentie heeft om nader te onderzoeken.
De NS heeft informeel reeds aangegeven deze halte te stimuleren en ziet
vooralsnog geen bezwaren tegen bediening van deze halte, mits de huidige
halte Dordrecht Zuid komt te vervallen.

					

Inleiding

ProRail heeft haar medewerking toegezegd in het startoverleg (d.d. 13
maart 2012). Hierbij waren delegaties aanwezig van PZH, ProRail en de
gemeente Dordrecht. In dit overleg is overeengekomen dat partijen samen
een verkenning opstellen, analoog aan de MIRT-systematiek. Na de eerste
gesprekken met de verschillende stakeholders is een informele bijeenkomst
georganiseerd met ProRail, NS en Ministerie van I&M op maandag 17
december 2012 met als doel reeds in de vroege fase van de verkenning
het ministerie op de hoogte te brengen van de doelstellingen en planning.
Alle partijen hebben een positieve grondhouding ten opzichte van dit
initiatief.
In tegenstelling tot de meeste andere verkenningen is de gemeente trekker
in dit proces. De andere primaire stakeholders brengen de relevante
informatie in om te komen tot een integraal rapport dat wordt gedragen
door alle partijen.

Vanuit StedenbaanPlus zijn NS, ProRail, de Provincie Zuid-Holland (PZH) en
de gemeente Dordrecht het haalbaarheidsonderzoek gestart. Coördinatie
hiervan ligt bij de gemeente Dordrecht. Verkenning naar de mogelijkheid
om een station aan de Copernicusweg te realiseren is integraal onderdeel
van het haalbaarheidsonderzoek.
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1.2 Aanleiding

Dordrecht ligt aan de spoorlijn Rotterdam - Breda - Roosendaal. Vanwege
uitbreiding van de gemeente ligt het huidige station Dordrecht Zuid
inmiddels niet meer op een logische plek binnen de gemeente.
1.2.1 Huidige situatie Dordrecht Zuid
Het huidige station Dordrecht Zuid voldoet niet geheel aan de eisen van
deze tijd. Het gebruik van het station is relatief laag, in vergelijking tot het
aantal aanwezige adressen in de directe omgeving. Uit een analyse van
NS blijkt dat het potentieel bij Dordrecht Zuid niet benut wordt door de
volgende aspecten:
1. Het door NS gemeten klantoordeel (waaronder sociale veiligheid) van
Dordrecht Zuid scoort onvoldoende.
2. Te grote concurrentie van Dordrecht C.S. Forenzen of scholieren uit
Sterrenburg rijden veelal direct door naar het centrale station;
3. Bewoners van Wielwijk/Crabbehof zijn meer dan gemiddeld lokaal
en regionaal georiënteerd dan interregionaal (de schaal die NS ook
bedient). Bewoners van deze wijken kiezen eerder de bus (dit blijkt ook
uit de best bezette buslijn van de stad);
4. Het Gezondheidspark is een regionaal cluster van voorzieningen
met hoofdzakelijk dagelijkse voorzieningen van lokale en regionale
betekenis. Dit cluster wordt goed bediend met het HOV-D. De dagelijkse
treinpendel van Gezondheidspark van en naar Rotterdam of Breda is
klein;
Op de middenlange termijn zijn de eerste 3 argumenten niet substantieel
te beïnvloeden. Wel kan door middel van een investering de directe
stationsomgeving aantrekkelijker worden gemaakt. Door de parallel
gelegen N3 en de beperkte ruimte zijn er geen eenvoudige (lees goedkope)
oplossingen voorhanden. Tevens geeft ProRail aan dat wanneer gekozen
wordt voor opwaardering van station Zuid, de fysieke veiligheid van dat
station aan de nieuwe normen moet gaan voldoen.
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Huidige station op verhoogde baan (foto vanaf westzijde)

Huidige station alleen ‘herkenbaar’ aan fietsenstallingen, die aan oostzijde
van N3 staan. Het station ligt aan de westzijde (foto vanaf oostzijde van N3)

Reden genoeg voor de gemeente om het initiatief te nemen voor de
verkenning naar een nieuw station met als beoogde locatie de zuidelijker
gelegen Copernicusweg. De gemeente beschikt inmiddels over een overall
visie op de omgeving van het nieuwe station.
1.2.2 Historische context
De besluitvorming rond een nieuw station, ter vervanging van het huidige
Dordrecht Zuid, gaat terug tot halverwege de jaren ’90. Allereerst werd
ingezet op station Amstelwijck. De tijdlijn ziet er als volgt uit.
1995
In 1995 is een contract getekend met het ministerie van Verkeer en
Waterstaat over de bouw van een nieuw station Amstelwijck.
2005
Circa 10 jaar na het tekenen van het contract is geconstateerd dat
de uitvoering onhaalbaar was, omdat het aantal arbeidsplaatsen
achterbleef bij de voorspelde aantallen. Met name de ontwikkeling van het
kantoorprogramma blijft achter bij prognoses. Er worden niet voldoende
nieuwe reizigers gerealiseerd voor het ministerie van V&W. Daarnaast
was het uitzicht op de viersporigheid (randvoorwaarde in de afspraak
uit 1995) tot ver achter de horizon verdwenen, waardoor inpassing in de
dienstregeling een probleem werd.
2006/2007
In de periode 2006/2007 komt het denken rondom het verbinden van
Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Ordening steeds meer op. Dit is de tijd
dat het project Stedenbaan in Zuid-Holland werd opgestart.
Er zijn grootse ideeën en plannen. In Dordrecht is dit denken ook omarmd
en is gekeken naar mogelijkheden voor stations bij de grote ontwikkelingen
Maasterras en Leerpark. Hierbij stond station Zuid stevig ter discussie.

Er werd gedacht aan een “Merwedelingelijn-achtig metrosysteem”. Veel
haltes, hoge frequenties en de sprinters rijden na C.S. door naar de laatste
halte in Dordrecht.
2008
NS en Prorail brengen meer realisme in de plannen rondom Stedenbaan.
De capaciteit van het spoor is beperkt. Ook intercity’s en goederentreinen
rijden door Dordrecht en hebben ruimte op het spoor nodig. Aanpassingen
in frequenties worden alleen gedaan als dit rendabel is door een groeiend
aantal reizigers.
2009
Diverse studies leiden tot een collegebesluit in oktober 2009 (233606),
waarin is besloten in te zetten op twee stations ten zuiden van Dordrecht
Centraal, namelijk Leerpark en Copernicusweg. Daarnaast wil Dordrecht
de veiligheid verbeteren door gelijktijdig te kijken naar het opheffen van
gelijkvloerse overgangen binnen de gemeente. Vervolgens is de NS formeel
geconsulteerd over hun bereidheid tweemaal te stoppen ten zuiden van
Dordrecht CS.
2010
Na deze consultatie heeft de NS een Quickscan opgesteld naar de
haalbaarheid van beide stations. Hierin heeft de NS geconcludeerd
dat zij station Leerpark niet haalbaar acht. De concurrentie met het
centraal station is te groot en het aanwezige programma is te beperkt
bovenregionaal georiënteerd. Op basis van dit NS advies zal het ministerie
van I&M geen medewerking verlenen aan een station op het Leerpark. De
locatie Copernicusweg acht NS wel kansrijk. Dit betekent dat er voldoende
grondslag is om samen met NS en ProRail een gezamenlijke verkenning
te starten.
Het besef gaat ook breed leven dat de crisis wel eens structureler is, dan
een tijdelijke dip, die wel weer voorbij gaat. Ruimtelijke Ontwikkelingen
worden meer en meer uitgesteld in plaats van alleen getemporiseerd.
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2011
Er wordt geen besluit genomen over de Structuurvisie Maasterras, waarmee
de gebiedsontwikkeling van dit gebied niet gestart wordt. Langzaam
wordt duidelijk dat er misschien meer gedaan moet worden dan alleen
temporiseren van projecten.
2012
Opdracht om de Structuurvisie Dordrecht te gaan actualiseren. Tegelijkertijd
wordt een actualisatie van alle grote projecten opgezet.
In dit jaar wordt de verkenning opgestart naar het kansrijk geachte
treinstation Copernicusweg.
2013
Besluiten worden genomen rondom “Richting Kiezen”. AmstelwijckNoord (de huidige sportvelden) wordt afgeboekt als ontwikkellocatie en
komt er “definitief” geen Maasterras. Daarnaast wordt de Structuurvisie
geactualiseerd. Het is zichtbaar dat de focus van de bovenregionale
ontwikkelingen ligt bij de binnenstad en haar 19e-eeuwse schil (gebied
rond c.s.). Leerpark/Gezondheidspark blijft wel een regionale knoop.
Onderzoek naar nieuw station Copernicusweg richt zich op aanwezige
woningen en bedrijven en beperkte ontwikkeling van Wilgenwende. Er
blijken voldoende argumenten om door te gaan.
In de afgelopen 4 jaar tijd is de ruimtelijk economische situatie gewijzigd.
Waar de stad voor de crises uitging van een structureel groeiscenario is de
huidige realiteit dat de stad de komende jaren stabiliseert. De komende jaren
ligt het beleidsaccent nog meer dan voorheen op het gericht toevoegen van
kwaliteit. Met gerichte kwaliteitsinvesteringen wordt de markt, maar ook
particulieren geprikkeld om zelf ook te blijven investeren.
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De verwachting is dat na deze crisis een lange tijd met beperkte groei
voor Dordrecht het meest realistisch is. Uit cijfers van het CBS blijkt dat
Dordrecht in 2001-2003 meer dan 120.000 inwoners had. In 2013 waren
dit er 118.466. De laatste 10 jaar schommelt het aantal tussen deze twee
getallen. Het totale woningbestand is in deze periode ook niet gegroeid.
Ook prognoses laten geen groei meer zien de komende jaren en krimp
ligt op de loer als het kwalitatieve woningaanbod niet meer aansluit bij
moderne woonwensen.
Op 25 juni 2013 is door de gemeenteraad tijdens de behandeling van
“Richting Kiezen” besloten om de gronden ten noorden van het huidige
Amstelwijck (de huidige sportvelden) voorlopig niet te ontwikkelen. De
realisatie van de kantorenlocatie Amstelwijck en de woonwijk Wilgenwende
wordt gestimuleerd. Ondanks dat Dordrecht traditioneel weinig commerciële
kantoorgebruikers huisvest, blijkt juist de interesse voor Amstelwijck toe te
nemen. De ligging aan de A16 tussen Rotterdam en Antwerpen blijkt voor
een aantal internationale bedrijven interessant.
Het laatste besluit aangaande het verplaatsen van Dordrecht Zuid naar de
locatie ter hoogte van de locatie Copernicusweg is uit 2009. Nu vier jaar
inclusief een crisis verder, biedt deze locatie nog steeds veel kansen. Ook
bestaat meer inzicht in de inpassingsmogelijkheden en de kosten. Op basis
van de jongste kennis vraagt het besluit uit 2009 om een herijking.
Terug naar de tijdlijn. Het jongste besluit wat in het dossier is genomen
luidt dat er een verkenning gestart gaat worden naar de locaties Leerpark
en Copernicusweg. We pakken dan ook de draad op bij dat laatste besluit.

Vanaf 2009 heeft de gemeente Dordrecht via het samenwerkingsverband
StedenbaanPlus, beide stations geagendeerd bij de NS. De NS heeft
te kennen gegeven serieus de beide stations te willen bestuderen. Het
resultaat van deze interne Quickscan luidt als volgt:
• Station Leerpark: geen potentie;
• Station Copernicusweg: wel potentie.
De NS stelt dat een station Leerpark te dicht ligt nabij het Centraal Station.
Tevens heeft het Leerpark hoofdzakelijk een regionale uitstraling. De
bediening van het Leerpark met het HOV-D is kwalitatief al dermate goed
dat het voor NS niet rendabel is om hier te gaan halteren. Met deze heldere
opvatting van de NS over deze locatie heeft het verder onderzoeken
van deze locatie geen realiteitswaarde. Voor de locatie Copernicusweg
daarentegen geeft de NS aan, wel positief te staan tegenover het opstarten
van een gezamenlijke verkenning.
1.2.3 Dordrecht Zuid naar Copernicusweg
De regio’s Rotterdam en Den Haag ontwikkelen tot één sterke metropolitane
regio. Samen met het Rijk (adaptieve agenda) en Provincie Zuid-Holland
(visie Ruimte en mobiliteit) wordt de komende jaren verder ingezet
op het versterken van deze agglomeratiekracht en het internationale
vestigingsmilieu. Hierbij wordt stevig ingezet op het centrummilieu
(intensieve functiemenging) voor Rotterdam. Deze sterke profilering heeft
ook haar uitstraling op de Drechtsteden.
Deze heldere inzet schept letterlijk en figuurlijk ruimte voor Dordrecht.
De nieuwe halte wordt vooral een station voor Dortenaren; met 77%
reizigers richting Rotterdam en 23% naar het zuiden. Reizigersaantallen
van en naar Amstelwijck zijn bijvangst.

Dordrecht moet niet willen concurreren met het centrum van Rotterdam,
maar moet haar kracht zoeken in de complementariteit. Als tegenhanger
van een intensief werk- en voorzieningenmilieu in Rotterdam (wat ook nog
verder wordt versterkt) staat een kwalitatief hoogwaardig rustig en groen
woonmilieu. In het zuidelijk deel van de Zuidvleugel zijn deze milieus
beperkt aanwezig. De suburbane woonwijken Sterrenburg, Dordtse Hout
en Wilgenwende vullen juist wel dat aantrekkelijke woonmilieu in, waar
op Zuidvleugel niveau veel behoefte aan bestaat. NS verbindt regio’s
en is in staat op Zuidvleugel niveau verschillende woon- en intensieve
centrummilieus met elkaar te verbinden.
Met het verplaatsen van Dordrecht Zuid naar de locatie ter hoogte van
de Copernicusweg - Kilweg komt het station in het hart van een rustig
en kwalitatief hoogwaardig suburbaan woonmilieu te liggen. De Dordtse
woonwijken worden hierdoor krachtig gepositioneerd binnen de Zuidvleugel.
Deze wijken voldoen aan een voor NS geschikt reizigersprofiel. Doordat ten
zuiden van de Copernicusweg meer ruime aanwezig is dan op de huidige
locatie, kan het nieuwe forenzenstation zorgvuldig worden ingepast.
Ook de kantorenlocatie Amstelwijck heeft baat bij een station op deze locatie.
Een station op deze nieuwe locatie versterkt immers de aantrekkelijkheid van
deze locatie voor (potentiële) werknemers, en daarmee voor werkgevers.
Met het “wegvallen” van station Leerpark als realistische ontwikkeling,
ligt de vraag voor wat dit betekent voor het collegebesluit uit 2009. In dat
besluit werd immers ingezet op twee nieuwe stations. In paragraaf 3.1.2
wordt een vergelijking gemaakt tussen de vervoerswaarde van het huidige
station Zuid en de locatie station Copernicusweg. Voor de laatste is de
exacte locatie nog niet vastgelegd.

11

12

2

Het proces naar een nieuw station

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de processtappen, de stakeholders, de
projectscope, uitgangspunten en organisatie van deze verkenning.

2.1 Processtappen van de verkenning

De Verkenning is een afgebakend onderzoek ten behoeve van besluitvorming
in een vroege planfase. Ten behoeve van realisatie van een nieuw station
is inzage vereist in o.a. nut en noodzaak, programma van eisen, ontwerp
en kosten. Op basis van deze aspecten kunnen stakeholders hun inzet
bepalen en budget reserveren. En kan de voorbereiding worden getroffen
om in een vervolgfase een projectnota van ProRail of MIRT- aanvraag voor
een nieuw station bij het ministerie van I&M in te dienen ten behoeve van
een subsidieaanvraag.
2.1.1 Aanpak en planning
Het proces wat doorlopen wordt bij de realisatie van nieuwe stations kent
een vast stramien, dat gelinkt is aan de procedures in het MIRT.
1. Zodra een idee voor een nieuw station naar voren komt, start NS
met een Quickscan naar de haalbaarheid van het initiatief. Hierbij
toetst NS de plannen voor het eerst aan de criteria klantattractiviteit,
maakbaarheid in de dienstregeling en betaalbaarheid. Het resultaat is
een eerste inzicht in de haalbaarheid.
2. Heeft het station potentie dan geeft de decentrale overheid aan ProRail
opdracht voor een Verkenningsstudie. De NS participeert en legt
vast, dat zij eventueel onder voorwaarden het nieuwe station wil gaan
bedienen. Denk hierbij aan de aansluiting van het station op lokale
infrastructuur. Het betreft nog geen bedieningsgarantie, maar een
intentie.

3. Vervolgens geeft de minister aan ProRail de opdracht tot het doorlopen
van een Planstudie. In deze fase staat het ontwerp centraal. Deze
fase wordt met alle betrokkenen doorlopen. Als aan alle condities
is voldaan, verleent NS een bedieningsgarantie in de vorm van een
bedieningsovereenkomst of stationsovereenkomst.
4. Het ministerie neemt vervolgens het Aanlegbesluit.
Verkenning Copernicusweg
De Quickscan voor Dordrecht Copernicusweg is in 2010 – 2011 doorlopen.
Het resultaat is dat NS Copernicusweg als realistisch beschouwt. Het vervolg
na de Quickscan is het starten van de Verkenning naar Copernicusweg. De
voorliggende Verkenning Dordrecht Copernicusweg is opgesteld conform
de afgesproken richtlijnen tussen NS, ProRail en het ministerie I&M. Door
de richtlijnen is de Verkenning bij ieder van de organisaties bruikbaar en
geschikt voor besluitvorming.
Aanpak verkenning
In de verkenningsfase is het project opgedeeld in vier stappen:
1. Opstartfase: het project is ingekaderd, stakeholders zijn benoemd en
de belangrijkste eisen geformuleerd;
2. Analysefase: binnen de scope en vanuit de eisen is onderzocht wat
de randvoorwaarden zijn. Binnen de ruimtelijke en spoortechnische
randvoorwaarden is naar oplossingen gezocht. Alternatieven hebben
hun neerslag gevonden in een vlekkenplan, waarvan de impact is
omschreven. Risico’s, kosten en draagvlak zijn benoemd;
3. Beoordelingsfase: deze fase is een activiteit van bestuurders en
directies van de primaire stakeholders waarvan na afronding het
resultaat,
4. Het Besluit: kan naar aanleiding van dit rapport worden genomen.
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In deze verkenningsfase is een aantal mogelijke oplossingen uitgewerkt
inclusief investeringskosten. Het voorkeursalternatief zal in de komende
periode zowel bij gemeente als bij NS, het ministerie I&M, de provincie
Zuid-Holland (PZH) en ProRail moeten worden vastgesteld, teneinde dit
voorkeursalternatief verder te gaan uitwerken in de planuitwerkingsfase.

Planning
De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de bewaking van de
planning tot en met het besluit in de verkenningsfase. In vervolgfasen
ligt het in de lijn der verwachting dat ProRail deze verantwoordelijkheid
overneemt.

De gemeente is voor deze verkenning de trekker van het proces geweest,
hierbij procesmatig en inhoudelijk ondersteund door ingenieursbureau
Movares. Alle betrokken partijen hebben vanuit hun eigen expertiseveld
informatie aangeleverd. De voorliggende rapportage is daarmee door
alle primaire stakeholders gedragen en zal als input dienen voor een
subsidieaanvraag bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Er wordt op gestuurd dat het nieuwe college van B&W in voorjaar 2014
(na de verkiezingen), op basis van eerdere besluiten van het huidig
bestuur begin 2014, de beslissing kan nemen om het realisatiebudget voor
het nieuwe station beschikbaar te stellen. Doel is dat het huidig college
van B&W begin 2014 een besluit kan nemen over de voortgang en de
reservering van budget voor de planuitwerkingsfase.

In de verkenning zijn o.a. de volgende onderdelen belicht:
• Verkeersplanologie / ruimtelijke inpassing (gemeente);
• Vervoerspotentieel (NS/gemeente);
• Inpassing in de dienstregeling (NS, ProRail);
• Spoorinfrastructuur (ProRail);
• Programma van eisen (CRS van ProRail, eisen van Gemeente, PvE
van NS);
• Advies Spoorbouwmeester;
• Inrichtingsschets nieuw station (Movares);
• Wat te doen met station Dordrecht Zuid (ProRail/gemeente);
• Investeringskosten (Movares);
• Budget (Gemeente, PZH, I&M, ProRail)
• Planologische juridische procedures (gemeente);
• Voorstel besluitvorming en vervolg.

De projectgroep heeft dit conceptrapport afgerond begin januari 2014. In
januari 2014 kan binnen de gemeente Dordrecht de voorbereiding beginnen
met betrekking tot de besluitvorming. Ook de andere primaire stakeholders
kunnen starten met besluitvorming in deze fase. De Provincie Zuid Holland
en het Ministerie van I&M zullen worden bijgepraat en gevraagd een
standpunt in te nemen over de voortgang van dit project. Daarop volgt een
besluit over de voortgang. Uitgangspunt is dat het definitief gemeentelijk
besluit over de planuitwerking voor de verkiezingen in maart 2014 wordt
genomen.

2.2 Stakeholders in verkenningsfase

Het realiseren van een nieuw station kan niet zelfstandig door de
gemeente worden gedaan. Het ministerie I&M, ProRail en NS zijn hierin
mede de stakeholders. De minister van I&M neemt in het kader van het
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) het
daadwerkelijke besluit tot aanleg van het station. Na het nemen van het
aanlegbesluit wordt de bediening van het nieuwe station opgenomen in
de vervoerconcessie. De minister stelt dat er sprake is van een haalbaar
stationsproject, wanneer de kosten zijn gedekt en er een bedieningsgarantie
is afgegeven door de NS.
De gedachte achter de bedieningsgarantie is dat de exploitatie van het nieuwe
station zonder rijksbijdrage of derving van inkomsten dient plaats te vinden.
De aanname daarbij is dat de vervoerder bereid zal zijn om deze garantie
af te geven, wanneer het station bij zal dragen aan de kostendekkende
exploitatie van haar netwerk. Het bepalen onder welke voorwaarden een
nieuw station bij kan dragen aan de kostendekkende exploitatie van het
netwerk, is een zaak van overleg tussen de initiatiefnemende overheid
(Gemeente Dordrecht), de vervoerder (NS) en de spoorwegbeheerder
(ProRail). De waarde van het station voor het netwerk wordt door de
vervoerder beoordeeld op basis van vervoerwaarde (element in de kosten/
baten verhouding van de bediening), de klantattractiviteit en de inpassing
van het station in de dienstregeling.

In de afweging van de NS over het afgeven van een bedieningsgarantie zijn
de volgende factoren bepalend:
• Klantattractiviteit: dit is het aantal nieuwe klanten met profijt van de
verplaatsing van een station minus het aantal bestaande klanten dat
NS derft. Een nieuw station dient sociaal veilig te worden ontworpen.
Dit is een belangrijke randvoorwaarde.
• Maakbaarheid in de dienstregeling: op korte en lange termijn inpasbaar
in de dienstregeling, binnen gangbare normen en te bedienen
met de juiste treinsoort. Naar aanleiding van deze toets kan extra
railinfrastructuur of materieel nodig zijn;
• Betaalbaarheid: Dit betreft het aantal extra reizigers (plus in de
exploitatie) afgezet tegen de investeringskosten en de beheerskosten
van het station. In het geval van verschuiving van een station spelen de
meeste van deze argumenten geen rol.
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Actor
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Rol(len)/invloed

Omschrijving belang en bevoegdheid (rol benoemen)

Gemeente Dordrecht

P

Meewerken, meedenken, meebeslissen,
meebetalen

Wegbeheerder. Belang bij bereikbaarheid, werkgelegenheid, gebiedsontwikkeling.

Prorail Centraal

P

Meedenken, meebeslissen, meebetalen

Belang: Op tijd, binnen budget, met gewenste scope klaar. Initiatiefnemer. Evt. meebetalen m.b.t. opheffen ongelijkvloerse kruising afhankelijk van eisen en vanuit programma Ruimte voor de Fiets

ProRail Regio Randstad
Zuid

P

Meeweten, meewerken, meedenken, meebeslissen

Beheerder van huidige en nieuwe sporen. Opdrachtgever aan NS Stations voor beheer van nieuwe halte

NS Stations

P

Meewerken

Exploitatie en beheer: opdrachtnemer van ProRail voor beheer van nieuwe halte, exploitatie (beperkte) commerciële
activiteiten, algehele klanttevredenheid over station en directe stationsomgeving, incl. ketenvoorzieningen.

NS Reizigers

P

Meebepalen, meedenken

Belang: efficiënte dienstregeling, kwaliteit voor de reiziger (klanttevredenheid), verantwoordelijk voor exploitatie en
verstrekker van bedieningsgarantie

Ministerie van I&M

P

Meebeslissen, meebetalen

Belang: mobiliteit-/veiligheidsprobleem oplossen+ toets ruimtelijke ontwikkelingen aan structuurplannen. Mogelijk meebetalen d.m.v. Subsidieverlening

Provincie Zuid Holland

P

Meedenken, meebeslissen

Provincie heeft bevoegdheid ruimtelijke procedure. Tevens wegbeheerder van groot aantal kruisende wegen. Belang:
efficiënte dienstregeling, kwaliteit voor de reiziger. Vervoersautoriteit

Spoorbouwmeester

P

Meeweten, meewerken

Adviseur vormgeving en inrichting t.b.v. sociale veiligheid, kwaliteit en functionaliteit, zwaarwegend advies richting NS
en ProRail

Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT)

P

Meebeslissen

Belang: verkeersveiligheid. Toets plannen om systeem- en overwegveiligheid.

Omwonenden, gebruikers

S

Meeweten, meedenken

Leefbaarheid, woongenot, bereikbaarheid, waarde pand. Beleving reiziger m.b.t. locatiewijziging halte.

Gehandicaptenplatform

S

Meeweten

Belang: toegankelijkheid voor mindervaliden

Waterschap

S

Meedenken

Belang: waterkwaliteit en -kwantiteit

Rijkswaterstaat

S

Meeweten

Belang: doorstroming en veiligheid wegen. Wegbeheerder N3

Regionale brandweer Dordrecht

S

Meedenken

Belang: preventie en beheersing veiligheid, snelle bereikbaarheid en toegankelijkheid. Adviseert gemeenten. Toetsen
bouwvergunningen. Treedt doorgaans op namens alle hulpdiensten.

Politie

S

Meedenken

Belang: preventie en beheersing veiligheid en openbare orde

Ambulances

S

Meedenken

Belang: snelle bereikbaarheid en toegankelijkheid

Bedrijven / gebruikers

S

Meeweten

Continuïteit van bedrijfsvoering, aansprekende locatie, bereikbaarheid

Proces-contract-aannemer

S

Meedenken

Adviseur

Stichting bodemsanering NS

S

Meewerken

Saneert in opdracht van NS en ProRail vervuilde locaties langs spoor die ontstaan zijn door spoorgebruik

Rover

S

Meedenken

Belangengroepering

ROCOV

S

Meedenken

Adviesorgaan

Media

S

Meeweten, meewerken

Media

Railforum

S

Meedenken

Belangengroepering

Fietsersbond

S

Meedenken

Belangengroepering

Natuur-en Milieufederaties

S

Meedenken

Belangengroepering

Kabel- en leidingeigenaren

S

Meewerken

Eigenaar ondergrondse infra

2.2.1 Stakeholders-analyse voor het vervolg
In deze paragraaf wordt weergegeven wie de stakeholders zijn in dit
project. In de vorige paragrafen zijn de primaire stakeholders voor de
verkenningsfase al benoemd. In de tabel op pagina 16 staan naast de
primaire stakeholders (P) ook de secundaire stakeholders (S) weergegeven
met hun belang, eventuele weerstand. Er is een eerste analyse gedaan
naar hun rol en invloed. De secundaire stakeholders worden met name
geconsulteerd in de vervolgfase.
De verwachting is dat de betrokkenheid van secundaire stakeholders zich
met name zal richten op functionaliteit, kwaliteit, draagvlak, veiligheid en
conditionerende aspecten. Wanneer wordt besloten om een volgende
fase in te gaan met het project dient op basis van bovenstaande lijst een
uitgebreide klanteisenspecificatie te worden opgesteld. Een eerste aanzet
voor een programma van eisen is in bijlage 1 opgenomen.
In het PvE zijn ook architectonische eisen opgenomen die de richting
aangeven waarin door bureau spoorbouwmeester wordt gedacht. Dit
bureau is adviseur van NS en ProRail en heeft een sterk sturende functie
bij de planuitwerking van stations.

17

Fysieke scope
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2.3 Scope en raakvlakken

De scope van de opgave wordt gedefinieerd op twee niveaus:
1. De fysieke scope; de grenzen aan fysieke ingrepen t.b.v. de nieuwe
halte. Nu nog aangeduid als kader in de afbeelding op pagina 18; later
in de verkenning meer specifiek aan de hand van vlekkenplannen/
varianten.
2. De scope van de raakvlakken van het project; Deze worden bepaald
door de reikwijdte van het reizigersareaal. Deze reikwijdte wordt
beïnvloed door gebiedsontwikkelingen en functies in de omgeving met
invloed op bereikbaarheid en exploitatie van de nieuwe halte.
De projectlocatie betreft: Dordrecht; Geocode 119 tussen kilometrering
26,0 en 27,0; aantal sporen: 2; d.w.z.: ten zuiden van de Copernicusweg.

Project in grotere omgeving
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Relaties overige projecten
• Programma Ruimte voor de Fiets (of Actieplan Fietsparkeren) zal
betrokken zijn i.v.m. de te plaatsen fietsklemmen en -kluizen of zal
deze werkzaamheden delegeren aan dit project; Programma-eisen en
budget zullen in de vervolgfase vanuit dit project worden vastgesteld;
• De langparkeervoorziening voor auto’s zal eveneens worden
geïnventariseerd; randvoorwaarden en eventuele subsidie van de
Provincie Zuid-Holland zullen in vervolgfasen voor dit onderdeel
worden vastgesteld;
• Uitbreiding spoorcapaciteit wordt onderzocht (programma PHS);
vooralsnog in de veronderstelling dat binnen de planhorizon van dit
project geen uitbreiding nodig is;
• Uitgangspunt voor dit project is dat station Dordrecht Zuid wordt
opgeheven; onderzoek naar voorwaarden voor sloop en kosten zijn
in het kader van dit onderzoek geïnventariseerd en in de paragraaf
Financiën opgenomen;
• Een goede bereikbaarheid voor het langzaam verkeer wordt
gewaarborgd door aanleg van nieuwe fietspaden in noord-zuid richting
langs het spoor; nadere uitwerking van het fietspadenplan vind plaats
door gemeente Dordrecht;
• De bereikbaarheid van de nieuwbouwwijk Wilgenwende is onderwerp
van gesprek tussen gemeente Dordrecht en betreffende ontwikkelaar;
uitwerking van de ontsluitingsroute dient integraal mee te worden
genomen in de uitwerking van het stationsontwerp;
• Het streven van ProRail naar opheffen van gelijkvloerse kruisingen
(Zuidendijk) dient integraal meegenomen te worden in het
stationsontwerp.
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2.4 Organisatie

Opdrachtgever en initiatiefnemer voor dit project is de gemeente Dordrecht.
Beslissingen worden genomen op bestuurlijk niveau. Het projectteam
bereidt de voorstellen tot beslissing op ambtelijk niveau voor.
Projectteam
Het projectteam bestaat uit zowel medewerkers van de gemeente
Dordrecht als van ProRail, NS en Movares als ondersteunende partij van
de gemeente.
In dit team zijn diverse disciplines samen gekomen om de verkenningsstudie
te realiseren. Doordat het team bestaat uit medewerkers van verschillende
partijen, is geborgd dat ieders belangen op een juiste manier zijn
behartigd, teneinde op soepele wijze tot een goed eindresultaat te komen.
Samenwerken is hierbij het sleutelwoord.

Overzicht betrokkenen
Namens Gemeente Dordrecht
Naam

Telefoon

Rol

Juul Buitink

078 7704834

Projectverantwoordelijke

Menno Lipsius
(Movares)

06 53128572

Adviseur gemeente
(Movares)

Naam

Telefoon

Rol

Jim van Leersum

06 27883622

Projectverantwoordelijke

088 2316250

Planontwikkelaar

Naam

Telefoon

Rol

Carmen Leutscher

06 55743969

Planontwikkelaar

Namens ProRail

Patrick van Kan
		
Namens NS

Maaike NicolaiGeerling
Yvonne Lentz

Rollen
De projectorganisatie kent een structureel periodiek overleg. In dit overleg
is de voortgang van het project bewaakt en zijn beslissingen op ambtelijk
niveau genomen. ProRail vervult in dit overleg de rol van vertegenwoordiger
van de eisen van de infrabeheerder. NS en ProRail, de rol van bewaker
van transferkwaliteit. NS vervult tevens de rol van exploitant. De gemeente
functioneert als opdrachtgever/ projectleider en brengt de gemeentelijke
wensen, eisen en randvoorwaarden in.
De provincie Zuid-Holland en het ministerie van I&M hebben een toetsende
rol gehad bij start van de Verkenning en zullen toetsen bij afronding van het
conceptrapport, alvorens te starten met de planuitwerkingsfase.
Alle bovenstaande primaire stakeholders hebben een rol bij bestuurlijke
besluitvorming en bekrachtiging van de businesscase.
Na bekrachtiging van de businesscase door alle primaire stakeholders
(inclusief I&M) en het Besluit over voortgang van het project zal ProRail het
projectmanagement vanaf de Verkenningsfase op zich nemen.

Planontwikkelaar
(vervanging Carmen)
06 55743199

Public Affairs

Namens Bureau Spoorbouwmeester
Naam

Telefoon

Rol

Miguel Loos
Toetsers overheden in vervolgfase planstudie
Organisatie

Naam

Telefoon

Provincie Zuid-Holland

Eddy le Couvreur

070 7501636

Ministerie van I&M

Sandra Vermeer

070 4561838
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3
3.1 Uitgangspunten en eisen

De basis voor het vlekkenplan wordt gevormd door uitgangspunten
en eisen. Samen vormen zij de Klanteisenspecificatie ofwel Client
Requirement Specification (CRS).
Deze set is onder te verdelen naar eisen betreffende de
spoorinfrastructuur, het station of meer specifiek: de transferruimte
en de aangrenzende weginfrastructuur/ omgeving. Een aantal van
de generieke eisen worden in het programma van eisen (bijlage) al
benoemd. Gelijkertijd zijn heel veel systeemeisen nog veel te specifiek
voor deze fase; er wordt hier volstaan met een verwijzing naar een aantal
basisdocumenten:
•
•
•

Basisstation, deel A en B (2005) - ProRail
Het Stationsconcept – bureau Spoorbouwmeester juli 2012
Ontwerpvoorschriften ProRail (OVS)

Sommige eisen behandelen relatief moeilijk meetbare zaken zoals sociale
veiligheid, oriëntatie, leefbaarheid, comfort etc. Er wordt bijvoorbeeld
volstaan met de uitspraak dat het station sociaal veilig moet zijn. Hoe dat
precies moet gebeuren wordt in een latere fase uitgewerkt.
Door NS en ProRail is reeds een eerste aanzet voor Functionele eisen
geformuleerd; specifiek voor de fase waarin Dordrecht Copernicusweg nu
verkeert:
• Generiek Programma van Eisen, Verplaatsing station Dordrecht Zuid
naar Copernicusweg – NS Reizigers
• Dordrecht Copernicusweg Klanteisenspecificatie (CRS), concept d.d.
10 januari 2013 - ProRail

Analysefase

Deze beide documenten zijn geïntegreerd in het Programma van Eisen in
de bijlage.
De primaire stakeholders hebben in het projectteam hun kwaliteitseisen
te kennen gegeven. Deze zijn verwerkt in het programma van eisen in de
bijlage.
In de analysefase is met de relevante partijen naar de inhoud van de
opgave gekeken. Op basis van de geformuleerde eisen wordt gezocht
naar oplossingsrichtingen voor het nieuwe station. Een aantal eisen in
het programma van eisen zijn gebaseerd op onderzoek in deze fase. De
uitkomst van eerste verkenningen heeft geleid tot een tweetal mogelijke
oplossingsrichtingen (varianten).
De volgende onderdelen komen hierbij aan bod:
1. Inpasbaarheid dienstregeling;
2. Exploitatie en vervoerwaarde;
3. Ruimtelijk programma
4. Ontsluiting en toegankelijkheid
3.1.1 Inpasbaarheid dienstregeling
ProRail heeft een globale verkenning verricht naar de spoorcapaciteit
en heeft samen met NS naar de inpasbaarheid in de dienstregeling
van station Copernicusweg gekeken. Met het oog op de planhorizon
van dit project lijkt capaciteitsuitbreiding van het spoor voor dit project
niet noodzakelijk. Omdat het een verschuiving van Dordrecht Zuid naar
Copernicusweg betreft lijkt ook de dienstregeling geen noemenswaardig
bezwaar op te leveren.
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3.1.2 Exploitatie en vervoerswaarde
ProRail en NS hebben ook samen de toekomstige vervoerswaarde
onderzocht. Station Copernicusweg wordt qua vervoerswaarde positiever
beoordeeld dan het huidig Dordrecht Zuid, oorzaken:
1. Meer zuidelijke ligging (verder van Dordrecht centrum),
2. Ligging te midden van wijken met een wat hogere vervoerswaarde
3. Ligging nabij een knooppunt van wegen
4. Ligging nabij bedrijventerrein
5. Ligging nabij nieuw te ontwikkelen gebied
Er zijn duidelijke afhankelijkheden van ontwikkelingen in de toekomst; met
name de prognose voor 2020 is onder voorbehoud van het doorzetten
van verwachte ontwikkelingen.
Vervoerspotentieel, aantal in- en uitstappers:
In- en uitstappers:
1.650 (Prognose 2015), waarvan 500 nieuw;
Groeiprognose:		
2.450 (2015 – 2020), waarvan 1300 nieuw, indien
deeleffecten gerealiseerd worden. Zie Rapport vervoerswaarde
Het potentieel van een station (aantal adressen)
De vervoersbasis voor de NS begint bij de dagelijkse forensen gevolgd
door studenten. NS richt zich daarom met name op bovenregionaal
georiënteerde arbeidplaatsen en inwoners. Incidentele reizigers (bij
bijvoorbeeld een sportevenement) zijn welkom, maar vormen geen basis
voor een station.
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Het bestaande stedelijk programma is op basis van gegevens uit de
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in kaart gebracht. In
tegenstelling tot eerdere studies naar aantallen instappers richten deze
gegevens zich op het aantal aanwezige vloeroppervlak in het gebied. De
gegevens zijn van april 2013. Als invloedsgebied is een cirkel van 800
meter rondom de stationslocaties genomen.
		
Huidige locatie
Zuid
Wonen
Kantoor
Onderwijs
Industrie

Copernicusweg

Kilweg

7.095

5.278

2.278

m2

31.109

7.285

27.005

m2

22.651

5.837

5.401

m2

5.289

10.298

2.190

aantal

Hieruit blijkt dat de huidige locatie Dordrecht zuid de meeste adressen
bedient, ook wat betreft de belangrijkste functies die baat hebben bij
treinontsluiting, te weten woningen en kantoren.

De geplande stedelijke programma’s zijn in kaart gebracht aan de hand
van het planologisch – juridisch kader. In onderstaande tabel zijn de
vastgestelde bestemmingsplannen, wijzigingsbevoegdheden binnen
deze bestemmingsplannen en in procedure zijnde plannen opgenomen.
Hiermee wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten die
daadwerkelijk doorgang vinden en “lange termijn projecten”.
Huidige locatie
Zuid
Wonen
Kantoor

aantal
m2

Copernicusweg

Kilweg

100

-

600

20.000

-

57.000

m2
17.500
17.500
Industrie
		
Belangrijk hierbij is dat er twee verschillende soorten vastgestelde
bestemmingsplannen zijn. De plannen voor Wilgenwende (nog 600
woningen op het reeds ontwikkelde) en Amstelwijck (nog 57.000 m2
kantoor bovenop het bestaande ontwikkelde) verschillen wat betreft
planmethodiek van het bestemmingsplan Middenzonde gezondheidspark
en de wijzigingsbevoegdheid winkelcentrum Sterrenburg. Het is lastig
deze twee verschillende bestemmingsplanmethodieken objectief met
elkaar te vergelijken.
In de afweging tussen Kilweg en Copernicusweg zijn er op basis van
invloedsgebied plussen en minnen. De locatie Copernicusweg bedient
meer woningen en de Kilweg meer arbeidsplaatsen. Echter, en dat vormt
het doorslaggevende argument, op de locatie Copernicusweg kan een
veel betere zichtlocatie worden gerealiseerd. Dit is voor de NS dermate
cruciaal dat alleen de locatie ter hoogte van de Copernicusweg als
realistisch wordt gezien.

Geprognosticeerde aantal reizigers
Het aantal reizigers per station is van meer factoren afhankelijk dan
het potentieel aantal adressen. Bepalend hierbij is de concurrentie van
een station met alternatieve vervoerswijzen of opstapmogelijkheden.
Het huidige Dordrecht Zuid bijvoorbeeld heeft een daadwerkelijk aantal
reizigers van circa 1.000. Dit is relatief laag ten opzichte van het aantal
adressen. De NS verklaard dit als volgt:
• Voor forensen met een bovenregionale oriëntatie (en reizen met
de NS) kiezen vaak de fiets als voortransport. Het blijkt echter dat
fietsverbinding tussen Dordrecht Zuid en het centraal station goed
zijn. En de komende tijd zelfs wordt versterkt. Veel forensen fietsen
daarom direct door naar centraal. Het centraal station concurreert zo
direct met Dordrecht Zuid.
• Nabij Gezondheidspark is de concurrentie met het HOV-D te groot.
Het gezondheidspark bedient met name de regio en juist het HOV-D
is ontworpen voor dit regionale schaalniveau.
• Wielwijk-Crabbehof heeft een bevolkingsopbouw die minder is
georiënteerd op NS. NS vervoert reizigers tussen regio’s. Inwoners
van Crabbehof zijn hoofdzakelijk georiënteerd op de stad en de regio
Drechtsteden. De stadslijn (bus) door Crabbehof is ook één van de
best bezette stadslijnen van Dordrecht. Er zijn wel ideeën om fors te
herstructureren, maar deze zijn nog niet concreet.
• Het huidige Dordrecht Zuid wordt als sociaal onveilig ervaren. Dit
betekent dat een deel van de reizigers niet graag via Dordrecht Zuid
reizen, maar eerder een alternatief verkiezen.
• De mogelijkheden voor P+R en het uitbreiden van de fietsenstalling
zijn beperkt.
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De locatie Copernicusweg of Kilweg bedient weliswaar minder adressen
dan Dordrecht Zuid, maar is in staat de aanwezige potentie beter om te
zetten in daadwerkelijke reizigers.
• Voor forenzen met als voortransport de fiets en een bovenregionale
oriëntatie is de afstand van Copernicusweg tot het centraal station
groter.
• De bevolkingsopbouw van het Dordtse Hout, Sterrenburg en
Wilgenwende heeft een grotere bovenregionale woon-werk oriëntatie.
Deze markt bedient NS voor het dagelijkse woon-werk verkeer.
• Amstelwijck heeft ook een bovenregionale oriëntatie voor het woonwerk verkeer. NS verwacht deze kantorenlocatie te gaan bedienen in
de spitsen. Amstelwijck is niet de kurk waar station Copernicusweg op
kan drijven, maar het levert wel extra reizigers op.
• Ook stellen NS en ProRail dat een nieuw ontworpen station, volgens
de jongst inzichten rond sociale veiligheid, aantrekkelijker kan worden
dan Dordrecht Zuid.
• Met de directe aanwezigheid van de afslag N3/Copernicusweg zijn de
mogelijkheden voor P+R groot. De ontsluiting vindt plaats op de nieuw
aan te leggen ontstluitingsweg naar Wilgenwende.
• Met de bewust gekozen positie in de metropolitane regio Rotterdam
ontstaat een nieuwe kans om het station als een nieuwe ingang van
de Biesbosch te positioneren.
locatie

Huidig
aantal
reizigers

Verwacht
aantal
reizigers
(huidige
programma)

Potentie

1.150

1.350

1.950

Dordrecht
1.650
Copernicusweg
Aantal in- en uitstappers per station (studie NS).

2.450

Dordrecht Zuid
(huidige locatie)
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De locatie ter hoogte van de Copernicusweg biedt de stad Dordrecht
een kans om een scherpere en effectievere positie in te nemen in de
metropolitane ontwikkeling Rotterdam – Den Haag. Waar Rotterdam inzet
op een hoogstedelijke ontwikkelingen (interactiemilieu van internationale
allure), biedt de tegenhanger in de vorm van een aantrekkelijk groen
en rustig woon- en in de nabijheid recreatiemilieu (Biesbosch). Deze
suburbane woonmilieus heeft Dordrecht met Wilgenwende, het Dordtse
Hout en Sterrenburg. Een station op deze locatie ontsluit tevens
Amstelwijck.
Een nieuw duurzaam ontworpen en geëxploiteerd station Copernicusweg
zet deze woonwijken in haar kracht. De locatie Copernicusweg biedt in
basis voor de NS voldoende potentieel om direct te kunnen bedienen.
Het station ligt iets gunstiger ten opzichte van de woonwijken en zal
naar verwachting hoger gewaardeerd worden op het gebied van sociale
veiligheid. NS verwacht hierdoor meer reizigers, tot maximaal 500 extra
reizigers per dag.
Dit betekent ook dat de beslissing voor een gerichte investering als een
nieuw station een stimulans betekent voor de suburbane. Een gerichte
investering stimuleert zo de markt en particulieren om de woonvoorraad
aan te laten blijven sluiten bij de behoefte van nu en morgen.
Exacte ligging
Met deze verkenning wordt de potentiële locatie voor het nieuwe station
beperkt, maar niet volledig vastgelegd. De locatie station Copernicusweg
komt ten zuiden van de Zuidendijk (locatie A), en ten noorden van de
Kilweg (locatie B). De auto ontsluiting is georiënteerd op de nieuw aan te
leggen ontsluitingsweg naar Wilgenwende en de N3.

3.1.3 Ruimtelijk programma
Vertaling van de vervoerswaarde leidt tot het volgende programma:
• Aantal Fietsenstallingen:
- 400 klemmen en een reservering voor 150 klemmen extra
- 128 kluizen
- 8 OV-fiets kluizen
• Aantal K&R plaatsen: 3 stuks
• Aantal parkeer plaatsen voor invaliden: 1 à 2 stuks
• Aantal P+R plaatsen: 40 stuks (voorlopige wens van gemeente)
• Locatie spoorkruising: grenzend aan perrons
3.1.4 Ontsluiting en toegankelijkheid
Oost west fietsverbinding
Een nieuw station Copernicusweg schept een kans om de oost
west verbinding voor het langzaam verkeer tussen het Dordtse Hout
en Sterrenburg te versterken. De mogelijk wordt gecreëerd om de
gelijkvloerse fietsverbinding over het spoor (Zuidendijk) te saneren en
te combineren met de onderdoorgang bij station Copernicusweg. Ook
sluit het station naadloos aan op het beoogde nieuwe fietspad aan de
westzijde van het spoor. Het station komt daarmee op een knooppunt van
fietsroutes te liggen.
Gemotoriseerd verkeer
Aan de oostzijde wordt het station ontsloten op de nieuwe ontsluitingsweg
naar Wilgenwende. Het station is daarmee direct bereikbaar (via de
Copernicusweg van Sterrenburg en de N3. Afhankelijk van de exacte
ligging kan er ook een ontsluiting op de infrastructuur met Amstelwijck
worden gerealiseerd.

Eisen aan toegankelijkheid van station/ spoorkruising
De eisen m.b.t. toegankelijkheid zijn voor een groot deel verwoord in
het Functioneel programma van eisen van de NS en in het basisstation
van ProRail. In het algemeen geldt dat beide perrons goed en voor alle
reizigers volledig zelfstandig bereikbaar moeten zijn en dat voldoende
ruimte aanwezig is voor oriëntatie en perron- en stationsoutillage. Bij
hoogteverschillen groter dan een meter tussen transferruimte en perrons
dienen liften te worden voorzien.
Voor de gewenste beleving, uitstraling en inrichting van de
stationsomgeving wordt het Stationsconcept (Bureau Spoorbouwmeester
juli 2012) gevolgd.
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3.2 Stationsconcept

Het Stationsconcept legt een logische relatie tussen de verschillende
onderdelen van het station en versterkt de karakteristieke eigenschappen.
Zo stimuleert het Stationsconcept dat ieder station een eigen karakter
krijgt: vanuit zijn plek in het netwerk, de inbedding in de omgeving en de
vorm en gebruik van het station.
Bij een station zijn afzonderlijke stationsdomeinen te onderscheiden, met
ieder hun eigen functie en beleving:
• Omgevingsdomein
• Ontvangstdomein
• Reisdomein
• Verblijfdomein
Het Stationsconcept is het theoretisch kader, het middel om te sturen
op inrichting en uitstraling van stations. Voor de domeinen in een kleine
stationsomgeving geldt het nevenstaande schema; dit schema geeft een
principeschets van de inrichting weer op basis van de richtlijnen van het
Stationsconcept (Bureau Spoorbouwmeester juli 2012).
Gedurende de verkenningsfase heeft afstemming met Bureau
Spoorbouwmeester plaats gevonden.
Voor het vervolgtraject, de planfase zijn expliciete aandachtspunten
meegegeven:
•
•

Sociale veiligheid; vanwege gebrek aan drukgebruikte doorgaande
routes is dit een heel belangrijk aandachtspunt;
Er moet in beschut wachten worden voorzien; door Paviljoen
toe te passen kan ook een zichtbaar adres worden gerealiseerd.
Wachtgelegenheid goed positioneren t.o.v. de reizigersstromen.
Paviljoens zijn geen voorwaarde maar wel een middel om vereiste
comfort en sociale veiligheid te verkrijgen. Dit zou dan aan
weerszijden van de sporen moeten.

•

•
•
•

Integraal ontwerpen van overkapping bij bijvoorbeeld lift, outillage
(zoals vertrekstaat, kaartautomaat), fietsen kan gecombineerd
worden met paviljoenachtig bouwwerk. Synergie vinden in fase van
planuitwerking
Benut aanleg station voor versterken doorgaande fietsroute oostwest;
Licht in onderdoorgang is essentieel;
De keuze voor de fietser om op maaiveld station te benaderen of de
onderdoorgang in te gaan ligt vrij ver van station; dit is voor de logica
van de routing ongunstig en verdient aandacht;

Algemene beschouwing: een station op deze locatie lijkt haalbaar; de
indruk bestaat dat er nog goed gekeken moet worden naar integraal en
sociaal veilig ontwerp. Waarbij het station zichtbaar moet zijn; er is dus
ambitie nodig om het goed te doen. Er is geen expliciete voorkeur voor
een specifieke variant, maar opgemerkt wordt dat bij een traverse de
splitsing van stromen niet goed is voor de sociale veiligheid.
Omgevingsdomein
Het omgevingsdomein heeft de volgende functies:
• Het station ruimtelijk en programmatisch te hechten aan de omgeving;
• De omgeving hechten aan het station;
• Het biedt plaats aan de overstap tussen modaliteiten;
• Het biedt informatie en het ondersteunt de oriëntatie en navigatie van
reizigers;
• Het is een stedelijk plein met een lokale identiteit en OV-identiteit.
Het omgevingsdomein dient de volgende beleving te bieden:
• Verwelkomen bij aankomst;
• Uitnodigend in de omgeving;
• Gericht op het ontvangen van reizigers, overzichtelijk, veilig en
inspirerend;
• In een stedelijke openbaarheid.
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Ontvangstdomein
Het ontvangstdomein heeft de volgende functies:
• De reizigers ontvangen en verwelkomen;
• Vervoerders presenteren zich aan de reizigers;
• Aankomende reizigers uitnodigen om omgeving te ontdekken;
• Een plek om afscheid te nemen en af te spreken;
• Informeren en ontmoeten;
• Verblijven, zonder noodzaak tot consumeren;
Het ontvangstdomein dient de volgende beleving te bieden:
• Gericht op het ontvangen van reizigers;
• Veilig en inspirerend;
• Opgeruimd, helder en overzichtelijk;
• Rustig en efficiënt.
Reisdomein
Het reisdomein heeft de volgende functies:
• Reizigers zich gemakkelijk en efficiënt laten verplaatsen van en naar
de trein;
• Het biedt informatie over vertrek en aankomst van de treinen;
• Voor zowel de aankomende als de vertrekkende reiziger;
• Wachten op de aansluitende of vertrekkende trein.
Het reisdomein dient de volgende beleving te bieden:
• Ervaring van beweging;
• Uitstappende reizigers voelen zich welkom;
• Gericht op reductie van onzekerheden ofwel een heldere ordening,
• Goede zichtlijnen, goede toegankelijkheid;
• Beperkte openbaarheid.
Verblijfdomein
Het verblijfdomein heeft de volgende functies:
• Het ombuigen van verloren tijd naar waardevolle tijd;
• Omgeving bieden van ontmoeten en wat langer wachten, verblijven;
• Bieden van een comfortabel wachtgebied.
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Het verblijfdomein dient de volgend beleving te bieden:
• Uitnodigend en energie gevend;
• Ontspannen karakter;
• Rust wordt geboden.
Het Verblijfdomein is (nog) niet relevant voor station Dordrecht
Copernicusweg.
Vertaling Stationsconcept
Het station op de nieuwe locatie zal vanaf beide zijden van het spoor
benaderd worden door reizigers. Logischerwijs kent het station een
opbouw met twee ontvangstdomeinen. Naar verwachting krijgt de
oostzijde de functie van hoofdontvangstdomein, aangezien van hieruit de
meeste mensen (77%) richting Dordrecht vertrekken en de ervaring leert
dat men de fiets stalt aan de zijde van het vertrekspoor. De westzijde krijgt
de functie van nevenontvangstdomein. Hier vertrekt 23% van de reizigers
richting Lage Zwaluwe. Deze verdeling vloeit eveneens voort uit de goede
ontsluiting aan de oostzijde voor K&R en parkeren vanaf de N3.
Aan de route vanuit de omgeving, in het zogeheten omgevingsdomein
worden de diverse modaliteiten als parkeren, K&R, fietsenstallingen
en eventuele bushaltes georganiseerd. Het zwaartepunt voor autoontsluiting zal aan de oostzijde liggen. Aan de landelijke en kleinschalige
westzijde is het autoverkeer, waarmee een P&R-terrein gepaard gaat niet
wenselijk. Het gehele parkeerprogramma wordt dan ook aan de oostzijde
gesitueerd.
Voor fietsers is de oost-west interwijkbeweging, die nu ten noorden
van de Copernicusweg en over de overweg van de zuidendijk voert
een belangrijke toeleidende route. Deze route vertakt naar de wijken
ten noorden en zuiden van de Copernicusweg. De door de gemeente
gewenste snelfietsroute ten westen van het spoor zorgt voor een goede
aanheling van het station met de omliggende (deels nieuwbouw) wijken,
het bedrijventerrein Amstelwijck en het buitengebied ten zuiden van
Dordrecht.

Voor voetgangers is in de huidige situatie nog geen aanheling naar
de omringende wijken voorzien. De mate waarin reizigers vanuit
de omgeving te voet naar het station zullen komen, is in hoge mate
afhankelijk van de wijze waarop de route naar het station wordt aangelegd
en vormgegeven.

3.3 Oplossingsrichtingen

Uitgangspunt is dat het station 2 zijperrons krijgt aan weerszijden van de
sporen. Er zal een koppeling, middels een ongelijkvloerse kruising moeten
worden gelegd tussen de twee zijden van het spoor. Deze ongelijkvloerse
kruising heeft derhalve altijd een transferfunctie.
Variant 1: Onderdoorgang
Indien een onderdoorgang wordt gerekend tot transferruimte stelt dit
hogere eisen aan de breedte van de onderdoorgang, dan wanneer de
onderdoorgang sec een interwijkverbinding betreft. In het eerste geval
komen stijgpunten uit in de onderdoorgang en zijn liften noodzakelijk.
In het laatste geval is de onderdoorgang geschikt voor fietsers en
voetgangers en is de toeleidende helling geschikt voor rolstoelen, rollators
en kinderwagens.
Bij station Copernicusweg wordt in variant 1 uitgegaan van bereikbaarheid
van de perrons via de op maaiveld gelegen stationspleinen aan
weerszijden van het spoor en via het transfergedeelte (tussen de perrons)
van de onderdoorgang. De hellingen worden zodoende gedimensioneerd
op de interwijkfunctie voor fietsers. Het transfergedeelte onder de sporen
door wordt gedimensioneerd op de dubbelfunctie van fietsinterwijk en
transferfunctie.

Variant 2: Traverse over de sporen
Bij een traverse over de sporen wordt uitgegaan van liften. Een dergelijke
oplossing is vooral geschikt voor de reiziger; nadeel is het grote te
overbruggen hoogteverschil. Voor fietsverkeer is een dergelijke oplossing
verre van ideaal. Het handhaven van de bestaande overweg is eventueel
een mogelijkheid om de interwijkverbinding voor fietsers te blijven
faciliteren.
Voordeel van een traverse is het relatief beperkte ruimtegebruik t.o.v. de
lange hellingbanen van een onderdoorgang. Deze oplossing, met globaal
genomen beperktere functionaliteit, is voor Dordrecht Copernicusweg als
variant 2 uitgewerkt tot een vlekkenplan en geraamd.

3.4 Schetsontwerp

De twee varianten zijn op vlekkenplan niveau uitgewerkt. Voor deze
fase is het vooral van belang globaal te kunnen inschatten wat het
ruimtebeslag is en of het benodigde programma inpasbaar is in de
omgeving. Voorts biedt het vlekkenplan voldoende houvast om de kosten
in te schatten t.b.v. de budgetaanvraag.
Voor het schetsontwerp verkennen we de:
• Huidige situatie;
• Ruimtelijk en verkeersplanologisch programma;
• Ontwerp en kostenraming.
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De zendmast op de locatie (foto vanaf oostzijde, net voorbij viaduct Copernicusweg)

Locatie, gezien vanaf westelijke oprit naar N3 (kijkend naar het noorden)
32

De overweg in het verlengde van de Zuidendijk

Locatie, gezien vanaf westelijke afrit van N3 (kijkend naar het zuiden)

3.4.1 Huidige situatie
Er is een korte verkenning verricht naar:
• Gebouwde omgeving en ontwikkelingsplannen
• Bestaande ontsluitingsroutes
• Bestaande landschappelijke structuur

De landschappelijke structuur laat zien dat de meeste open/ groene
ruimte aan de westzijde te vinden is.
De stationslocatie zelf laat duidelijk een groene ruimte en zeer
kleinschalige bebouwing zien aan de westzijde. De oostzijde toont zeer
beperkt ruimte tussen spoor en N3.

In vervolgfasen zal meer in detail gebruik worden gemaakt van de
verrichte ruimtelijke onderzoeken en zal verder ruimtelijk onderzoek
plaatsvinden. Voor nu volstaat te constateren dat aan weerszijden van
het spoor een redelijk gelijkmatige verdeling van wonen en werken
is te vinden. Voor de herkomst en bestemming van reizigers wordt
aangenomen dat dit ook redelijk gelijkmatig verdeeld is.
Voor de ontsluiting voor autoverkeer ligt de nadruk op de oostzijde, mede
vanwege de ligging van de N3.

Conclusies ten behoeve van het vlekkenplan
Toegankelijkheid moet vanaf beide zijde gelijkelijk worden opgebouwd.
De verdeling van het programma aan fietsenstallingen zou eveneens
gelijkelijk opgebouwd kunnen worden. Reden om hiervan af te wijken
kan liggen in de verdeling van reizigers naar oost en west (respectievelijk
richting Dordrecht centraal of Lage Zwaluwe).
De bereikbaarheid voor de auto vanaf de oostzijde is aanleiding om alle
parkeervoorzieningen aan de zijde van de N3 te situeren.

toekomstige
NZ fietsroute

Gebouwde omgeving

Ontsluitingsroutes en toekomstige NZ fietsroute

Landschappelijke structuur
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3.4.2 Vlekkenplannen
De domeinen, zoals beschreven in paragraaf 3.2 zijn vertaald naar het
nevenstaande vlekkenplan (pagina 34) specifiek voor de locatie; variant 1:
Toelichting op variant 1
De locatie van het station wordt in het vlekkenplan bepaald door een
aantal aspecten:
• Centrale ligging tussen woongebieden en bedrijventerrein
Amstelwijck;
• Voldoende afstand t.o.v. de Zuidendijk;
• De woning in het verlengde van Reeweg Zuid;
• De lengte van de hellingbaan van de onderdoorgang.
De onderdoorgang ligt in lijn met het bestaande fietspad langs de
Copernicusweg. De zendmast aan de oostzijde van het spoor zal hiervoor
verplaatst moeten worden.
De oostelijke hellingbaan begint ten oosten van het viaduct van de N3;
fietsers wordt hier op een punt de keuze geboden door te fietsen naar het
station of door de onderdoorgang te fietsen.
De hellingbaan aan de westzijde sluit zo direct mogelijk aan op de
Smitsweg.
De P&R is aan de zijde van de N3 gesitueerd. De fietsenstallingen zijn
naar rato van herkomst verdeeld over de beide zijden van het spoor.
De bereikbaarheid voor de fiets aan weerszijden van het spoor is
gewaarborgd door de spooronderdoorgang. De geplande snelfietsroute
ten westen van het spoor kan voor extra levendigheid zorgen en zorgt
zeker voor een goede ontsluiting vanuit de omringende wijken en
Amstelwijck. De fietsroute dient echter wel met zorg ingepast te worden
volgens het principe ‘fiets te gast’.

De perrons zijn toegankelijk vanaf beide stationspleinen op maaiveld en
via trappen vanuit de onderdoorgang.
Stationsexposure
De liften zijn aan de onderdoorgang gesitueerd en liggen zo in de zichtlijn
vanaf de Copernicusweg. De liften bieden door hun hoogte gelegenheid
om het station aan te kondigen.
Sociale Veiligheid
Het station ligt op afstand van (woon)bebouwing. De woningen langs de
Zuidendijk kunnen de reiziger wel het gevoel van sociale controle geven.
Om de zichtrelatie tussen woningen en stationsomgeving te bevorderen,
dienen de bosschages (paardenwei) achter de woningen te worden
opengewerkt. De wens vanuit sociale veiligheid om deze woningen een
rol te geven staat echter wel op gespannen voet met de wens voor privacy
(achterkant van woningen).
Het feit dat de stationslocatie naast de op- en afrit en toekomstige
ontsluitingsweg naar Wilgenwende ligt, zorgt (ook ’s avonds) voor veel
reuring. De stationsomgeving zal goed verlicht en goed zichtbaar moeten
zijn vanaf de weg. De geplande snelfietsroute die langs de westelijke
stationsentree loopt, zorgt ook voor extra levendigheid en sociale controle,
indien er zicht op de perrons wordt gerealiseerd.
Voor de sociale veiligheid is het een groot goed dat de onderdoorgang
in een rechte lijn wordt gelegd. Fietsers kunnen op deze wijze de gehele
onderdoorgang overzien. Bij de uitwerking van het transfergedeelte
(trappen, liften en breed voetpad) dienen dode hoeken vermeden te
worden.
Op de volgende pagina’s zijn een aantal referentiebeelden voor de
onderdoorgang gegeven.
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Onderdoorgang voor langzaam verkeer met schuine wanden. Op de rechterfoto is een inpassing met groen talud geschetst.

Onderdoorgang voor langzaam verkeer bij Steffenseweg in Almelo. De onderdoorgang heeft hier rechte wanden gekregen.
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Visualisatie in vogelvlucht van toekomstig station Elst. Het transfergedeelte ligt als breed voetpad op niveau van de onderdoorgang, parallel aan de fietsroute.
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Vlekkenplan variant 2
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Toelichting op variant 2
De afwegingen voor variant 2 zijn voor het overgrote deel gelijk aan
variant 1 op enkele punten na: De locatie van het station wordt in dit
vlekkenplan niet bepaald door de lengte van een hellingbaan. De
locatie van de traverse wordt wel mede bepaald door de locatie van
bovenleidingportalen. De traverse is geprojecteerd in een dal van een
bovenleiding zodat de traverse niet onnodig hoog wordt.
Omdat de traverse geen aantrekkelijke route is voor fietsers dient de
interwijkverbinding voor fietsers op een andere wijze te worden vorm
gegeven. In deze verkenning is uitgegaan van een ongelijkvloerse
kruising ter hoogte van de Zuidendijk. De uitwerking hiervan valt buiten
deze verkenning. De ongelijkvloerse kruising is wel meegenomen in de
kostenraming.

3.5 Station Zuid

Indien Dordrecht Copernicusweg gerealiseerd gaat worden zoals gepland,
is de gestelde voorwaarde door zowel ProRail als NS dat Station Zuid
dient te worden opgeheven. Voor deze verkenning is dat het uitgangspunt.

Op de volgende pagina’s zijn een aantal referentiebeelden voor de
traverse gegeven.
3.4.3 Impact
Voor de inrichting en het ontwerp van de halte is het van belang om
logische looproutes, zichtlijnen, oriëntatie en helderheid te creëren.
Door gebruik te maken van bestaande bruikbare routes kan dit worden
bereikt, eventueel aangevuld met nieuwe weginfrastructuur. Ook kunnen
bestaande landschappelijke structuren bijdragen aan de herkenbaarheid
en identiteit van het station.
Het vlekkenplan is zeker niet uitputtend met betrekking tot visie op
het gebied. Bij uitwerking is het noodzakelijk verder in te gaan op de
ruimtelijke visie op het gebied. Aspecten die nadere studie vergen zijn
o.a: exacte ligging van het station, belevingswaarde, sociale veiligheid,
draagvlak in de omgeving en bij de toekomstige reiziger, architectonische
kwaliteit van het station. De primaire stakeholders hebben in de
werkgroep nadrukkelijk uitgesproken deze aspecten essentieel te vinden
voor een succesvol station.
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Sobere traverse bij station Bilthoven

Deels overdekte traverse met liften bij station Lage Zwaluwe
40

Traverse zonder liften bij station Steenwijk

Onoverdekte traverse met liften bij station Geldermalsen
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Opmerking d.d. 15.01.2014 t.b.v. behandeling bij gemeente in week 3 2014.
Deze kosten zijn nog niet door ProRail voorzien van een toets.
Onderstaande eerste inschatting heeft gerede kans lager te zijn dan het uiteindelijke bedrag.

Investeringsoverzicht

Nieuw station (ex
BTW)

Dekkingsoverzicht
Variant 1
Onderdoorgang

Variant 2
Traverse

€ 16.3

Nieuwe interwijk
tunnel ter plaatse
van overweg (excl.
BTW)
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Partner

Omschrijving
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Ministerie
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PM

-
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Zuid Holland
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PM
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ProRail

Ruimte voor de
Fiets
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4
4.1 Investeringskosten

De kosten voor een nieuw station zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit
die geboden wordt. In de kostenraming, behorende bij deze verkenning
is uitgegaan van een standaard basisstation. Hierin zijn bijvoorbeeld
ook de perrons, hellingbanen, trappen, het voorplein en de rijwielstalling
opgenomen. Naast de onderdelen van het basisstation is ook de P+R in de
raming opgenomen.
Er zijn twee varianten doorgerekend, te weten:
• Variant 1. Onderdoorgang
• Variant 2. Traverse
De investeringskosten en het dekkingsoverzicht met daarin een inschatting
van de beschikbare budgetten zijn op pagina 42 weergegeven.
Deze raming is nog niet getoetst door ProRail en gebaseerd
op een standaard basisstation. In de uiteindelijke raming zijn
hogere kostenmarges te verwachten en daarmee een hoger
gemiddeld eindbedrag.
Alle gewenste aanpassingen en verbeteringen aan het huidige station zuid
zijn voor rekening van de gemeente Dordrecht. Vooralsnog ligt er geen
analyse op welke wijze dit station op haar huidige locatie aantrekkelijker
kan worden gemaakt.

Financiën

Voor de kostenraming zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• Naast de bouwkosten zijn er kosten voor engineering ingeschat. Hierbij
is het percentage opdrachtgever op 10% gezet, rekening houdend met
5% gemeente Dordrecht en 5% ProRail.
• Werkelijke engineeringkosten worden verkregen door uitgangspunten
en offertes.
• Verder is er als overige bijkomende kosten een toeslag van 5% over de
voorziene bouwkosten voorzien en kosten voor vervangend busvervoer
bij langdurige treinvrije perioden van het spoor.
• Over dit geheel is een percentage van 5% risico overstijgende risico’s
opgenomen en 5% risico voor toekomstige wijzigingen in wet- en
regelgeving.
• De gehele raming is probabilistisch doorgerekend en is er een scheefte
correctie toegevoegd.
• De variatiecoëfficiënt geeft de bandbreedte van de raming aan.
• Er zijn geen vastgoedkosten meegnomen in de raming.
• Er zijn geen onzekerheidsreserves en reserveringen voor scope
wijzigingen meegenomen in de gepresenteerde ramingen.
• De ramingen hebben prijspeil 01-01-2013
• De opgegeven bedragen zijn exclusief BTW.
• Verdere gehanteerde uitgangspunten zijn in de raming opgenomen (zie
bijlage 2).
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4.1.1 Kosten station
In de kostenraming is rekening gehouden met een haltekwaliteit die naast
sober en doelmatig ruimte biedt voor de noodzakelijke voorzieningen om
de in het programma van eisen opgenomen ‘minder meetbare’ aspecten te
waarborgen.
In de omgeving van het project zullen mogelijk meer ingrepen gedaan
moeten worden om tot de gewenste bereikbaarheid en de gewenste
verblijfskwaliteit te komen. De kostenraming kan daarom in deze fase nog
niet uitputtend zijn.
Variant 1. Nieuw station met onderdoorgang
Er zijn kosten opgenomen voor beveiliging, kabels en leidingen ProRail,
bovenleiding, spoorwerk, perronwerk, baanbouw, onderdoorgang met
hellingbanen, trappen, voorplein west, inclusief rijwielstalling en toe
leidende langzaam verkeerspad, voorplein oost, inclusief K&R, P&R en toe
leidende weg, perronoutillage en hekwerken.
De investeringskosten zijn geraamd op € 16,6 mio euro (exclusief BTW)
met een variatiecoëfficiënt van 15%. (bandbreedte tussen € 13,9 mio en €
19,3 mio).
Variant 2. Nieuw station met traverse
Er zijn kosten opgenomen voor beveiliging, kabels en leidingen ProRail,
bovenleiding, spoorwerk, perronwerk, baanbouw, traverse, trappen,
liften, voorplein west, inclusief rijwielstalling en toe leidende langzaam
verkeerspad, voorplein oost, inclusief K&R, P&R en toe leidende weg,
perronoutillage en hekwerken. Ook zijn kosten opgenomen voor het
opheffen van de bestaande overweg en een vervangende interwijktunnel.
De investeringskosten zijn geraamd op € 14,3 mio euro (exclusief BTW)
met een variatiecoëfficiënt van 16%. (bandbreedte tussen € 12,0 mio en €
16,6 mio).
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4.1.2 Kosten sloop
In de kostenraming zijn tevens posten opgenomen voor sloop van
station Zuid; deze kosten vallen binnen het kader van de uiteindelijke
businesscase. In deze raming is er van uitgegaan dat het station volledig
wordt gesloopt en de grond vrij van funderingen e.d. wordt opgeleverd.
Opbreken bestaande halte Dordrecht Zuid
Er zijn kosten opgenomen voor beveiliging, kabels en leidingen ProRail,
bovenleiding, spoorwerk, perronwerk, perron outillage en hekwerken.
Sloopwerk trapopgangen vanaf onderdoorgang is niet opgenomen in de
raming, wel een afsluiting met een hekwerk.
Na het verwijderen van de halte wordt het maaiveld afgewerkt in het
gewenste profiel met een inspectiepad langs beide sporen.
De investeringskosten geraamd op € 0,6 mio euro (exclusief BTW) met een
variatiecoëfficiënt van 18%. (bandbreedte tussen € 0,5 mio en € 0,7 mio)

4.2 Wat mag het kosten?

Kosten Planfase
Na besluitvorming over het resultaat van deze verkenning wordt de
planfase Copernicusweg gestart. Deze fase wordt in opdrachtgeverschap
van ProRail gerealiseerd. De gemeente Dordrecht levert hierin een grote
bijdrage. De bijdrage bestaat uit bijvoorbeeld:
• Conceptuele uitwerking;
• Stedenbouwkundige inpassing en ontwerp;
• Juridisch planologisch;
• Project coördinatie;
De inschatting is dat vanuit Dordrecht een bijdrage wordt gevraagd van
circa € PM aan mensuren.

Bijdrage realisatiefase
Na een positieve besluitvorming over de nog op te starten
planuitwerkingsfase wordt gestart met de realisatie van het nieuwe station.
In deze realisatiefase wordt een financiële bijdrage gevraagd. De kosten
komen met name neer op de aansluiting van de spoorweginfrastructuur
(perrons en dergelijke) op de stedelijk infrastructuur (fietspaden, wegen).
Denk hierbij aan fietsenstallingen, parkeren en dergelijke. De inschatting is
dat dit afhankelijk van het nog uit te werken kwaliteitsniveau neer komt op
een bijdrage van € PM mio à € PM mio. Voorgesteld wordt deze bijdrage op
te nemen in de meerjarenbegroting (schatting realisatie 2017).
Budgetten
Er zijn nog geen concrete toezeggingen over budgetten van de primaire
stakeholders. Financiële dekking wordt met name gevormd door het
gemeentelijke budget.
Mogelijk dat deze wordt aangevuld door een subsidie van het ministerie
van I&M van 5,3 miljoen.
Voorts dient nader uitgezocht te worden in hoeverre de provincie een
financiële bijdrage kan leveren in het kader van Stedenbaan, aanleg P+R,
nieuwe fietspaden.
Mogelijk dat ook ProRail stationsbeheer de gereserveerde post voor
noodzakelijk onderhoud aan Dordrecht Zuid kan investeren voor station
Copernicusweg.
De aanleg van een onderdoorgang kan mogelijk deels worden gefinancierd
uit het ProRail-budget voor opheffen overwegen. De bijdrage vanuit het
programma ‘Ruimte voor de Fiets’ van ProRail is mogelijk ook te benutten.
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Lijst openstaande opmerkingen concept 0.2
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Beoordeling en besluitvorming

5.1 Haalbaarheid

In deze fase worden de mogelijke oplossingsrichtingen uit de analysefase
beoordeeld door de primaire stakeholders en hun achterban.
In deze fase wordt definitief bezien of ze voldoen aan de vastgestelde
uitgangspunten en in hoeverre de oplossingen haalbaar en wenselijk zijn
(financieel, temporeel, draagvlak). Resultaten van de beoordeling zullen in
deze rapportage worden opgenomen.

5.2 Besluit

Het resultaat van deze fase moet zijn dat de betrokken partijen die ook
daadwerkelijk kunnen beïnvloeden, commitment aangaan betreffende het
plan voor de nieuwe halte Copernicusweg.
De ‘Verkenningsfase’ is in feite afgerond. De projectgroep neemt een besluit
over de voorkeursrichting en de vervolgstappen. Indien wordt besloten door
te gaan en het ministerie van I&M is geïnformeerd over de stand van zaken
ligt het in de lijn der verwachting dat ProRail de trekkersrol overneemt.
Als houder van de beheerconcessie ligt de formele verantwoordelijkheid bij
deze partij om de aanvraag te doen bij het ministerie van I&M.
Het ministerie zal in kader van het MIRT ProRail de opdracht moeten geven
voor een Planstudie, alle partijen zijn betrokken bij het ontwerp. Als aan
alle randvoorwaarden is voldaan zal de NS pas een bedieningsgarantie
afgeven. Deze garantie is voorwaarde voor subsidieverlening van het
ministerie.
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