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Onderwerp
Stationsgebiedovereenkomst en beheerconvenant gemeente - NS

Voorstel

1. Akkoord te gaan met de stationsgebiedovereenkomst Weert.
2. Akkoord te gaan met het beheerconvenant Station en Stationsgebied Weert.
3. Akkoord te gaan met het mandateren van de plaatsvervangend directeur Ruimte
ten behoeve van de ondertekening van beide documenten.

Inleiding
Het Stationsplein en de Parallelweg zijn kadastraal gezien gedeeltelijk eigendom van NS
Stations. Het betreft een strook grond die sinds jaar en dag behoort tot en in gebruik is als
openbaar gebied. Ten aanzien van de inrichting, het gebruik, het onderhoud en het beheer
van dit gebied zijn in het verleden afspraken gemaakt met NS Stations. Deze afspraken
dateren uit 1974. Voor de recente herinrichting van het Stationsplein en de Parallelweg,
heeft de gemeente middels een toestemmingsbrief goedkeuring gekregen om het openbaar
gebied, dat kadastraal eigendom is van NS Stations, opnieuw in te richten. De nieuwe
inrichting correspondeert niet met de in het verleden gemaakte afspraken.
Beoogd effect/doel
1. De stationsgebiedovereenkomst heeft als doel de afspraken tussen de gemeente
Weert en NS vast te leggen inzake de inrichting, instandhouding, beheer, onderhoud
en gebruik van het statíonsgebied. Hiermee kan de integrale kwaliteit en
leefbaarheid van het stationsgebied worden gewaarborgd.
2. Het doel van dit beheerconvenant is om op uitvoeringsniveau afspraken vast te
leggen ten aanzien van het openbaar gebied.

Argumenten
1. Op 4 en 24 juli 1974 hebben gemeente Weert en NS een voorpleinovereenkomst
gesloten. Deze overeenkomst is verouderd en correspondeert niet met het
s
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hedendaags gebruik en de inrichting van het openbaar gebied. 7o zijn de
bijbehorende kaarten niet meer actueel en is de verdeling tussen welk gebied de
gemeente beheert en welk gebied NS Station beheert niet duidelijk. Daarom is
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3.
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stationsgebiedovereenkomst op te stellen.
Met dit beheerconvenant willen we het volgende bereiken:

. Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale veiligheid van het
stationsgebied door middel van op elkaar afgestemde beheeractiviteiten;
. het stationsgebied, ongeacht de eigendomsgrenzen, een gelijke en
hoogwaardige uitstraling geven, zodat de reiziger het station en de
stationsomgeving als eenheid ervaart;
. duidelijkheid scheppen in wie voor welke beheers- of onderhoudsverplichting
aan de lat staat;
. het in de aankomende jaren onderzoeken naar beheeroptimalisatie van
bijvoorbeeld vuilverwijdering, groenwerkzaamheden, bestrating,
graffitiverwijdering en wildplakken.
Uw college dient conform de mandaatregeling een mandaat te verstrekken aan de
plaatsvervangend directeur Ruimte om beide overeenkomsten namens het college
te mogen ondertekenen.

Kanttekeningen

1.

2.

Het beheerconvenant biedt de gemeente Weert de gelegenheid om structureel met
NS Stations het gebruik en de inricht¡ng van het openbaar gebied rondom het station
te evalueren. Ook kunnen er dan afspraken worden gemaakt om toekomstige
wijzigingen ten aanzien van het gebruik of de inrichting, mogelijk te maken.
Doordat er duidelijke afspraken zijn gemaakt in het beheerconvenant over wie welk

gebied beheert en over onderhoud, is het voor de afdeling Openbaar Gebied
mogelijk deze afspraken één op één contractueel weg te zetten bij een derde.
Tevens kunnen door de jaarlijkse evaluaties de beheer- en onderhoudsafspraken
bijgesteld worden. Ook kan geanticipeerd worden op veranderingen van
bijvoorbeeld het kwaliteitsniveau waaraan het beheer en onderhoud moet voldoen.
In het beheerconvenant is nu opgenomen dat het beheer en onderhoud van de
fietsenstallingen door NS Stations uitgevoerd gaan worden. Ook het onderhoud aan
het openbaar gebied, direct grenzend aan het station, wordt vanaf de vaststelling
van het beheerconvenant verzorgd door NS Stations. In het verleden, voor de
herinrichting van het openbaar gebied, voerde de gemeente hier het onderhoud uit.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Het stationsgebied maakt(e) deel uit van het te beheren areaal van de afdeling Openbaar
Gebied. De afspraken uit het beheerconvenant zorgen niet voor extra kosten.

Uitvoering/evaluatie

1.

2.

tijd. Wanneer
in de toekomst het gebruik van het openbaar gebied, dat eigendom is van NS
De Stationsgebiedovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde

Stations, of de inrichting ervan dusdanig veranderen en de overeenkomst niet meer
up-to-date is, zal deze overeenkomst gedeeltelijk aangevuld of gewijzigd worden.
Dit naar gelang de omvang van de aanpassing.
Het beheerconvenant loopt tot en met 31 december 2018. Na deze periode wordt
het convenant stilzwijgend voor de periode van één jaar voortgezet. Opzegging van
het convenant is mogelijk met in achtneming van minstens één kalenderjaar.
Het beheerconvenant regelt dat jaarlijks het beheer en de uitvoeringsafspraken
hieromtrent geëvalueerd worden. Wanneer het noodzakelijk is, wordt het werkplan,
dat deel uitmaakt van het beheerconvenant, aangepast.

Commun icatie/ partici patie
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De overeenkomsten zijn in goed overleg met NS Stations en de afdeling Openbaar Gebied
van de gemeente Weert tot stand gekomen. In de overeenkomsten is duidelijk vastgelegd
wie voor welk gebied en voor welk beheeronderdeel van het openbaar gebied,
verantwoordelijk is. Tevens zijn afspraken gemaakt over de opvolging van klachten en
meldingen. De interne organisatie van beide partijen zijn op de hoogte gesteld over welke
partij voor welk beheeronderdeel verantwoordelijk is. Verder over de manier waarop
klachten en meldingen doorgelegd kunnen worden naar de verantwoordelijke beheerder. Op
deze manier kunnen klachten en meldingen al bij het Klantencontactcentrum worden
doorverwezen naar de juiste verantwoordelijke partij en kan sneller geanticipeerd worden.

Overleg gevoerd met
Intern:
Maarten Janssen, teamleider openbaar gebied
Leon Heesen, juridisch sectorcontroller
Extern:

Andrea Messelink, Locatiemanager NS Stations
Martijn Noldus, Exploitatiemanager NS Stations

Bijlagen
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STATIONSGEBIEDOVEREENKOMST

1. de Gemeente Weert ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw P.W.
Croonenberg -Borst MSM, in de hoedanigheid van directeur, hierna te noemen: 'de
Gemeente';
en

2. de besloten

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid NS Stations B.V. en NS

Vastgoed 8.V., beiden gevestigd

te 3511 CE Utrecht,

Stationshal 17, ten deze

vertegenwoordigd door de heer A.M. Noldus, hierna te noemen: 'NS'
hierna gezamenlijk te noemen: 'Partijen'; ieder afzonderlijk te noemen 'Partij'

IN OVERWEGING NEMENDE DAT

a.

Partijen van mening zijn dat het station Weert met haar directe omgeving, welk gebied
op bijlage 1 met een zwarte lijn is omgeven, hierna te noemen: 'het Stationsgebied',
van belang is voor de Gemeente Weert en NS; veel inwoners en bezoekers maken hier
gebruik van of komen hier regelmatig langs. De aanblik van het Stationsgebied geeft
een eerste indruk van de Gemeente en daarmee fungeert het Stationsgebied als een
visitekaartje voor de Gemeente Weert en NS;

b. Partijen

om de hierboven genoemde redenen een gemeenschappelijk belang hebben
bij een schoon, prettig en veilig Stationsgebied met herkenbare (loop)routes en
voldoende voorzieningen en derhalve hechten aan een goede kwalitatieve inrichting en
instandhouding van het Stationsgebied, waaronder mede wordt verstaan onderhoud en
beheer van het Stationsgebied, met minimale drempels in het voor- en natransport
voor de reizigers en met een aangenaam verblijfsklimaat;

c.

NS een gedeelte van de ondergrond van het Stationsgebied in eigendom heeft, zoals
op bijlage I met kleur groen, rood en grijs is aangegeven (hierna te noemen: 'de NSgrond');

d.

De Gemeente een gedeelte van de ondergrond van het Stationsgebied in eigendom
heeft, zoals op bijláge 1 met kleur wit is aangegeven (hierna te noemen: 'de
Gemeentegrond');

e.

Partijen het erover eens zijn dat NS de eerste gegadigde is indien en voor zover zich in
het Stationsgebied op NS-grond ontwikkelingsmogelijkheden voordoen;

f

.

Partijen overeenstemming hebben over de inrichting van het Stationsgebied;

g.

Partijen in dit kader rekening dienen te houden met het thans vigerende
bestemmingsplan Woongebieden 2014 vastgesteld op 25-02-2015 en de notitie
basisstation ProRail, zie bijlage 5;

h.

Het beheer van het Stationsgebied door de Gemeente en NS nader zal worden
uitgewerkt in een beheerconvenant die als bijlage 4 aan deze overeenkomst zal
worden gehecht;
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Partijen op 4 en 24 juli 1974 een Voorpleinovereenkomst hebben gesloten. Partijen
onderkennen dat deze Voorpleinovereenkomst in bepaalde opzichten verouderd is. Om
deze reden hebben Partijen besloten dat deze Voorpleinovereenkomst komt te
vervallen en dat de Stationsgebiedovereenkomst hier voor in de plaats komt;

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT

Artikel 1. Doel van de overeenkomst
De onderhavige overeenkomst heeft als doel afspraken tussen Partijen vast te leggen
inzake de inrichting, instandhouding, beheer, onderhoud en gebruik van het
Stationsgebied, om daarmee de integrale kwaliteit en leefbaarheid van het
Stationsgebied te waarborgen.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst

1

. Deze overeenkomst

wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op 01 februari

2016

2.

Deze overeenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van artikel 3 van deze
overeenkomst

Artikel 3. Ontbinding en beëindiging
1. Deze Overeenkomst kan worden opgezegd in de volgende gevallen:
a. faillissement van één der Partijen;
b. surseance van betaling van één der Partijen;
c. om reden als omschreven in artikel 9 van deze overeenkomst. lndien partijen

2.

met
schriftelijke toestemming van wederpartij recht en/of plichten hebben overgedragen
dan kan de overeenkomst opgezegd worden op het moment van de verkregen
toestemming in gaan.
Opzegging op grond van lid '1 sub c kan geschieden tegen het einde van enig
kalenderjaar met inachtneming van een termijn van tenminste één jaar.

Artikel 4. lnrichting
1.

Het Stationsgebied is ingericht c.q. zal ingericht blijven conform het inrichtingsplan, dat
als bijlage 3 aan deze overeenkomst is gehecht met als kenmerk DO situatietekening
stationsomgeving, tekeningnummer: 240646.10-2-5-01, wijz. nr. D3, hierna te noemen

'het lnrichtingsplan'.

2.
3.

ln afwijking op lid 1 van dit artikel is het de gemeente toegestaan om op
Gemeentegrond aanpassingen ten gevolge van de verkeersveiligheid zonder
voorafgaande toestemming van de wederpartij door te voeren.
Het lnrichtingsplan voorziet in de weergave van het volgende:

Paraaf Gemeente
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belangrijkste looproutes van reizigers en bezoekers van
station *;
de locatie van de bus parkeerplaatsen;
de locatie voor het opstellen van trein vervangend
busvervoer;
de locatie van de taxistandplaats(en);
de locatie van fietsenstallingen (bewaakt en onbewaakt);
de locatie van (betaalde) autoparkeerplaatsen;
de locatie van de kiss & ride plaatsen;
de locatie van parkeerplaatsen voor overige vervoermiddelen

zoals motoren, bakfietsen en scooters;
de locatie van de entree van het stationsgebouw.
De Gemeente heeft voor haar rekening en risico zorg gedragen voor de
aanleg/inrichting en het ingericht houden van het met blauw omlijnde deel van het
Stationsgebied (zie bijlage 3) conform het lnrichtingsplan.

-

4.

Artikel 5. Beheer en dagelijks onderhoud

1.
2.
3.

4.

De Gemeente is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van het als zodanig in de Beheerconvenant (bijlage 4) aangegeven
gedeelte van het stationsgebied.
NS is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud
van het als zodanig in de Beheerconvenant (bijlage 4) aangegeven gedeelte van het
stationsgebied.
Het hiervoor genoemde beheer en onderhoud van het Stationsgebied zal nader
worden uitgewerkt en daar waar nodig worden aangevuld in een tussen de Gemeente
en NS Stations te sluiten een beheerconvenant, dat als bijlage 4 aan deze
overeenkomst zal worden gehecht.
Partijen zullen bij het uitvoeren van alle hiervoor genoemde werkzaamheden
zorgdragen voor het beperken van de overlast voor reizigers en andere
belanghebbenden.

Artikel 6. Wijziging inrichting
'1. lndien een van de Partijen een wijziging wenst aan te brengen aan de inrichting van het

2.

Stationsgebied zoals vastgesteld in het lnrichtingsplan, die van invloed is (of zou
kunnen zijn) op de ligging van de looproute(s) zoals weergegeven in het
lnrichtingsplan, dan zal deze Partij dat schriftelijk aan de andere Partij(en) kenbaar
maken, waarna Partijen zo spoedig mogelijk in overleg zullen treden over de
voorgestelde wijziging. Eventuele aanpassingen ter bevordering van de
(verkeersveiligheid) kunnen op Gemeentegrond direct uitgevoerd worden door de
gemeente Weert alvorens het in kennisstellen van de wederpartij en/of de toestemming
verkregen is van de wederpartij.
lndien op enig moment blijkt dat het lnrichtingsplan niet voorziet in voldoende:
busparkeerplaatsen;
taxistandplaats(en);
fietsenstallingen (bewaakt en onbewaakt);

-
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3.

4.

betaalde) autoparkeerplaatsen;
kiss & ride plaatsen;
parkeerplaatsen voor overige vervoermiddelen zoals motoren,
bakfietsen en scooters;
of niet (meer) voorziet in een locatie waar trein vervangend busvervoer kan worden
opgesteld, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden over de wijze waarop
voor uitbreiding zal worden zorggedragen.
Onverlet het bepaalde in artikel6 lid 1 en 7 lid2, is wijziging van de inrichting alleen
toegestaan wanneer Partijen daaraan hun goedkeuring hebben gegeven.
Partijen zullen elkaar over en weer betrekken bij planvorming met betrekking tot
mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het Stationsgebied.

Artikel 7. Vergunn¡ngen
1.

Partijen zorgen, ieder voor zichzelf , voor het verkrijgen van alle voor de uitvoering van
de in deze overeenkomst begrepen werken nodige vergunningen en/of ontheffingen en
betalen, ieder voor wat haar aangaat, alle kosten en vergoedingen welke bijgeval uit
het verkrijgen en hebben van die vergunningen en/of ontheffingen mochten
voortvloeien.

Artikel 8. Onvoorziene omstandigheden
lndien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat van
Partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst niet veruvacht mag worden, waaronder uitdrukkelijk ook wordt
verstaan de situatie dat er niet langer treinen stoppen op onderhavig station, zullen
Partijen overleg plegen teneinde te trachten een aanvaardbare oplossing te vinden voor
de gerezen problemen, rekening houdend met hun wederzijdse financiële en andere
belangen.

Artikel 9. Verbod van overdracht
Het is Partijen verboden een positie uit hoofde van deze overeenkomst en de daaruit
voortvloeiende rechten en/of verplichtingen aan een derde over te dragen, behoudens
schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 10. Geschillen
Partijen komen overeen dat in een geval van een geschil, waaronder mede wordt
verstaan een geschil dat slechts als zodanig door één van beide Partijen wordt
aangemerkt, dit geschil ter besluitvorming aan de bevoegde rechter van de Limburgse
Rechtbank worden voorgelegd.
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Artikel 11. Oude overeenkomst
1.

Door het ondertekenen van deze overeenkomst vervalt de tussen de Gemeente en NS
of haar rechtsvoorgangster gesloten overeenkomst d.d. 4 I 24 juli 1974.

Artikel 1 2 Slotbepalingen
De aan deze Overeenkomst gehechte, door parafen van Partijen gewaarmerkte
bijlagen maken integraal deel uit van deze Overeenkomst. De bijlagen zijn:
Bijlage'1 Stationsgebiedskaart/eigendomsituatie
Bijlage 2
Getekende toestemmingsbrief herinrichting voorplein d.d. 1 1 oktober 2013
Bijlage 3
Stationsgebiedkaart/ lnrichtingsplan
Bijlage 4
Beheerconvenant d.d 22 maart 2016
Bijlage 5
Notitie basisstation ProRail

2.

Het sluiten van deze Overeenkomst laat de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden

van ieder der Partijen onverlet.

3.

De considerans en de bijlagen bij deze Overeenkomst vormen een integraal onderdeel
van de Overeenkomst. Een verwijzing naar de Overeenkomst zal tevens een verwijzing
inhouden naar de overwegingen en de bijlagen. ln het geval van strijdigheid tussen de
bijlagen en de overige bepalingen van deze Overeenkomst, prevaleert het gestelde in
deze Overeenkomst. De kopjes boven de artikelen dienen uitsluitend ter identificatie en
zullen bij de interpretatie van de Overeenkomst buiten beschouwing blijven.

4.

Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd dan welaangevuld door middelvan
een door Partijen bevoegdelijk ondertekende schriftelijke nadere overeenkomst.

5.

lndien een bepaling van deze Overeenkomst wegens strijdigheid met enig wettelijk
voorschrift nietig of op andere wijze niet-verbindend is, zullen de overige bepalingen
hun volle werking behouden. ln dat geval zullen Partijen de nietige of op andere wijze
nielverbindende bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk
aansluit bij de nietige of op andere wijze niet-verbindende bepaling en de aard en
systematiek van deze Overeenkomst.

>>> Handtekeningen op de volgende pagina <<<
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Aldus overeengekomen

op

22 maart te Weert

Namens de Gemeente Weert

Mw. P.W. Croonenberg -Borst MSM
Directeu r
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Namens NS Stations
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Dhr. A. M. Noldus
Exploitatiemanager NS Stations
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Bijlage 1 Stationsgebiedkaart / Eigendomskaart station Weert

Ierrein

Stationsgebouw

RWS verhuurd aan ProRail

Q-Park P+R Parkeren

*\.

" t u.:.

rr

î'-:-:*"

I

'-t.'"
fr

'_ "- ' '2"

-^r¡*--e*s._-'À+

*ff.r[--",

, oi". .*,i

t

r-

f,t

r,,/^r*5_.*,*r.

\

.l

I'l

a

-ry¡c::.ï:

_*"*sr.,û
t¡.

¡{

'¡.r'i

¡ ¡L.'-.*+_**,,r
*

,f-_''*

I

¿.,J

I

Reeds verkocht aan derden

I

Eigendom NS verhuurd aan derden
Eigendom

NS

Eigendom ProRail

E

I

Eigendom ProRail (perrons) of Gemeente Weert of derden
Eigendom

NS

-.,'."1

I

I

t
I

ê)
r

Bijlage 2: Getekende toestemmingsbrief herinrichting voorplein d.d. 11 oktober 2013
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Voorwoord
Voor u ligt het beheerconvenant dat is afgesloten tussen de gemeente Weert en NS Stations. Dit
beheerconvenant maakt onderdeel uit van de inspanningen van Partijen om het stationsgebied
van station Weert, 'schoon, heel, functioneel en veilig' te maken. In dit beheerconvenant

zi.¡'n de

afspraken over de aspecten 'schoon en heel' vastgelegd.

Dit beheerconvenant onderstreept het belang dat betrokken Partijen hechten aan de kwaliteit van
het station en haar omgeving. De gemeente Weert en NS Stations streven er naar dat de
gebruíkers deze knooppunten van openbaar vervoer als een positieve eenheid ervaren. Het
gezamenlijk optrekken van de gemeente Weert en NS Stations moet leiden tot een hogere
beheerkwa liteit.

Duidelijk afspraken wie waar verantwoordelijk voor is. Wie doet wat op welk niveau. Inzicht in en
afstemming van elkaars werkzaamheden. Overleg en schouwen van het gebied (defectencontrole),

dat door Partijen is afgebakend. Het met elkaar leveren van maatwerk. Dit alles bínnen de
gegeven financiële mogeli.¡'kheden.
Op uitvoeringsniveau

zi1'n

de afspraken vastgelegd in het werkplan en de beheerkaart. De

Gemeente en NS Stations zullen met elkaar in gesprek gaan wanneer wordt vastgesteld dat de

beheeractiviteiten zoals in het werkplan en de beheerkaart vermeld, niet naar behoren worden
uitgevoerd en of niet leiden tot een voor beide Partijen bevredigend resultaat. Het werkplan en de
beheerkaart maken onderdeel uit van dit Convenant.

Met een goed beheer van het station en haar omgeving willen w¡- bereiken dat de mensen zich
prettíg voelen op en rond het station en in de trein.
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Partijen
De gemeente Weert, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw P.W. Croonenberg -

Borst MSM, in de hoedanigheid van directeur, hierna te noemen: "de Gemeente",

en

De besloten vennootschap NS Stations 8.V., gevestigd te Utrecht aan de Stationshal
351-L CE,

1-7,

postcode

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. A. M. Noldus (Exploitatiemanager

NS Stations Regio Zuid), hierna

te noemen: "NS Stations".

De Gemeente en NS Stations worden hierna tezamen aangeduid als: "Partijen"

Overwegingen
De reizigers ervaren de stations en de stationsomgeving als eenheid. Om die reden dient

het kwaliteitsniveau van de stationsomgeving en het station op elkaar afgestemd te zijn;
Partijen spreken in het werkplan en de beheerkaart af aan welke kwaliteitsniveaus elk der
Partijen de komende jaren moet voldoen, gericht op een kwalitatief hoogwaardig, sociaal

veilig en overzichtelijke stationsomgeving waar diverse vormen van verkeer tot hun recht
komen en waar het prettig verblijven

is;

Tussen NS Stations en ProRail z[jn afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van

de stationsomgeving waaraan budgetten zil'n gekoppeld. Deze afspraken worden jaarlijks
herzien. Voor het beheer en onderhoud van het stationsgebied zijn deze afspraken voor
NS Stations

leidend. Bij tegenstri.¡'digheid ten opzichte van deze overeenkomst gaan de

afspraken tussen ProRail en NS Stations voor.
a

Tussen Partijen is reeds een Stationsgebiedovereenkomst gesloten d.d.22 maart 201-6,

waarin ook afspraken zijn gemaakt over beheer. Deze afspraken bli.¡'ven onverkort van
kracht tenzij Partijen daarvan in dit Convenant nadrukkelijk afwijken.
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Definities
Beheer

Het geheel van inspecteren, vaststellen van de noodzaak van het regulier onderhoud en het
(doen) uitvoeren van onderhoudsmaatregelen inclusief reinigingswerkzaamheden volgens de
werkplannen en beheerkaarten en het daarin beschreven kwaliteitsniveau, met als streven het
handhaven van functionele, (sociaal) veilige en aangenaam te gebruiken Stationsgebied.
Integraal beheer
Het integraal coördineren van de Beheeractiviteiten in het Beheergebied inclusief de coördinatie
van de afspraken over de grenzen van het eigen gebied, met als doel een hoger kwaliteitsniveau

tegen gelijkblijvende of lagere kosten dan bij het beheer door verschillende Partil'en.
Beheeractiviteiten

Activiteiten die gedaan worden om de kwaliteit op een (vooraf gesteld) niveau te handhaven of te
brengen.

Beheergebied
Het gebied waarbinnen de in dit Convenant en de in het werkplan genoemde beheeractiviteiten

door

PartL¡'en

worden uitgevoerd zoals aangegeven op de beheerkaart bij het werkplan. In dit

gebied kunnen de gronden en opstallen (deel-) eigendom z'¡'n van verschillende Partijen.
Beheerkaart

Op de beheerkaart is aangegeven over welk beheergebied afspraken zijn gemaakt. De beheerkaart
is opgenomen in bljlage 4.

Beheerkwaliteit
Om de beheerkwaliteiten te realiseren worden afspraken gemaakt over kwaliteitsniveaus. Het
gewenste kwaliteitsniveau vanuit beide parti.¡'en is gericht op een kwalitatief hoogwaardig, sociaal

veilig en overzichtelil'ke stationsomgeving waar diverse vormen van verkeer tot hun recht komen
en waar het prettig verblijven

is.

Bee/dkwalíteít

Het kwaliteitsniveau van het gebied, weergegeven in beelden. De Gemeente toetst het
kwaliteitsniveau aan de binnen de Gemeente geldende beheersystematiek.
Bestuurli/k overleg
Het Bestuurlijk Overleg bestaat vanuit de Gemeente uit een vertegenwoordiging vanuit het college
(waarbij ook het voorzitterschap berust) en een vertegenwoordiger van de regiodirectie
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Eigendomskaart
Op de eigendomskaarl zijn de eigendomsgrenzen aangegeven binnen het stationsgebied. De
eigendomskaart is opgenomen in bi¡'lage 4.

Werkplan

Het document dat door de Werkgroep Beheer wordt opgesteld waarin de concrete afspraken ten
aanzien van beheer in het Beheergebied worden beschreven. Het werkplan wordt geactualiseerd

wanneer daar aanleiding toe is door de betreffende Werkgroep Beheer en vastgesteld door het
Bestuurlijk Overleg.

Maatregelen
Besluit over hoe iets op te lossen of te veranderen. Om een beheerkwaliteit te realiseren kunnen

extra maatregelen t.a.v. basisactiviteiten worden genomen.

Station
Het station heeft betrekking op het gebied dat als station is aangegeven op de beheerkaart.
Stationsgebíed
Het stationsgebied heeft betrekking op het station en de stationsomgeving en wordt op de
beheerkaart aangegeven met rode stippellijn. Dit stationsgebied behoort tot het beheergebied
zoals dat is aangegeven op de beheerkaarten.

Werkgroep beheer

In de Werkgroep beheer zitien tenminste een vertegenwoordiger van NS Stations en een
vertegenwoordiger van de Gemeente, onder voorzitterschap van NS Stations. Indien sprake is van
gew!.¡'zigde omstandigheden, kan de samenstelling van de Werkgroep beheer gewi.¡'zigd worden.

De Werkgroep beheer maakt het werkplan voor het station en de stationsomgeving en stuurt

waar nodig

bi1'.

Doelstelling
Met dit Convenant willen PartL¡'en het volgende bereiken:

.

Een bL¡'drage leveren aan

de leefbaarheid en sociale veiligheid van het stationsgebied door

middel van op elkaar afgestemde beheeractiviteiten;

.

het stationsgebied, ongeacht de eigendomsgrenzen, een gelijke en hoogwaardige
uitstraling geven, zodat de reiziger het station en de stationsomgeving als eenheid ervaart.

Paraaf Gemeente Weert:

Paraaf NS Stations:

ffr.n

eerconvenant station Weert

-

201"5

- 6 van 41

Bij de beheerafspraken maken Parti.¡'en een afweging tussen individuele en collectieve belangen en

tussen kwaliteit en kosten.
Ten einde deze beheerafspraken op elkaar af te stemmen zullen Partijen:

.
.

de beheerkwaliteiten en de monitoring vastleggen;
de gebieden waarop de kwaliteitsniveaus van toepassing z'rjn vastleggen.

Algemene Bepalingen
Kennisgevíngen die Partijen op grond van het Convenant aan elkaar zullen doen, vinden

schriftelijk, dan wel via e-mail plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken
hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftel'rjk door Partijen zijn bevestigd.
De bijlagen maken onverkort deel uit van het Convenant. Bij str'¡-digheid tussen de bijlagen en het
Convenant geldt het Convenant.

Met inachtneming van artikel 6:258 BW zullen partijen in overleg treden over een wi1'ziging (van de
gevolgen) of ontbinding van het Convenant indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat de ene Partij naar maatstaven van redelijkheid en bill[¡'kheid geen
ongewil'zigde instandhouding van het Convenant mag verwachten.

Gebiedsafbakening
Het beheergebied behelst het gebied dat in de beleving van de reiziger tot het stationsgebied
behoort. Het beheergebied is op de beheerkaart omlijnd. Het Convenant en het Werkplan hebben
uitsluitend betrekking op de beheergebieden zoals aangegeven op de beheerkaart.

Samenwerkingsvorm
In dit Convenant kiezen Partil'en voor de volgende werkwijze van samenwerken: Partijen maken
afspraken in het Werkplan over welke partij op welke locatie in het beheergebied
beheeractiviteiten verricht en wat de kwaliteit van deze activiteit moet zijn. Parti.¡'en bli.¡'ven in
beginsel risicodragend opdrachtgever en contractpartij tegenover Marktpartijen.
De samenwerking vindt in de praktijk zijn beslag in een Werkgroep beheer, waaraan Partll'en

deelnemen. De Werkgroep beheer heeft de volgende taken:

-

monitoren
evalueren

opstellen en actualiseren van het werkplan
actualiseren van de beheerkaart.
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Om de effectiviteit van maatregelen zo goed mogelijk te stroomlijnen overleggen Partijen ín de
Werkgroep beheer over de uitvoering van de maatregelen wanneer daar aanleiding toe

is.

Kwaliteitsniveau
Partijen dienen de beheeractiviteiten budget gestuurd uit te voeren. Partijen streven naar een

kwaliteit van het beheer van de stationsgebied dat bil'draagt aan een positieve beleving, de
leefbaarheid en sociale veiligheid van het stationsgebied en bijdraagt aan de eenheid van de
stationsomgeving.

Beheeronderwerpen
Het werkplan en de beheerkaart zijn in de bijlagen van

dit convenant opgenomen. Op de

beheerkaart wordt aangegeven welke gebiedsdelen binnen het stationsgebied vallen. In het
werkplan is aangegeven welke beheeractiviteiten er worden uitgevoerd en wie verantwoordelil'k

is

voor het beheer van de onderscheiden gebiedsdelen. De verantwoordel'¡'ke partij is risícodragend
opdrachtgever voor het beheer.

Monitoring
In het werkplan worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de monitoring. De monitoring
wordt uitgevoerd door de Werkgroep Beheer. De volgende onderdelen worden door de
Werkgroepen beheer uitgevoerd en of besproken wanneer daar aanleiding toe

-

is:

Kwaliteitsmeting d.m.v. schouw;
Defectenmeting d.m.v. schouw;

beoordeling naar aanleiding van de schouw.

De monitoring dient als input voor het actueel houden van het werkplan.

De Werkgroep beheer rapporteren wanneer daar aanleiding

toe is op basis van de uitkomsten aan

het Bestuurli.¡'k Overleg en stellen eventuele aanpassingen van het werkplan voor. Naar aanleiding
hiervan beoordeelt het Bestuurl'¡jk Overleg of en in welke mate het werkplan bijstelling behoeft.
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Evaluatie
De Werkgroep beheer evalueert het werkplan en rapporteren

dít aan het Bestuurli.¡'k Overleg

wanneer het werkplan bijstelling behoeft.
Het Bestuurl'jk Overleg evalueert regelmatig de samenwerking en de afspraken zoals die zijn
vastgelegd in het Convenant.
Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om, indien één van de Partijen dit wensel'¡'k acht, een
extra evaluatie in te lassen.
Indien de evaluatie of ontwikkelingen rond het station er aanleidingen toe geven, wordt het
Werkplan met daar bijbehorende beheerkaart geactualiseerd door de Werkgroep beheer. Partijen
bepalen in overleg wie daarbi.¡'zorgdraagt voor de tekstuele aanpassing van het werkplan en wie

de beheerkaart actualiseert.

Financiering
Beide Partijen zijn risicodragend opdrachtgever voor het beheer van de gebiedsonderdelen

waarvoor één Partij verantwoordelijk is. In de komende jaren onderzoeken Partijen gezamenl|¡'k de
mogelijkheden voor beheeroptimalisatie ten aanzien van b'rjvoorbeeld vuilverwijdering,
groenwerkzaamheden, bestrating, graffitiverw'y-dering en wildplakken. Mogelijk daaruit
voortvloeiende afspraken worden vastgelegd in het

Jaarll.¡'ks werkplan.

Looptijd
De loopt'ljd van het Convenant gaat in op 01- februari 201-6 en loopt

tot en met 3l- december

2018. Na het verstril'ken van voornoemde periode wordt de overeenkomst stilzwi.¡'gend voortgezet

voor aansluítende periode van telkens

1"

jaar. Beëindiging van dit Convenant vindt plaats door

schriftelijke opzegging tegen het einde van een periode met inachtneming van een termijn van
minstens één kalenderjaar.

>>> Handtekeningen op de volgende pagina <<<
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Bijlage

1 Procesafspraken

over afstemming, overleg en schouw werkplannen

Inleiding
In onderstaande tabel worden de activiteiten die door de Werkgroep Beheer worden uitgevoerd.
Deze activiteiten gaan over de manier van afstemming, de overlegstructuur ter evaluatie en

b'¡'sturing van de werkplannen weergegeven. ln het werkplan staan de activiteiten welke de

Werkgroep Beheer jaarlijks zal uitvoeren.

Activiteit
1

La

2x

per jaar een gezamenl!1'ke schouw

Wie en

a

a

a

a

wanneer

1

2

3

4

Werkgroep

a

en aansluitend overleg waarin de

Beheer

volgende onderwerpen minimaal aan

2x per jaar/

bod komen:

(Voor- en najaar)

a

Voltooid/bevindíngen

Bevindingen:

Schoon, incl. zwerfafual) en

Bevindingen;

defectencontrole (Heel)
1b

Bek'¡'ken van de eventuele knelpunten

Werkgroep

betrekking hebbend op de minder

Beheer

valide voorzieningen, zoals

continu proces

I

I

Bevindingen.

I I

I

Bevindingen.

blvoorbeeld de blindengeleidevoorzieningen op het stationsgebied
l-c

Bekijken van de eventuele knelpunten

Werkgroep

betrekking hebbend op het

Beheer

fietsbeheer en hiervoor zo nodig een

continu proces

plan van aanpak maken. Signalering
structureel tekort aan stallingsruimte.
1d

lVonitoring op knelpunten van

Werkgroep

beleving van de sociale veiligheid

Beheer

I

Bevindingen:

continu proces
1e

Monitoring klanttevredenheid.

Werkgroep

1

Bevindingen;

Beheer

continu proces

If
1g

Aanpak gladheidsbestrijding, evaluatie

Werkgroep

voorgaand jaar

Beheer

Het opstellen/actualiseren van de

Werkgroep

beheerkaart en bil'behorende

Beheer in het 3e

toelicht¡ng, inclusief de eventuele

kwa rtaa

a

Bevindingen:

o

Ja/nee

I

kostenverdeling.
2.

Afstemmen planning niet reguliere
beheer werkzaamheden

-> verwachte

bouwactiviteiten en gevolgen voor

Werkgroep
Beheer

I

Bevindinaen.

continu proces

onderhoud in het beheergebied.
Bevindingen.

1 Er wordt aangehaakt

b'1j

de klanttevredenheid onderzoeken van NS, waarna de werkgroep Beheer beoordeelt of dit

volledig in de behoefte voorziet.
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Activiteit
Aanleveren van de bevindingen van

3.

Wie en

a a

wanneer

1

2

a

a

3

4

o

Werkgroep

de 2-jaarlijkse gezamenlijke schouw

Beheer in het 3"

en aansluitend overleg bij de leden

kwartaal

Voltooid/bevindingen

Ja/nee

van het Bestuurlijk Overleg.
4.

Actualisatie van de Beheerkaart van

Gemeente indien

de gebiedsonderdelen

nodig

5.

Actualisatie van de tekst behorende

NS Stations

bij de beheerkaarten.

indien nodig

o
o

Werkgroep beheer
De werkgroep beheer bestaat uit:

Gemeente
Verantwoordelijke teamleider Openbaar Gebied
De heer M.H. Janssen
0475

- 57 53 23 of 06 - 46 36 35 39

MH.Janssen@Weert.nl

Gemeente Weert

Wilhelminasingel

1-01

6001 GS Weert

Postadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Spoedmeldingen buiten werktijd:

Algemene stor¡ngsmeldingen
0495

-

57 56 02

0495

-

57 56 02

NS Stations Stationsoperatie

Ad Kater, Locatiebeheerder
Neckerspoel 22
Postbus

Eindhoven

06-55743557
Ad.Kater@ NSStations.n

I

I

t
I
I
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Bijlage 2 Werkplan Station Weert

Algemeen
NS Stations Stationsoperatie voert in opdracht van ProRail de schoonmaak en onderhoud van het

station uit. De overeenkomsten tussen NS Stations Stationsoperatie en ProRail worden jaarlijks
afgestemd. Het beheerprogramma met betrekking

tot de perrons, perronsporen, stationsgebouw

en bewaakte fietsenstalling -uitgevoerd door NS- kan jaarlijks wijzigen. De overeenkomst tussen
NS en ProRail leidend

voor het uitvoeren van de beheertaken van NS Stations Stationsoperatie.

Groenonderhoud

.
.
.
.
.

Onkruidbestrijding
Vuil verwil'deren uit de perken
Heg knippen
Periodiek snoeien daar waar noodzakelijk, onderhoud n.a.v. overlast.
Beleid: zicht

op en vanaf het station en de perrons

Schoonmaak:

.
.

Periodiek schoonmaak
Glasbewassíng

Graffiti
Racistisch binnen 24 uur

Overig binnen

1-0

werkdagen

Glad heidsbestrijding

.

Preventieve

/

correctieve gladheidsbestrijding tussen l-5-l-0 en 01-04

Storingen

.

Storingen via beheerder (nut en noodzaak, urgentie etc)

Onderhoud

.

Opgenomen in MOP. Jaarlijks wordt beoordeeld welk onderhoud wordt uitgevoerd

Fietsenstallingen

.
.

Schadeherstel na melding
Maandelliks verwL¡'deren van vuil en bladeren tussen klemmen/fietsen (x per jaar,

afhankelijk van beleid)

.

Vegen (geheel) inclusief tussen de klemmen
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Algemeen
De schoonmaak en het onderhoud wordt door de gemeente Weert uitbesteed. In overeenkomsten

met de uitvoerende partij(en) worden de contractuele verplichtingen en de te hanteren
beeldkwaliteitsniveaus op basis van prestatieafspraken vastgelegd. Het door de gemeente Weert
gehanteerde beeldkwaliteítsniveau voor het Stationsgebied betreft beeldkwaliteitsniveau

A, en ís

opgenomen in het Beeld Kwaliteitsplan openbare ruimte Gemeente Weert conform de leidraad
CROW kwaliteits- catalogus. In bijlage 3 van

dit convenant is het gemeentel[jk beeldkwaliteitsplan

opgenomen. De naleving van de uitvoeringscontracten worden op basis van steekproeven,
periodieke schouwen en een jaarlil'kse evaluatie getoetst.

Groenonderhoud

.
.

Volgens Beeld Kwaliteitsplan openbare ruimte Gemeente Weert

.

Onkruidbestrijding wanneer er meer dan 20% onkruid aanwezig is en er meer dan l-05
overgroeiieng is van de randen (op voorwaarden van het certificaat Barometer Duurzaam
Terrein beheer niveau Zilv er)

.
.
.
.
.

Maandelijks vuil verwil'deren uit de perken
schoffelen conform Beeld Kwaliteitsplan openbare ruimte Gemeente Weert
snoeien

/

indien nodig conform Beeld Kwaliteitsplan openbare ruimte Gemeente Weert

2* per jaar (indien van toepassing) heg knippen
l-* per 5 jaar snoeien, indien nodig conform Beeld Kwaliteitsplan openbare ruimte
Gemeente Weert

.
'
.
.

schouw conform Beeld Kwaliteitsplan openbare ruimte Gemeente Weert
l- * per

3

jaar VTA controle

Kolken inclusief afwatering aan de zuidelijke rand langs (lage) beukenhaag
Onkruidbestri.¡'ding: conform Beeld Kwaliteitsplan openbare ruimte Gemeente Weert

Volgens de overeenkomst "Onkruidbestrijding Gemeente Weert middels de Wave-

methode 2009-2012' Onkruidbestrijding op voorwaarden van het certificaat Barometer
Duurzaam Terreinbeheer niveau Zilver.

.
.
.

Groenperken conform Beeld Kwaliteitsplan openbare ruimte Gemeente Weert
snoeien

/

indien nodig conform Beeld Kwaliteitsplan openbare ruimte Gemeente Weert

Bomen naar aanleiding van de bevindingen uit de VTA-controle worden
snoeiwerkzaamheden ingepland. Minimaal 1* per 3 jaar wordt
uitgevoerd. Bij overige bomen

.
.
.

1-*

bl.¡'

jonge bomen snoeiwerk

per 6 jaar snoeien en

Haag aan, voor-, boven- en zijkant 2* per jaar
Haag aan spoorzijde, achterzijde
Beukenhaag aan de zuidelll'ke rand2* per jaar beuk
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Schoonmaak:

.
.
.
.
.
.
.

Bestrating: machinaal vegen en reiniging met bladblazer
Periodiek schoonmaak

Afvalbakken ledigen wanneer deze minder dan 40% vol

is.

Controle van de afvalbakken vind wekelijks plaats
Reinigen van de afvalbakken vindt 2 x per jaar plaats

Zwerfvuil verw¡-dering vindt plaats wanneer er weinig

fl.¡'n

zwerfafval ligt

Voetpaden/verhardingen reinigen met bladblazer of prikker

kolken zuigen conform Beeld Kwaliteitsplan openbare ruimte Gemeente Weert

Graffiti
Graffiti Racistisch binnen 24 uur.
Overig binnen één week na melding, exclusief vastgoed NS/Prorail

Gladheidsbestrijding

.

Gemeente Weert doet aan preventieve gladheidsbestrijding. Bij tekenen van intredende

gladheid wordt vooruitlopend gestrooid.

.
.

BU sneeuwval

wordt de rijbaan (secundaire route) binnen 2,5 uur sneeuwvrijgemaakt.

Voetpadenrichting hoofdingang worden bif intredende gladheid of na sneeuwval door
w¡-kteam onder werktijden direct uitgevoerd. Buiten werktijden alleen bij noodsituaties.

Storingen

.

Storingen via storingsnummer zoals opgenomen in dit convenant.

Onderhoud

.
.
.

Verkeersborden reparatie direct na schade/noodzaak.
Straatmeubilair herstel binnen 2 weken na melding, afhankeli.¡'k van mogel|¡'ke levert|¡'den
Prikborden, halte aanduidingen ed. ter hoogte van bushalte is een verantwoordelijkheid
van de vervoerder.

(Wees)fietsenbeleid en handhaving

.
.

Geregeld in APV

4 x per jaar opruim actie

Verlichting

.
.

De openbaren verlichting brand
De werking dient niet defect te zijn
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a

Verlichtingsniveau is P4 conform de NPR normen (vergelijkbaar met 5 lux bij een
gelijkmatigheid van 0,3)

a

Jaarlil'kse controle masten

op gebreken of defecten, wanneer nodig worden ze direct

gerepareerd.

Vervanging armaturen op basis van 20 jarige levenscyclus.

Verkeersregelinstallatie

.
¡

Schildercyclus van 8 jaar.

Vervârìging Lichtbron op basis van 20jarige levenscyclus.

Beheergebied NS & Gemeente aanvullende afspraken:

.

N.v.t.

Partijen treden gezamenl'¡'k op b'rj derden op het moment er nalatig onderhoud wordt gedaan in

het aangrenzende gebied.
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Bijlage 3 Beeld Kwaliteitsplan openbare ruimte Gemeente Weert
HOOFDSTUK 1
Inleiding:
Hieronder treft u het Beeld

-

Kwaliteitsplan Stationsgebied gemeente Weert. Door de

verwachtingen te beschril'ven onder beeldniveau hebben wij
vastgesteld onder Heel

de kwaliteit

bepaald zoals we hebben

- schoon - en Veilig Weert. Door het beeld en de kwaliteit

te omschr[jven

van het openbaar gebied hebben we inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente Weert omgaat met

de Stationsgebied. Hierdoor is in een oogopslag inzichtelil'k wat we verlangen en hoe het er uit
moet zien.

van het onderhoud te bepalen
en het beeldniveau wat we willen bereiken. Met behulp van foto's en de leidraad CROW kwaliteits
Daarbij stellen we het inspanningsniveau vast door de frequentie

-catalogus. Door inzichtelijk te maken door middel van foto's kunnen we de verschillen zien wat

en

we wensen te bereiken. Als er een besluit wordt genomen om het niveau van beeld

kwaliteit

te willen herzien zal dit in overleg een maal per jaar plaatsvinden.
Om dit beeld

-

kwaliteitsplan tot stand te laten komen is er een Jaarlijks werkplan opgesteld. Voor

een inventarisatie plaatsgevonden van de beheersactiviteiten op
zowel gemeentelijk grondgebied als op gebied van NS/Prorail. Deze zijn in de bi.¡'lage
het jaarlil'ks werkplan heeft er

opgenomen en maken deel uit van dit plan.

In tabellen wordt aangegeven wie voor welk gebiedsdeel en bi1'behorende elementen
verantwoordelijk ís. Er wordt gehandeld naar het Beeld

- kwaliteitsniveau zoals we dat

hebben

vastgesteld in het Beeld - Kwaliteitsplan Stationsgebied Weert. Zoals in het binnenstedelijk gebied
streven we er naar om het gelijke niveau te hanteren voor het Stationsgebied . Het

kwaliteitsniveau is vastgesteld

op niveau A.

Aanleiding:
Aanleiding voor het tot stand brengen van dit beeld kwaliteits document is om inzichtelijk te
krijgen wat we doen binnen het Stationsgebied onder welke normen en voorwaarden.

Doel:
Het doel van het Beeld kwaliteitsplan is om vast te leggen welke beheersactiviteiten er uitgevoerd

worden binnen de Stationsomgeving. We willen de reiziger een prettig , schoon en veilig
stationsgebied aanbieden. Zonder er rekening mee te houden hoe de verdeling is in eigendom
van grondgebied in het Stationsgebied.

AREAAL:

Het areaal van het onderhavig kwaliteitsgebied Stationsgebied vat in grove lijnen het gebied
zoals op bi.¡'gevoegde tekening is aangegeven. Het gebied betreft ook de Stationsstraat,
Boermanstraat

en

Drehmanstraat.
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De navolgende beheer groepen zijn beschreven in het beeld kwaliteitsplan.

.
.
.
.
.
¡
.
.

Groenvoorzieningen
Verhardingen
Afvalverwijdering
Verlichting
Riolering en waterbeheersing
Straatreiniging
Verkeer
Parkeren

HOOFDSTUK 2.
Relatie met het beleid
De gemeente Weert streeft naar een heel

-

schoon en veilige omgeving voor haar burgers. Om

dit doel te bereiken is de keuze gemaakt om het beheer en onderhoud uit te voeren onder
kwaliteitsniveau A wat beschreven wordt als goed. Hierbij is slechts incidenteel het onderhoud wat
minder. Door dit beleid

zi1'n

er nauwel|¡'ks klachten en worden verstoringen snel verholpen.

De puntenschaal voor het bepalen en meten van beeldkwaliteit

.

is

Beeldniveau A+: "Zeer goed"

Perfect onderhouden, als nieuw, luxe uitstraling en niets op aan te merken

.

Beeldniveau A: " Goed"

De openbare ruimte is goed onderhouden en slechts incidenteel wat minder
Nauwel'rjks meldingen en klachten. Verstoringen worden zeer snel verholpen.

.

Beeldniveau B: " Basis"

Voldoende onderhouden, standaard, degeli.¡'k en veilig. Meldingen en klachten
bínnen B dagen opgelost.

.

Beefdniveau C: " Sober"

Sober en doelmatig. Enige achterstand mag voorkomen. Veiligheid kan sneller in

gedrang komen. Vaker meldingen en klachten. Afhandeling meldingen langer dan

B

dagen, tenzij onveilig.

.

Beedniveau D: " Slecht"

In de openbare ruimte zijn zichtbare schades en grote(re) achterstanden in het beheer en
onderhoud. Kapitaalvernietiging. Zeer veel klachten en onveilig.
De gemeente Weert hanteert kwaliteitsniveau A.
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Wettelijke kaders:
Dít hoofdstuk geeft een overzicht van de wettel'y'ke kaders die van invloed zijn op het
onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Weert.

Voor het onderhoud van de openbare ruimte voldoet de gemeente aan de wettelijke kaders
binnen deze regelgeving.

Zorgplicht:
Er is geen overkoepelend wettelijk kader waarin voor gemeenten alle rechten en plichten met

betrekking

tot het onderhoud van de openbare ruimte z'¡'n vastgelegd. De algemeen

geldende wettelijke kaders z|¡'n vastgelegd in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Daarnaast heeft

de gemeente te maken met specifieke wet- en regelgeving van onder andere provincies en
waterschappen.

Als algemeen uitgangspunt geldt dat de gemeente een zorgplicht heeft voor het handhaven

en bevorderen van de veiligheid in de openbare ruimte. De gemeente moet kunnen
aantonen dat door inspecties en onderhoud een optimale zorg heeft plaatsgevonden.

onvoldoende

bewL¡'s

Bi.¡'

kan de aansprakelijkstelling leiden tot toekenning van

schadevergoed ingen.

Wegen

De verantwoordelijkheden van de gemeente als wegbeheerder zijn het meest specifiek

uitgewerkt en vastgelegd in de Wegenwet en de Wegenverkeerswet. De gemeente

is

verantwoordelll'k voor het beheer en het onderhoud van alle op haar grondgebied liggende
openbare wegen en weguitrusting (verlichting, borden), die niet in beheer z¡-n van rijk of
provincie. De Wegenwet vereist dat de beheerder door t|¡'dig onderhoud zorgt voor het in
stand houden van het in de wegen geinvesteerde kapitaal. De Wegenverkeerswet legt de
verantwoordelijkheid van de gemeente (als wegbeheerder) vast voor de publiekrechteli.¡'ke
zorg voor de veiligheid. Eind 1-997 is het convenant Duurzaam Veilig afgesloten tussen

onder meer het rijk, provincies en gemeenten. In grote lil'nen is in dit convenant vastgesteld
dat er een categorisering van wegen wordt gemaakt naar verkeersaders en verblijfsgebieden
en dat deze wegen volgens bepaalde richtlL¡'nen worden vormgegeven.
Duurzaam Veilig biedt een aantal handvatten voor het inrichten, beheren en onderhouden

van de openbare ruimte. Weert voldoet aan Duurzaam en Veilig.
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Groen- en speelvoorzieningen

In het Attractiebesluit (Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen) worden eisen gesteld
aan de veiligheid van speeltoestellen. De beheerder is verantwoordelijk voor een goede

plaatsing en installatie, inspectie en onderhoud. De resultaten van de inspecties worden
bi.¡'gehouden in een logboek. De zorgplicht voor het beoordelen van schade
bi.¡'voorbeeld door omwaaien,

door bomen,

wordt ingevuld door periodieke visuele inspecties. Daarbij

wordt de VTA-methode (visual tree assessment) gehanteerd. Waar nodig wordt aanvullend
onderzoek gepleegd dit wordt uitgevoerd door een VTT (visual

tree

technican).

Water en riolering
Aanleg en beheer van rioleringen is een gemeentelijke taak op basis van de Wet
milieubeheer. De gemeente is verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen.
De Wet verontreiniging oppervlaktewater is ingesteld

ter bescherming van

oppervlaktewateren tegen lozingen en andere mogelijke verontreinigingen. Daarom moeten
ti.¡'dens onderhoudswerkzaamheden aan kunstwerken

(met name bruggen) beschermende

maatregelen worden getroffen om verontreiniging tegen te gaan. Het Waterschap geeft in het
"Keur en het Peilbesluit" regels voor het onderhoud van watergangen en oevers. In het

Nationaal Bestuursakkoord Water z|¡'n afspraken vastgelegd om (het ruimtebeslag voor)
watersystemen op orde te brengen en te houden. Deze afspraken hebben vooral betrekking

op de na te streven kwaliteit en hoeveelheid water (berging) binnen de gemeentegrenzen.
Vanaf eind 2000 is de Europese Kaderrichtl'¡.1'n Water (KRW) van kracht. Deze richtlil'n richt

zich op de bescherming van grond- en oppervlaktewateren en stelt zich ten doel dat alle
Europese wateren in het jaar 201,5 een 'goede toestand' hebben bereikt. De doelstellingen

hebben betrekking op de hoeveelheid aanwezige chemische stoffen en op de ecologische
kwaliteit. Voor de ecologische doelstelling worden de doelstellingen bepaald voor de grotere
wateren. Voor de overige wateren geldt het 'stand still'-beginsel: er mogen geen maatregelen

worden uitgevoerd die nadelige effecten hebben op de waterkwaliteit.
Flora

-

en Faunawet:

Ook in de Flora en Faunawet is sprake van een zorgplicht van degene die projecten in de
openbare ruimte voorbereidt en uitvoert. Degene die initiatieven neemt in de openbare
ruimte, wordt geacht zo min mogelijk schade te berokkenen aan de flora en fauna. Voor de
gemeente Weert betekent de zorgplicht concreet dat zij in de toekomst voor de maatregelen in
de openbare ruimte een gedragscode hanteert.
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Kabels en leidingen:
De Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is per 5 februari 2008 in

werking getreden. De WION verplicht zorgvuldiger graven en verplichte informatie-uitwisseling
tussen grondroerders en de kabel- en leidingbeheerders. Dit moet het aantal

graafincidenten aanzienlijk terugdringen. De WION vervangt de Klícmelding die jarenlang op
vr!.¡'willige basis tussen leidingeigenaren en grondroerders is toegepast. De wet regelt de

verantwoordelijkheden van netbeheerders, opdrachtgevers en grondroerders. De
opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de graafwerkzaamheden zorgvuldig kunnen worden
uitgevoerd. Dit houdt in dat de grondroerder voldoende tijd en gelegenheid moet krijgen om
zijn werkzaamheden uit te voeren.
De grondroerder krijgt de verplichting om zorgvuldig te graven. Dit houdt in dat er in ieder

geval een graafmelding is gedaan en onderzoek naar de ligging van het net en het
kaartmateriaal op de graaflocatie aanwezig is. De netbeheerder meldt twee keer per jaar

(januari en juli) het aantal schadegevallen

bl.¡'

het Kadaster. Zo kan ook bijgehouden worden

of het aantal graafschades afneemt.
Gebiedsafbakening
De kleuren staan aangegeven op de kaart( zie bi;'lage) van het gebied (Beheerkaart stationsgebied
Weert, d.d. 11--06-201-3). Gebiedsgrenzen worden aangegeven op de tekening.

Nr.

Knooppunt/ruimte

Kleurgebruik

Gebruik

Eigendom

Beheer

Kostenplaats

1

Parkeerterrein

Roze

Parkeerruimte

NS

Q-park

Q-park

2

Fietsklemmen

Oranje

Fietsstalling

NS,

Gemeente

Gemeente

bruikleen

gemeente
J

Tunnel

Blauw

Openbaar

ProRail

Gemeente

Gemeente

4

Voorplein

Geel

Openbaar

NS

Gemeente

Gemeente/NS

/NS
5

Busstation en
fietsklemmen
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HOOFDSTUK 3

3.0 ) GROENVOORZTENTNG:

3.1) Bomenbeheer kwaliteitsniveau A

A

B

c

D

Boom belemmed de
vrije doorgang niet.

Boom belemmeft de
vrije doorgang in

Boom belemmeft de
vrije doorgang in
geringe mate.

Boom groeit over de
weg en belemmeft de

A+

Boom belemmeft de
vrije doorgang niet.

geringe mate.

vrije doorgang in
ernst¡ge mate.

jong hout in vrüe

jong hout in vrije

jong hout in vrije

jong hout in vrije

jong hout in vr¡je

doorgang

doorgang

doorgang

doorgang

doorgang

nee

nee

meerjarig hout in vrije
doorgang

meerjarig hout in vrije

meerjarig hout in vrije

meerjarig hout in vrije

meerjarig hout in vrije

doorgang

doorgang

doorgang

doorgang

nee

nee

nee

vrüe doorrijhoogte

vrije doorrijhoogte

v:ij€ dooJljhoosl€

vrije doorrijhoogte

> 4,50

> 4,50

> 4,50 m

< 4,50 m

m

m

Bomen zullen worden onderhouden volgens uitvoering bomen beheersplan Gemeente Weert.

Een

maal per drie jaar vindt er een visuele controle plaats door middel van een VTA controle. Deze

worden uitgevoerd door een erkende VTA boominspecteur. Naar aanleiding van z'¡'n bevindingen
kunnen eventuele benodigde snoeiwerkzaamheden ingepland worden in het snoeiprogramma.
Hierbij wordt structureel een maal per drie onderhoudssnoei uitgevoerd ín de begeleidingsfase

(onge bomen) en een maal per

zes

jaar in de onderhoudsfase. De werkzaamheden zullen worden

uitgevoerd door de daartoe gespecialiseerde European Treeworkers.

Paraaf Gemeente Weert:

Paraaf NS Statio

*,¡Øu"n eerconvenant station Weert - 20L5 - 22 van 4t

3.2 ) Groenbeheer kwaliteitsniveau A
groen-beplanting-bloembak-bloei
A+

A

B

c

D

De beplanting vertoont
een zeer goede bloe¡,

De beplanting vertoont
een goede bloei.

De beplanting veftoont
voldoende bloei.

De beplanting vertoont

matige bloei.

De beplanting veftoont
slechte bloei.

bloei

bloei

bloei

bloei

bloei

matig

slecht

goed

voldoende

i
l

:

i

i

t

I
:

uitgebloeide bloemen

uitgebloeide bloemen

uitgebloeide bloemen

uitgebloeide bloemen

< 40

> 40 % per bloembak

a

a

S 15

o/o

per bloembak

t

i

< 25

o/o

per bloembak

I

o/o per bloembak

I

Groen'beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras

A+

1

c

A

De rand van de

De rand van de

verharding of het gras

verharding of het gras

is volledig zichtbaar.

is goed zichtbaar.

gemiddelde lengte
overgroeiende

gemiddelde lengte
overgroeiende

beplanting

D

De rand van de
verharding of het gras
is redelijk zichtbaar.

De rand van de

De rand van de

verharding of het gras

verharding of het gras
is niet zichtbaar.

beplanting

gemiddelde lengte
overgroeiende
beplanting

gemiddelde lengte
overgroeiende
beplant¡ng

0 cm per 100 m1

s

s

max¡male lengte

max¡male lengte
overgroeiende

5 cm per 100 m1

15 cm per 100 m1

is nauwelijks zichtbaar

,<25cmper100m1

gemiddelde lengte
overgroeiende

beplanting
> 25 cm per 100 ml

maximale lengte
overgroeiende

beplanting

max¡male lengte
overgroeiende
beplanting

beplanting

max¡male lengte
overgroeiende
beplanting

<30cm

<30cm

<45cm

>45cm

Binnen het stationsgebied zijn beplantings en grasvakken gesitueerd binnen het beheersgebied.
Onderhoud vindt plaats onder kwaliteitsniveau A . Dit houd in de beplantingsvakken maximaal

twintig procent bedekking met onkruid mag hebben met een maximale hoogte van tien
centimeter. De bedekking van resten van onkruidbegroeiingen verspreid over het beplantingsvak
mag ten hoogste tien procent bedragen. Verzameld onkruid(hoopjes en dergelijke) mag niet

voorkomen. Randen van beplantingsvakken mogen tot een maximum van tien centimeter
overgroeid zijn. Hagen worden twee maal per jaar geknipt. Gesloten blokhagen worden twee maal
per jaar geknipt. Het knippen
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een maximale afw|'king van 5 centimeter. Randen worden vrijgehouden van onkruid volgens
kwaliteits niveau A. Ongewenste houtige opslag mag in plantvakken niet voorkomen en dienen
verwi.¡'derd

te worden. Bloembakken en plantschalen worden ook onkruidvr'¡' gehouden volgens

kwaliteitsniveau A zoals hierboven beschreven. De bloembakken en plantschalen moeten een
bedekkíngsgraad hebben van minimaal tachtig procent. Als er Solitairen in de bloembakken (denk
aan bomen en of opgaande heesters) dienen deze jaarl'¡'ks gesnoeid te

worden.

Er mag geen

chemische onkruidbestrijding plaats vinden. Maaien van grasvelden als recreatief gazon waar bij

de maximale hoogte voor het maaien mag zijn tussen de zes en acht centimeter en na het maaien
max de hoogte tussen de drie en vier centimeter zijn. Controle vind plaats binnen 5 dagen na

uitvoering van de werkzaamheden. Dit afhankel'rjk van het ti.¡'dschema van de uit te voeren
werkzaamheden.

HOOFDSTUK 4:
4.0) VERHARDINGEN:
;

Verhard¡ng-open verharding-elementenverharding-oneffenheden

'A+

A

Er zijn geen

Er zijn lichte
oneffenheden. Er is
geen schade volgens de enige schade volgens
CROw-systematiek voor de CROW-systematiek
wegbeheer
voor wegbeheer.

oneffenheden. Er is

Omvang en
hoogteverschil

Omvang en
hoogteverschil

l¡chte oneffenheden (>
5 mm)

lichte oneffenheden
5 mm)

< 3 stuks per 100

> 3 styl(s p:r

m1

matige oneffenheden

(>

15 mm)

0 stuks per 100

ml

ernst¡ge oneffenheden
(> 30 mm)
0 stuks per 100

190

(>

m1

matige oneffenheden
(> 15 mm)
<

I

stuks per 100

ml

ernstige oneffenheden
(> 30 mm)

ml

B

c

Er zijn enige
oneffenheden. De

Er zijn aanzienlijke
oneffenheden. De
richtlijn van de CROWsystematiek voor

waarschuwingsgrens
van de CROWsystematiek voor
wegbeheer is
overschreden.

Er zijn veel ernstige

oneffenheden. De
richtlijn van de CROWsystematiek voor
wegbeheer is met meer
dan één klasse
overschreden. Er is
sprake van
onderhoudsachterstand.

Omvang en
hoogteverschil

Omvang en
hoogteversch¡l

Omvang en
hoogteverschil

l¡chte oneffenheden (>
5 mm)

lichte oneffenheden (>
5 mm)

l¡chte oneffenheden (>
5 mm)

n.v.t.

n.v.t.

n.v,t.

matige oneffenheden

mat¡ge oneffenheden

matige oneffenheden (>
15 mm)

(> 15 mm)

< 15 stuks per 100 m1

n.v.t.

ernstige oneffenheden

ernstige oneffenheden
(> 30 mm)

(>

3O mm)

< 3 stuks per 100

t

Paraaf Gemeente Weert:

wegbeheer is
overschreden.

D

Paraaf NS Statio

m1

"'h

> 3 stuks per 10t

Beheerconvenant station Weert

-

i,i

.

2015 - 24 van 4L

A+

B

c

D

Er ontbreken
incidenteel elementen
uit de verharding. Er
zijn regelmatig
beschadigde
elementen.

Er ontbreken
elementen uit de
verharding. Er zijn veel
beschadigde
elementen.

Er ontbreken geen
elementen uit de
verharding. Er zijn
geen beschadigde
elementen,

Er ontbreken geen
elementen uit de
verharding. Er zijn
nauwelijks beschadigde
elementen

Er ontbreken geen
elementen uit de
verharding. Er zijn hier
en daar beschadigde

beschadigde elementen

beschadigde elementen

beschadigde elementen

beschad¡gde elementen

beschadigde elementen

s

< 3 stuks per 100

S 5 stuks per 100 m2

>

ontbrekende

ontbrekende

elementen

elementen

ontbrekende
elementen

0 % per 100 m2

S1%per100mz

>

0

stuk

per 100 m2

ontbrekende
elementen
0

o/o

per 100 m2

1 stuks per 100 m2

ontbrekende
elementen
0

o/o

per 100 m2

elementen.

m2

5 stuks per 100 m2

1 o/o per 100 m2

4.1) onderhoud elementenverhardingen en gesloten verhard¡ngen
Alle verhardingen vanaf de gebouw grenzen worden door de gemeente Weert onderhouden.
Onderhoud vind plaats onder kwaliteits niveau A.
Visuele inspecties is het herkennen en beoordelen en eenduidig vastleggen van zichtbare schades.
De weg en of verhardingen worden op technische gronden beoordeeld en de schades worden in

kwalitatieve en kwantitatieve zin dan wel naar ernst en omvang beoordeeld.
De resultaten van deze objectieve beoordeling geven een beeld van de conditie van de weg enlof
verhardingen.

In deze methodíek van weginspectie zUn de navolgende visuele inspecties te onderscheiden.

r
¡
o
o

De globale inspectie
De inspectie klein onderhoud
De gedetailleerde inspectie
De veiligheids inspectie

Deze inspecties samen bieden de wegbeheerder een gereedschap om het beheer

van

een

wegennet dan wel verhardingen uit te voeren. Hiermee kan op projectniveau rechtstreeks invulling
worden gegeven aan de uitvoering van onderhoud en of onderzoek naar de conditie van de
verharding. De toetsing ( schouw) zal plaatsvinden op basis van de richtli.¡'nen van de CROW
1464 en l-468. Deze inspecties vinden een maal per 2 iaar plaats. Jaarlijks wordt een visuele
inspectie u itgevoerd waarbU tekortkomingen d irect worden verhol pen.
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4.2 ) Onkruidbestr'rjding verhardingen

:

Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid

:A+

A

B

c

D

Er is geen onkruid.

Er is weinig onkruid.

Er is in beperkte mate
onkruid.

Er is redelijk veel
onkruid.

Er is veel onkruid

aantal stuks onkruid

aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm

aantal stuks onkru¡d
hoger dan 20 cm

aantal stuks onkruid
hoger dan 2O cm

aantål stuks onkruid
hoger dan 20 cm

s

s

< 30 stuks per 100

lgg:'d3"

29:-'

0 stuks per 100 m2

bSdefrin_s
0

o/o

per 100 m2

10

stuk per

100 m2

20 stuks per 100 m2

bedekking

bedekking

<2

S4

o/o

Per 100 mz

o/o

per 100 mz

> 30 stuks per 100

m2

reaekriJr9-

ì...

<8

i>8%per100mz

o/o

m2

!

I bedekking

Per 100 mz

......

In20L4 wordt door middel van chemische onkruidbestri¡'ding het onkruid bestreden bl.¡'open
verhardingen en rondom obstakels in deze verhardingen. Na 201-8 is het niet meer toegestaan om
chemische middelen toe te passen in het openbaar groen. Gemeente Weert streeft erna om voor
deze datum over te gaan op milieu vriendel|¡'ke technieken.
De bestri.¡'ding van onkruid zal plaatsvinden conform kwaliteitsniveau

A

waarb|¡. nagenoeg geen

onkruid mag voorkomen op de open elementverhardingen.

Controle hiervan zal twee maal per jaar plaats vinden waarbU getoetst zal worden dat

b'rj een

oppervlakte van l-00 m2 niet meer dan 2% onkruid mag voorkomen.
HOOFDSTUK

5

5.0) Reiniging stationsomgev¡ng/afualverwiiderinq
Verharding-zweÉatual fijn
A

c

B

*.tJ

#

Er ligt geen fijn
zwefafval.

Er ligt weinig fìjn
zwerfafual.

Er l¡gt in beperkte mate Er ligt redelijk veel fijn
fìjn zwefatual.
zwetfañ¡al.

Er ligt veel fìjn
zwerfafval.

fijn zwerfatual (1-1O

f¡jn zwerfafval (1-1O

fijn zwerfatual (1-10

frjn zwerfafval (1-1O

fijn zwerfafval (1'10

cm)

cm)

cm)

cm)

cm)

0 stuks per m2

S 3 stuks per m2

s

< 25 stuks per
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Onder het handmatig schoonhouden van de Stationsomgeving van Weert tegen Beeld-kwaliteits
niveau A verstaan we het handmatig verwil'deren van fijn zwerfafval

.

Het verrichten van

kleinschalige handelingen zoals het wegnemen en terugplaatsen van afzetpaaltjes, het wegnemen

van kleine ergernissen wat bestaat uit hondenuitwerpselen, en het verwijderen

Fil'n zwerfafval:

is

van

kauwgum.

afval niet zijnde kauwgum, met een hoogte, breedte, lengte en of diameter

kleiner dan 0,10 m en groter of gelijk aan 0,01 m dit afval valt onder straat reiniging.
Onder illegale dump verstaan we afval dat is achtergelaten op plaatsen waar dít niet is toegestaan
Het betreft afval van particuliere en bedri.¡'fsmatige afkomst waarvan het totaal gewicht meer dan
10 kg of een totaal volume gelijk of groter dan 25 ltr. Bedraagt.

Op afroep verw'tjderen en afvoeren van een illegale dump. Wanneer de verdenking bestaat dat er

dit in overleg worden afgevoerd met de
daartoe gemachtigde instanties zoal politie brandweer en de milieudienst van de gemeente
chemische enlof gevaarl'y'ke stoffen aanwezig zijn, zal

Weert.

Het afvoeren zal worden uitgevoerd door een daarvoor gecertificeerd bedrijf.

De gemeente

Weert heeft een contract afgesloten met Sita bedrijven. Dit bedrijf slaal24/7 klaar om genoemd
afval af te voeren.

5.1) Reinigen afualbakken
Meubilair-afvalbak-vullingsgraad
A

B

c

D

Atualbak is leeg en
heeft geen atual dat
uitsteekt.

Afualbak is voor minder
dan de helft vol en
heeft geen afual dat
uitsteekt.

Añ¡albak is niet vol en
heeft geen afval dat
uitsteekt.

Atualbak is nagenoeg
vol en heeft geen afual
dat uitsteekt.

Afvalbak is vol of heeft
atual dat uitsteekt.

uitstekend afval

u¡tstekend afiral

uitstekend afoal

u¡tstekend afval

uitstekend afval

nee

nee

nee

nee

vullingsgraad

vullingsgraad

A+
a

:
,

o/o

vltlinSsSraad
o/o

vullingsgraad

vullingsgraad

0 % per afualbak

S 40

< 100 % per atualbak

> 100 % per afvalbak

zwe¡fafual binnen een

zwerfafoal binnen een

zwerfâñral binnen een

zwerfafval binnen een

straalvanlmrondom

straalvanlmrondom

straalvanlmrondom

zwerfafval binnen een

straalvanlmrondom

straalvanlmrondom

de afvalbak

de afvalbak

de afvalbak

de afvalbak

de afvalbak

nee

nee
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voor 40% gevuld zijn met afval. Er mag geen afval uit de bak steken.
Minimaal 90o/o van de afualbakken moeten voldoen aan de boven gestelde eis. Controle vinden
Een afvalbak mag maximaal

wekelijks plaats

de ingeplande dageli;'kse of twee wekel[1'kse schoonmaakronden.
Twee keer per kalenderjaar (april) en najaar (september) dienen de afvalbakken gereinigd te
worden (binnen en buitenbak) In deze schoonmaakronde wordt andere straat -meubilair
bl.¡'

meegenomen (bankjes verkeersborden etc).

In de binnenbak gebruiken we een plastic zak voor het opvangen van het afval.
Beschadigingen aan afvalbakken die het ledigen ervan onmogelijk maakt dan wel vuil op straat

veroorzaken, dienen terstond te worden gemeld en dient de afvalbak te worden vervangen.

5.2 ) Vefwijderen Graffiti:

,

De afualbak is niet

De atualbak is beplakt

B

I

D

De atualbak is beplakt

Een groot deel van de
afualbak is beplakt door
een affiche/affìches of
is beklad met een
tekening.

Een zeer groot deel van
de atualbak is beplaK

door een
affìche/affiches en/of is
beklad met een forse
tekening.

mate van

mate van

beplakkíng/graffiti

beplakking/graffiti

< 10 % per

afualbak

> 10 o/o per afualbak

racisme/aanstootgeven . racisme/aanstootgeven

dd
nee

Voor het verwijderen van graffiti, aanplakbiljetten reclame enzovoort zal worden verwi;'derd op
kwaliteitsniveau A. Dit houd in dat binnen een week na ontdekking of melding daarvan de
vervuiling worden verw|¡'derd. Aanstootgevende leuzen zullen binnen 24 uur na ontdekking
verw'y-derd worden door afdel

Paraaf Gemeente Weert:

in

g Stadsreíni g in g.

Paraaf NS Statio

,rtir;

eheerconvenant station Weert

-

2015 - 28 van

4I

i

HOOFDSTUK 6:
6.0

)

RIOLERTNG EN WATERBEHEERSING:

Riolering-kolk-belemmering inlaat.

A+A

B

Inlaatrooster is niet
geblokkeerd met
straatvuil.

c

D

Inlaatrooster is

Inlaatrooster is in

Inlaatrooster is

Inlaatrooster is

nauwelijks geblokkeerd

beperkte mate
geblokkeerd met
straatvuil.

grotendeels
geblokkeerd met

nagenoeg geblokkeerd

met straatvuil.

met straatvuil.

straatvuil.

belemmering inlaat

belemmer¡ng ¡nlaat

belemmering ¡nlaat

belemmering inlaat

belemmering inlaat

kolk

kolk

kolk

kolk

kolk

l5%perkolk

s

s

< 50 % per kolk

> 50

15 % per kolk

30 % per kolk

o/o

per kolk

Het schoonmaken van straatkolken wordt uitgevoerd onder beeldkwaliteit A . De straatkolken

worden met een kolkenzuiger schoon gezogen en waar nodig doorgespoten om waterafvoer te

garanderen. Deze werkzaamheden worden in het regulier onderhoudsprogramma meegenomen
met een frequentie van twee maal per jaar.
Eventuele verstoppingen na hevige regenval door blad, bloesem of zand worden

melding of signalering opgelost. Dit is noodzakeli.¡'k om

direct

na

een snelle afwateríng van het hemelwater

te borgen. Meting van de doorstroming van afvalwaler zal plaatsvinden door te schouwen. Dit
gebeurt 2 maal per jaar door visuele inspectie. De kolken worden twee maal per jaar
gecontroleerd op verzakkingen (Beeldkwaliteit A).
6.1 ) Riolering kolk oneffenheid
Rioleri ng-kolk-oneffenheid

A+A

Er is geen

Er ¡s weinig oneffenheid.

oneffenheid.
oneffenhe¡d
oneffenheid bovenkant kolk
bovenkant kolk t.o.v. t.o.v, aansluitende
verharding
aansluitende
verharding

B

c

D

Er is in beperkte mate
oneffenheid.

Er is redelijk veel
oneffenheid.

Er is veel oneffenheid.

oneffenheid bovenkant oneffenheid bovenkant
kolk t,o.v, aanslu¡tende kolk t.o.v. aansluitende
verharding
verharding

Oneffenheid bovenkant
kolk t.o.v, aansluitende
verhard¡ng
li
:i

0 mm per kolk

s

5 mm per kolk

Paraaf Gemeente Weert:

15 mm per kolk
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< 30 mm per kolk

> 30 mm per kolk

eheerconvenant stat¡on Weert

-

20L5 - 29 van

4t

Indien kolken onder kwaliteitsniveau A. verzakkingen vertonen en er oneffenheden zil'n ontstaan
zullen deze in het jaarlijks onderhoudsprogramma worden hersteld. Controle vindt plaats door 2
maal per jaar

door te schouwen.

6.2 ) Riolering lijngoot vullingsgraad
,

Riolering-lijngoot-vullingsgraad.

c

D

Lijngoot is redelijk vol
Doorstroming wordt
niet belemmerd.

Lijngoot is vol.
Doorstroming wordt
belemmerd.

belemmering

¡"i",,',n"t¡"g

doorstromíng

doorstrom¡ng

belemmering
doorstrom¡ng

nee

ja

vutling-lsraad

vullingsgraad

vullingsgraad

o/o

< 40 7o per ml

> 40

A+

A

Lijngoot is leeg.
Doorstroming wordt
niet belemmerd.

Lijngoot is nagenoeg
leeg. Doorstroming
wordt n¡et belemmerd

Lijngoot is in beperkte
mate vol. Doorstroming
wordt niet belemmerd.

belemmering

belemmering
doorstrom¡ng
nee

nee

doorstroming

vullingsgraad
0

o/o

pêr Íì1

Het schoonmaken

vullingsgraad
S 10

Yo per m1

3 25

per mL

o/o

Per mr

van lijnafwatering wordt uitgevoerd onder kwaliteitsniveau A. De

li.¡'nafwateringen worden met een kolkenzuiger schoon gezogen en waar nodig doorgespoten om

waterafvoer te garanderen. Deze werkzaamheden worden in het regulier onderhoudsprogramma
meegenomen met een frequentie van twee maal per jaar.
Eventuele verstopp¡ngen na hevige regenval door blad, bloesem of zand worden direct opgelost

om en snelle afwatering van het hemelwater te borgen. De meting van de doorstroming van
afvalwater zal plaatsvinden door te schouwen. Dit gebeu
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HOOFSTUK

7:

7.0 ) STRAAT

RETNTGTNG:

7.1) Verharding veegvuil goten
;

Verharding-veegvuil goten
A+

A

Er is geen veegvuil

Er is weinig veegvuil.

Er is in beperkte mate
veegvuil.

bedekking goot

bedelkinS goot

bedekk¡ng goot

0

o/o

per 100 m1

S5

o/o

per 100 m1

volume

volume

0 l¡ter per 100 m1

< 10 liter per 100

<

,

10

%: pef 100 m1
I

volume
m1

I
I

< 20 liter per 100

m1

I

l

c

D

Er is redelijk veel
veegvuil.

Er is veel veegvuil.

bedekk¡ng goot

bedekking goot

I

> 40 % per 100 m1

40

o/o

Per 100. ml

volume

volume

< 40 liter per 100

m1

> 40 liter per 100 m1

1

Het machinaal reinigen van goten vind plaats onder kwaliteitsniveau A. Dit is ook van toepassing

voor het Stationsgebied.
Hiervoor ligt een veegplan ten grondslag. Goten dienen schoon te zijn zodat bij regen het
regenwater snel naar een kolk die het water afvoert kan bereiken.

7.2

) Natuurl¡jk afual

natuurlijk afval
A+

A

B

c

D

Er is geen
bladafval/bloesem.

Er is weinig
bladañ¿al/bloesem.

Er is in beperkte mate

bladatuaUbloesem.

Er is redelijk veel
bladatual/bloesem

Er is veel
bladatual/bloesem.

bedekking binnen
bladvalperiode

bedekking b¡nnen
bladvalperiode

bedekking binnen
bladvalperiode

bedekking binnen
bladvalperiode

bedekking binnen
bladvalperiode

< 10 % per 100

S 25 % per

< 35 % per 100

m2

> 35 % per 100 m2

bedekking buiten
bladvalperiode

bedekking buiten
bladvalperiode

0

oÁ per 100 m2

bedekking buiten
bladvalperiode

m2

bedekking buiten
bladvalper¡ode

1.00 mz

bedekking buiten

bladvalperiode
_

0 % per 100 m2

<5

maximale dikte

maximale dikte

0cm

<3cm

91o
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per 100 m2

> 25

S 10 % per 100 mz

<30cm

/'*n.

per 100 m2

maximale dikte

d¡kte

Paraaf NS Stations:

Yo

>30cm

erconvenant station Weert

-

2015 - 31 van 41

I
r

t

Het machinaal reinigen van de weg oppervlakte wordt uitgevoerd onder kwaliteitsniveau A. Dit

is

ook van toepassing op de omgeving Stationsgebied. Aan de machinale straatreiniging ligt in
Weert een veegplan ten grondslag. Het veegplan geeft een indeling van het stedeli.¡'k gebied van
Weert weer, verdeeld over zestien gebieden.

Om kwaliteitsniveau A. te behalen vegen we minimaal B keer perjaar.
Daarnaast bied het veegplan ruimte om bv in het bladseizoen/bloesemseizoen afstemming te

zoeken met gecontracteerde groenaannemers om hier op een integrale ( samenwerking) manier

op in te spelen. Om aan het beeldkwaliteit A te voldoen zal B maal per jaar een meting of
controle plaats vinden. De situering van de meetvakken worden door de directie bepaald.
Een meetvak is tenminste 0.50 mtr. breed en heeft een opp. van l-0 m2. De bedekking zichtbaar

veegvuil mag niet meer bedragen dan 5%. Er mag per meetvak niet meer
aanwezig

dan

2 dm3 veegvuil

zl.¡'n.

HOOFDSTUK 8:

8.0 ) VERLICHTING:
Meubilair-verkeerwoorzieni ng-verlichting-werki ng lamp

A+AB

c

D

De lamp brandt.

De lamp brandt.

De lamp brandt.

De lamp brandt.

De lamp knippeft/of de
Iamp brandt niet.

werking

werking

werking

werk¡ng

werking

niet defect

niet defect

niet defect

niet defect

defect

In verband met de veiligheid van de gebruiker/burgers is het van belang dat het Stationsgebied
optimaal verlicht is. Het licht niveau voldoet aan het NPR normen. Voor de Stationsomgeving

is

gekozen voor niveau P4 ( dit komt overeen met 5 lux bij een geli.¡'kmatigheid van 0,3). Vooral in de
avond willen mensen zich veilig voelen in deze omgeving. Door de juiste keuze te maken in type
straatlantaarns

en type verlichting

is dit ook mogelljk. Om deze veiligheid te waarborgen zal er

onderhoud uitgevoerd worden. Jaarlijks worden de masten gecontroleerd op gebreken en indien
nodig vervangen. De levensduur is afhankelijk van het aantal branduren . De toegepaste
armaturen bestaan uit LED verlichting met een verwachte levensduur van 100.000 uur. Dit
betekent dat eens in de 20 jaar de armaturen moeten worden vervangen.

In het Stationsgebied is een VRI installatie geplaatst.
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In de tunnel (blauwe gedeelte) is een led lichtlil'n geplaatst die de gehele tunnel verlicht. De
voeding van deze ledl'rjn komt vanuit een gemeente kast aan de andere zijde van de tunnel.
Het merendeel van de lichtmasten is van aluminium. Deze behoeven niet geschilderd te worden.
Er komen ook enkele lichtmasten van gietijzer. Ik totaal 2

van

B

stuks. Hiervoor geld een schildercyclus

jaar.

De lichtmasten op het roze gedeelte zijn niet van de gemeente Weert. Ook de energievoorziening
van deze masten komt van Pro Rail.

Op het oranje gedeelte zijn bij de reconstructie 4 lichtmasten geplaatst voor de verlichting van de
fietsenstalling en 3 stuks op het trottoir voor het aanlichten van de weg.
De onderhoudskosten blijven beperkt

tot het schoonmaken van de armaturen. De lichtbron is led

verlichting wat een verwachte levensduur heeft van ca. 80000 uur wat overeenkomt met ca. 20
jaar.

De masten op het trottoir

zL¡'n

geplaatst in zgn. pipelocks om deze te kunnen verwijderen tijdens

de kermis. De energievoorziening komt vanuit een kast van de gemeente Weert.
Wat het onderhoud aan de pipelocks inhoudt moet we nog ervaríng in opdoen dit omdat het een
nieuw systeem

is..

Op het gele gedeelte worden 2 hoge lichtmasten geplaatst met in totaal 5 spots. Deze zijn
voorzien van een CDM-T lamp met een verwachte levensduur van 1-2.000 uur wat neerkomt op
een lampvervanging eens in de 3 jaar. Bij uitgang tunnel staat een led mast op het trottoir.
Tevens worden er op het plein enkele (led)grondspotjes geplaatst voor het aanlichten van bomen

en een lichtli.¡'n in de grond richting het busstation.
Tegen het spoortalud worden 2 lichtmasten geplaatst voorzien van led verlichting. De
energievoorziening komt vanuit een kast van de gemeente Weert.

Op het gele gedeelte wordt eveneens een VW informatiezuil geplaatst.

In het groene gedeelte worden 9 lichtmasten geplaatst en een aantal spots voor het aanlichten
van bomen. Allen uitgevoerd in led verlichting. Tevens staan er 4 stuks abri's op de bushalte.

Er

komt nog een digitaal verwi;'sbord met een vol/vrij melding te staan voor de parkeergarage
Stationskwartier.

Veolia gaat nog een digitaal informatiebord plaatsen op dit gedeelte. De voeding van al deze

objecten komt vanuit een kast van de gemeente.
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HOOFDSTUK 9
9.1

)

VERKEER:

Binnen het Stationsgebied vinden veel verkeersbewegingen plaats. In verband met het brengen en
halen van publiek die gebruik maken van de trein en bus en voor de bereikbaarheid van de
binnenstad. Voor een goede afwikkeling van het verkeer is het belangril'k om een goede

doorstroming te waarborgen. Door juiste opstellingen en intervallen van verkeerslichten kan
verkeer snel afgewikkeld worden.
Voetgangers zijn kwetsbare verkeersgebruíkers. Het aanleggen en onderhouden van
voetgangersoversteekplaatsen is van groot belang. Het zijn immers de zwakste weggebruikers
waar een optimale zorg voor moet

z!1'n

binnen het Stationsgebied. Wegmarkeringen en VRI

installaties van voetgangersoversteekplaatsen zullen twee maal per jaar gecontroleerd worden op

functionaliteit. Storingen in VRI installaties zullen na melding direct verholpen worden.
9.2 ) GLADHEIDSBESTRIJDING STATIONSGEBIED

:

beleid ten aanzien van gladheidsbestrijding. Voor een groot
deel zijn de richtlijnen zoals deze zijn opgenomen in de publicatie van het nationaal
kennisplatform CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en
Wegenbouw en de Verkeerstechniek) opgenomen. Op enkele onderdelen wordt hiervan
Gemeente Weert heeft een eigen

afgeweken o.a. op het gebied van de curatieve strooiacties en bij het nemen van maatregelen die

genomen worden bij sneeuwval. Gemeente Weert hanteert een duidel[jke scheiding in de te
nemen maatregelen en de na te streven richtlijnen op gebied van gladheid die ontstaat door
bevriezing van neerslag anders dan sneeuw en gladheid die ontstaat door sneeuwval.
Het Stationsgebied en

direct sneeuw en of

de

ijsvri.¡'

binnenstad hebben een hoge prioriteit en

wordt

in de strooiroute

gemaakt. Voetpaden en trottoirs hebben geen prioriteit en worden

normaliter niet gestrooid uitgezonderd trottoirs bij semi-openbare gebouwen zoals rondom het
Stationsgebied ziekenhuis, verzorgingshuizen, politiebureau en gemeentehuis.
Controle zal naar gelang behoefte en weersomstandigheden visueel worden uitgevoerd hieraan
kan geen frequentie worden verbonden.

9.3

)

PARKEREN FrETS EN SCOOTERVOORZTENTNGEN:

Voor het parkeerterrein scooter en fietsvoorzieningen is er een fiets/scooterparkeerplaats.
De fietsrekken zijn eigendom van NS prorail die verantwoordelil'k is voor instandhouding.

Voor het parkeren van auto's heeft de NS een overeenkomst met Q park afgesloten. De
parkeerplaats ligt in zijn geheel op grondgebied van NS -Vastgoed. Q.park is verantwoordelil'k

voor het beheren en onderhouden van dit afgesloten terrein.
Hiervoor is geen beeld kwaliteitsniveau opgenomen

.

Er zíjn enkel acties nodig om overlast te

voorkomen door het inzetten van controleurs die op gezette momenten acties uitvoeren. Voor
het Station is een taxistandplaats/invalide parkeerplaats en er z'jn oplaadpunten voor elektrische
voertuigen gesitueerd.
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Indien er buiten de aangegeven zone's geparkeerd wordt zal er opgetreden worden om dit te
voorkomen. Als er sprake is van zwerffietsen zullen deze onder toezicht van de BOA;s worden
gemerkt(gelabeld) en door de afdeling openbaar gebied worden verwL¡'derd en afgevoerd.

9.4) kabels en leidingen beheer van eigen net:
Beheer van kabels en leidingen vallen onder de verantwoording van netbeheerders. Indien er

storingen of klachten plaatsvínden zal de verantwoordelil'ke netwerkbeheerder acties ondernemen

om de klacht zo spoedig als mogeli.¡'k oplossen.
Het netwerk wat in eigen beheer is zal naar aanleiding van klachten meldingen van storingen door
het eigen onderhoudsteam installaties opgelost worden.

HOOFDSTUK 10:

10.1) Monitoring en Evaluatie:
In dit rapport zijn de verplichtingen kwaliteit norm A. ten aanzien van beheer en onderhoud
opgenomen van

het Stationsgebied

in Weert.

Het is een levend document om het beeld /kwaliteitsniveau te toetsen aan het gewenste A
niveau beeld en kwaliteit.
Door op alle onderdelen minimaal twee maal per

jaar te schouwen

kunnen we bepalen of we

aan het gestelde niveau voldoen en daar, indien nodig ,op ingri.¡'pen om alsnog de kwaliteit te

behalen die we in onze beeldvorming vast hebben gelegd. Hierdoor houden we onze

verwachtingen onder controle door te toetsen op een heel schoon en veilig Weert.

Maarten Janssen Teamleider Noord Gemeente Weert
M H.Janssen@Weert. nl
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Bijlage 4 Beheerkaart Weert
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Bijlage 5 Eigendomskaart Station Weert
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U antvangl deze brlef nner aanleidìng van een gcspreh rflêl mtv. Eurlings van u'rv ger*eÊnt€ wäari$
arnbteliik h*t tolgendc b overeengekonen:
Het bilger,,oçgde dsfinitief unhwrp v{¡or d+ uilhreidins van de enhewaai<le Tiehenotalllngen
r¡qor ståtlcn \'Veenwaarbfi lccalic 1 verplÈütsbt¡e etagerekke*'uor.ien en loealie ä de

ü

e

ekndafllrl et*ç*rtkk*tt {allen *el z¡lråË gefoäl}
tpga,re rsn d* kü6len wor oç verpfaalstrare e* stunrleard clubb*llaagse reftken

ü
u

çwr [,Ye+rt:c vçor 13'l4 {S,36 verplaatstare sn 4$8 $tändäârd}
planteen *en bedrag van Ë 3Û'1.{21,21 ex STVU er ex index*ring.
ûpgave'r*n de kùste* voor hoË civiele rve& gehaseerci op offorte/rarning (exclusief lecaiie
2|daardegerneentc is een b+drag van € 13t.1ÐÜ,- ex BTltJ"
Er is i¡r het verlec¿n al een lì¡lanclåle afspraak v*stgclegd um ge,ranrenlijk acn inwsterlng
ie dc,en lÉ dË,stalling, gr+ot € 2û3.ü{J0.- ex BTr¡i" .5[150 ie dregen. Fr*ReÍl wenclt he{
d*arvoor brj ens v*stgedegdê b{rlg€t aân Õm deee vcorliggende afsçu'aak nree te
Ë¡eha*eerd op oÉiede JKN

E
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t¡
û
E

f¡næ.$ieren.

ProR*it lclçrt en nÐntc€rt de {r.ncr de kË:nri$ eelivoridig v€rptãåtsbårs} felçenrck,(en.
Gerncente Weerl verzorgi all* ca*ditiorterendÈ gn civië16 t+çrlr¿a¡rnhetlert n*dig','onr de
aenleg van de stallingen.
Kostsnvord*ling: FroRarl ûflo¡fi çan de v¡erkeliiks kostsn
Resterende 5t9to van de nerkelijke ksstËn voff tl* Gerìleçnte Weert {inchlsEef evcntrtele
andçre subsidien).
Bor¡elislaaråde koeten!Ërdeling h exclrtsief c.iuiala kosten tér ho';Stë van loc¡-tie 2. Vssr het
v;l;aigen vsn iacetie ? hetaalt rlç genreeile V\leert 1S{1Å van de civreltechnische kosten en
de garneante rnag de vriJkornende n:atariajcn, indìen gewensl, ûm niçt o!Ërnemen,

Frafrait

n tlat rJe gnmranlo

sS}å usn de r¡'erkelljke kr:rsten vett tle ln,¡estetjt¡ü cloor Ptofiail botaalt
asn FrsRail {verekening ra rcali*atio},
Dat fr¿oRsli.$û% van de werkelrjke kostsn r,.a[ de civialt*chnische inverterhg ten bÊlræt'e
van d* stallingcn bij lorctic t hcläalt irij.n de gemeenl+ {ver¡elçen'rrg na tealisatie}-

S¡relrege/s

[tij het aanborl gelden de rtrlge*cle randvoo¡wsarelen {Zie ook lt{lap):
VrrorÞer*irJing en uilrre,eri;ç door Frcl{sil. clit tJÉrJal ú.q. ko*cl*n aL* engitre*$ng er to*zichl
¡.lonr externe j:arlijen fl*e+ korlsn ç¡onlnn onk tot de vrerkelijke prcjeclkoeten gereksnd,
Pr¡þen zljrr exehmí*f H'lW en bij cl* afækening zal cl+ verechulrligcle B'lW in rerening

Li
u

gnÞrarh1 worrJan.
Per 1-1-2S14 isdaollerrfulean vçurcçhatverpliel*"r¡eslehl vutt 1ûS¡l, van de lti;dr,agn van
de elerde le r¡olrJu*rt wú{ $¡s$[ bûr¡$/; l\â realisatie wordt scn *frchcning np vieraelilke
ka:lcn opgeabld v'n;rr$n dc hct¿¡aldc vosrscholten twrden rælrekend.
Á,frekening uhtcil planls op l:asis r,'an vra**iijk gunaakte kosten ¡rlus 4Va
pro¡eehn*nagernenÊ + dfr*etbuoerl*g.
Fe lqoslen vosr se¡r avent*eeldecr u gewenste aer.:otmtsnlsverklari¡lg (contrcle¡¡*rfilaringJ
r¡¡prden volleclig bij u in rekeni*g gebracht,
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læt tolçland komen van dit projectzijn de in de biilagecpgerttxrten
lnve*tetJng*v<:r¡v¡;¡anN*¡r v;¡n k¡arfil. Dit docu¡nenl is een csnrpãtte rvtffSår/t r'ån d*
voo¡waarden zoals die docr l&hil aan ProRail ãtlrr opgelegd in diverse brieuen en
b*schi*kinge* met de uoþende kenmerken:
lçnM/8SK-ä012/f 9$4ti8 d,d. 24-10-2012
(1 Oprlrachtbrief Actieptan liiateparkeren aan FroRail en b$fage d.d. 1S-1û-201ã
lenhl/B$K-l0T 1i358t7 en bijlagen d.d. 28-6-2011
Ruimte uoor cle stalling wordt óvÈr'€'n wü6t onl niet ter beschikking gesteld,
De lielsenslalling komt i* heheer en onderhor¡d h'1i PrnRail {tn¡leraties en lterstel elc,).
Þe gnrneentr is verantv¡oordelük \Ðùr hÊËefhaving in de stalläng {wrakken *n gevaarlijke
gestalde fieteen ruim+n etc") en **l uilvnnring gêven ãån h*l aa*pakken van weesfistsen
met als leictrs*d l¡et Hendi:oek l{eesfietsenaarpak {sept, 2012J van het tniniclerie van
ISM,
llÊ 'externe'com¡nunl:atie r,¿on{t fn sarnefl*pr*rak ltr$sen de Ëna*cie¡entle organisaliü+
nader uitgerverkl.
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lk u,nl[ ben¡çln¡$<ksn clat elefir:itieue ltdgetlo*kenning lrij RvdF plaats zal vindcn o¡] vo¡Si]rde vütt
hereilcen van financiÞlc ovcrccnstcmmirrg (lccs; uw sehriftel$ke *kkoonl op rfit voorctell, en dat d{:
bljdr'age u.cn FroRail hegeeegcl rr,'orclt onder de âannãfirs dal hel rilln¡steri* usn l&M op koüe
lennijn Fën i¡an PrcRail [aegeaegde verv*lgopclrr-rcht tlflicieel hevestigd en ¡:9ibshorÊfide bttdgetlen

ïerctrektl
Ulv rcactie of vragen kunt u rich[*n aan cle proje+tmanagsr
np flÊ-{?7?12{}8 nf vía r¡o*ler,vs n*,ritlderhout@prorail.nl,
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BÊste lteer Mirrderft aul-,

Op f 5 ianuari ¿014 hebben wij van Frorail çen briel'ontvangen over e€n vaorstel

tqt een

biidr*ge vanuit "Ê.ui;nte rqçr de FTeLs" vosr de onbewaakte rijwïelstallingen nabij het
station van l¡'lleert- lvlet de¿e brief reageren lvij öp uw voorstel.

Riiwielsbllingen slatiot Ui.*rt
De openbare ril$/¡ël5tðl¡¡ûgei nabij.het statipti ln Wesrt n'raken deel ult van het p¡oject
'herlnrlchtcn openbaar gebied staticnç- en çtadhuirornghving*, Genrcente lYser*- h*oft de

¡reils orn het htridige å*n[ål lÌptuiekkrll uit te breiden.

Akhaold sÕsrst€l fln¿nclêl+ lriidrrça
Semçç¡lçç \tl¡**lt gierttl irr r¡rpl- het finarrcieel ruo:çiel dat wordt Seschreven in de brief van
15 junuari 2ô14- DÍt ycorstel houdt kon sarilÊngêvât ¡rr:

-

F¡.oralldraagt

SC,,,e

brj aan dç civìelt+chnische kosten voor'de realisåtie van de

å'"î:'ffi1liJ?l#i*-i?'[xli[T'u*u
-

¿* Lsten voor de rîetsrekken aen de
Fanalleineg.
läemËèntë Wêêrt draaçt st¡o,fi bij oan rJc kostcn ve'or dc fiel;rckJrcn ¿¡a¡r l¡ql
st"¡li*ruplçin (achter hei busstation).
De bijdragen geschleden op basts van werkelijke kosten.
Gerrreente weert hantee* de spetregels roalç dez* irr rle briet van 15 Januari 20 t4
wo¡t!€ti lreschreven,

Gfiläg verncmen w$ van u turJere inft:rmatie rrver de defìnitievc bud¡ettoekenning,

reletûú.1:

f*rrcçpu:dent¡e: Þcrth¡s à5û,6$ðû Ai Weerf
or {S{S$} 57 Sü ût} - É.mall; çemeenb*gweeñ.il
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Tst slot
þleçft u vragsn? hJeemt u dÐn çontaËt op rnet Susanne Eurllng*, prnJectleüder
projectonturikkeling. Zij is bereikbaar vi¿ $495-57533ä uf via s-eu,fJlngsÕrt¡eeÉ.n1.

Met vriendelijke groet,
n wethoudçrs,

$4.H.F. Kna.apen
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Voorwoord
Voorliggend document, het Basisstation, is de vernieuwde versie van het Basisstation,
functionele normen en richtlijnen voor stations, van december 1999, Met het Basisstation
adviseert ProRail de minisler van Verkeer en Waterstaat omtrent de nieuwbouw en
grootschalige verbouw van treinstationsl. Daarbij gaat het specifiek om de transfercapaciteit en
-kwaliteit van het betreffende station.
Aan de hand van de ervaringen met het gebruík is het Basisstation, na consultatie van een
groot aantal gebruikers, geevalueerd en aangepast. Het resultaat is neergelegd in
voorliggende nieuwe versie 2005,
Het document Basisstation bestaat uit 2 delen. ln deelA wordt een toelichting gegeven op de
normen en richtlijnen in deel B- ln hoofdstuk 1 van deel A wordt ingegaan op het doel en de
status van het Basisstation en in hoofdstuk 2 wordt het toepassingsgebied besproken.
Hoofdstuk 3 behandelt de kwaliteitsaspecten voor de gebruikers. Hoofdstuk 4 gaat in op de
systematiek van het Basisstation.
De set normen en richtlijnen in deel B is in een aantal opzichten aangepast. lnhoudelijk is de
set aangescherpt en enkele kwantitatieve normeringen zijn bijgesteld.
De ordening in deel B is zodanig dat normen die op meer dan één hoofdfunctie van het
Basisstation van toepassing zijn, nu in een hoofdstuk Algemene normen en richtlijnen staan.

Momenteel zijn een aantal antwikkelingen gaande die kunnen leiden tot aanpassing van het
normenkader. Een voorbeeld l's de introductie van electronic ticketing/ beheerste toegang
sfations (ET/BTS). Dit kan leiden bt wijziging van de nu opgènomen farmuleringen- Om het
normenkader voor betrakkenen actueelte hauden, zullen toekomstige w$zigingen, via een
update van het Baslssfafrbn na goedkeurinig, cJhecl cligilaal loegankelijk wotdett gentaakt. Het
basissfafion krijgt daarmee de sfafus van een groeidocument

I

B¡ nieuwbouw is het Basisstation van toepassing op de volledige transferfunctie; bij verbouw is het van toepassing

op dê delen van dê trarisfer die op dat moment gewijzigd worden. Het Basisstation ¡s ook toepasbaar voor bestaande

stations (die niet worden verbouwd) maai dan orh onderdelen van een statioä ¡n het kader van eèn beþaald
progfartftâté lãtën völdoen aan, dan wel te tÒêtsèn åan dë nor$en. Ook kunnen plannën vân derden op ëen
bestaand station aan de hand van het Basisstation getoetst worden op hun gevolgen voor de transfer.

ProRail Spoororilwikkel¡ng
Bas¡sstation 2005, deel A
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Ðoel en status
Stations hebben in de openbaar vervoerketen een belangrijke functie. Ze knopen verschillende
vormen van (openbaar) vervoer aan elkaar en zijn primair bedoeld om in- en uit de trein, metro,
tram en bus te kunnen stappen en om er te kunnen overstappen. Ook worden voor- en
natransport van fiets, auto en taxi naar de trein er gefaciliteerd. Een station dient voldoende
ruimte te bieden voor het aantal reizigers dat er (in de toekomst) van gebruik wenst te maken
en dient zodanig te zijn ontworpen en ingericht dat het vervoersprooes er optimaal kan
plaatsvinden. Een station dient veilig te zijn, zowel in fysieke, als in sociale zin. Naast de
primaire, zogenoemde, transferfunctÌe, hebben stations vaak ook commerciële functies,
Bíj het ontwikkelen van nieuwe treínstations en grootschalige verbouwplanáen voor bestaande
statíons is het de taak van de rijksoverheid om zorg te dragen voor een qua transfer goed
functionerend station. Het gaat dan om een antwoord op de vraag 'welke vooaieningen
hebben reizigers nodig om veilig en vlot van en naar de trein te komen?'. Het aanbieden van
commerciële voorzieningen wordt gedaan door NS; dit draagt bij tot de levendigheid en de
sociale veiligheid van het station. Gemeenten en regionale overheden hebben een belang bij
een goed ontwerp vanwege de aansluiting op lokaal en regionaal openbaar vervoer en de
inbedding in de stedelijke omgeving. ProRail bewaakt namens het rijk de balans tussen
transfer en andere functies, waarbij een goede kwaliteit van de transferfunctie geiaraarborgd
dient te blijven.
De r'rjksverantwoordelijkheid voor de publieke capaciteit en kwaliteit van de transferfunctie in
een treinstation wordt gebaseerd op de set functionele normen en richtlijnen van deel B van
het Basisstation. Aan de hand van het Basisstation en de vervoerscijfers van het betreffende
station wordt bepaald welke transferruimte en -voorzieningen aangeboden moeten worden. Het
Basisstation is daarmee het maatgevende kader vaor de functìonaliteìt van nìeuwe (delen van )
sfaffons.
Over de rollen van en financiering door partijen, die bij stationsprojecten betrokken zijn, doet
het Basisstation géén uitspraken.

ProRàil SpoorÒnlwikkel¡ng
Bas¡sstat¡on 2005, deel A
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2.1

Toepassingsgebied
Soorten normen en richtlijnen
Het totale pakket normen en riohtlijnen voor de bouw van nieuwe (delen van) stations kan
worden onderverdeeld in de volgende groepen:

a) functionele voorschrìften voor specificatie, ontwerp en toetsing van stations: deze hebben
betrekking op de wijze waarop en omstandigheden waaronder bepaalde
processen/handelingen met betrekking tot de transfer in en om een station plaats moeten
kunnen vinden en welke voorzieningen ervoor nodig zijn. De voorschriften zijn vastgelegd in de
functionele normen en richtlijnen van het Basisstation (beleid ProRailÄ/&W).

b\ ontwerpaanwijzingen'. deze specificeren nadere wensen en oplossingen voor het geheel of
bepaalde onderdelen van het stationsontwerp, voor wat betreft (ruimtelijke)functieordening en
dergelijke. Ze zijnlworden vastgelegd in Ontwerprichtlijnen (beleid ProRail) en in de OVS
(Ontwerp Voorschriften voor de Spoorwegbouw).

c) vormgevingskader: de fysieke en visuele neerslag van functionele transfereisen in een
eenduidige beeld- en vormentaal op en rond het station. Het betreft de materiaaltoepassing,
kleurstelling, etc., zoafs vastgelegd in het Spoorbeeld ibeleid ProRail/NS).

d\ technische nonnen en richtlijnen en productspecificaties: deze specificeren de technische
eisen/ wensen waaraan constructies, installaties, fabrikaten dienen te voldoen {beleid ProRail)Richtinggevend beleidskader voor de ontwikkelde normen en richtlijnen is de functionele
kwaliteitsvisie "Station in Balans" (juli 2002), de gezamenlijke visie van ProRail en NS op
statrons.

2.2

Toepassingsgebied van het Basisstation
De normen en richtlijnen in het Basisstation hebben betrekking op de integrale transferfunctie,
oftewel het gehele gebied dat ligt tussen de punten waar de reiziger met "ander" vervoer
aankomt op of vertrekt van het station en de treinen. Een station is een essentiele schakel in
de (openbaar) vervoerketen, waarvan de kwaliteit medebepalend is voor die van de gehele
keten. Concreet betekent dit dat de set normen en richtlijnen, niet alleen betrekking heeft op
het treinstation maar ook op het voorplein bij stations. Aangezien de zeggenschap vanuit de
spoorweg$ectol over het voorpleirr gering is, zijn voor het voorplein alleen riclrtlijnen2
opgenomen. Een uitzondering daarop vormen de fietsenstallingen. De normen hiervoor, uit het
normenkader'Met de fiets naar de trein, voonuaarclen die de rijksoverheid stelt aan
fietsenstallingen bij spoonvegstations', Ministerie van Verkeer en Wate¡.staat (augustus 2000),
zijn nu gelntegreerd in deze versie van het Basisstation.

ln het Basisstation komen alle publieksgerelateerde processen en functies aan de orde die op
een station kunnen yoorkomen en die op enigerlei wijze betrekking of invloed hebben op de
transferfunctie. De functies kunnen dus zowel zuiver aan het vervoer gerelateerd zijn, en/of
commercieel van aard.

2_
-

Een norm is een harde eis; een richtlijn geeft een sterke wens of intentie weer

ProRail spóofonlw¡kkeling
Basisstaiion 2005, deel A
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Het Basisstation is van toepassing op zowel grote als kleine stations. Of een norm of richtlijn al
dan niet van toepassing is, btijK uit de bij de betreffende normen en richtlijnen gegeven criteria
Deze hebben vaak betrekking op het aantal geraamde gebruikers van het station of van de
omgeving van het station.

2.3

Toepassing in de verschillende planfasen
Het ontwikkelen en ontwerpen van een nieuw station kent een aantal planfasen: de
verkenningsfase, planfase en realisatiefase. De planfase start met het op grond van het
Basisstation opstellen van een Functioneel Programma van Eisen (FpvE)voor de
transfedunctie van het station. Op grond hiervan en aanvullende wensen van gemeenten en/of
commerciële partijen wordt een schetsontwerp gemaakt. Dit doorloopt vervolgens een
detailleringproces. van schetsontwerp via voorontwerp naar een definitief ontwerp. De
ontwerpen worden voordat ze worden vastgesteld getoetst aan het FpvE.
Met het opstellen van het FpvE en de bespreking van aanvullende wensen kunnen vroegtijdig
verschillen van inzicht tussen partijen worden gesignaleerd en afspraken worden gemaakt over
onduidelijkheden op de grensvlakken van de verschillende verantwoordelijkheden.

ln het verdere verloop van het planvormingsproces kunnen de genoemde eisen verder worden
gedetailleerd. Dat gebeurt vooral in he1 specificatietraject waarmee het ontwerpproces wordt
ondersteund.

Als moet worden afgeweken van het programma van eisen moet dat expliciet aan de
opdrachtgever vermeld en verantwoord worden.

ProRail Spooronlwíkkeling
Basisstation 2005, deel A
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Kwaliteitsaspecten voor de gebruikers
Het Basisstation is bedoeld orn vanuit de verantwoordelijkheid van hel Rijk de functionaliteit

van het station te kunnen specificeren en te beoordelen. Daarbij gaat het om de capaciteit én
de kwaliteit van de transfer.
De kwaliteit wordt primair bepaald door de behoeften die de gebruikers van de transferfunctie
van het station, de reizigers, hebben. ln dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze wensen en
eisen van gebruikers die ten grondslag liggen aan de functie van het station in het algemeen
en van de transferfuncties in het bijzonder. Deze wensen en eisen vormen de basis van de
hierna te formuleren normen en richtlijnen, die worden gebruikt voor het maken van
specificaties en voor het ontwerp van (nieuwe) stations.

3.1

De gebruikers van het station
Een station kent verschillende groepen gebruikers. [n "Station in Balans" fiuli 2002) waarin
ProRail en NS een gezamenlijke visie op het station hebben verwoord, worden drie groepen
onderscheiden die elk een eigen vezameling van eisen en wensen hebben ten aanzien van
het gebruik van het station.

o

o

o

Reizigers. zijn de primaire gebruikers van het station. Zij maken gebruik van de
voozieningen van openbaar vervoer en voor hen is de transferfunctie van het station
het belangrijkste.
Bezoekers zijn mensen die om een andere reden naar het station komen dan het
reizen per openbaar vervoer. Voor hen zijn andere functies (zoals b-v de winkelfunctie)
van belangPassanten zijn mensen die geen gebruik maken van het openbaar vervoer of andere
voorzieningen op het station maar via het station hun weg vindcn- Dit is ook bckcnd
al s intenrvij kverkeer.

Het Basisstatron gaat pnmarr over de retzrgers en de behoefte die deze hebben ten aanzien

van het gebruik van het station. Met de bezoekers en passanten moet bij de bepaling van de
capaciteit van de loopverbindingen in het station rekening worden gehouden-

3.2

Kwaliteitsbehoefte van de reiziger
De kwaliteitsbehoeften van de reiziger worden weergegeven in onderstaande figuur.
Deze zogenaamde klantbehoefte piramide is ontwikkeld door NS Marketing onderzoek
en advies en is opgenomen in "Station in balans."
Het belang van de verschillende klantbehoeften is weergeven door de pifamide vorm.
ln de basis zijn de belangrijkste klantbehoeften opgenomen- ln de richting van de top neemt
het belang van de klantbehoeften afo Veiligheid en betrouwbaarheid zijn randvoonvaarden, wanneer hieraan niet wordt
voldaan, blijVen reizigers weg. Onzekerheid is een eerste stap op weg naar een gevoel
van onveiligheid. De behoefte aan voorspelbaarheid hangt hiermee samen; vind je als
reiziger op het station wat je er verwacht? Dit is samengevat in het woord

o

betrouwbaarheid.
Snelheid is een eerste klantbehoefte" Het station is in principe een obstakel in de reis
van herkomst naar bestemming. Het is een in-, uit- of overstappunt dat hij zo snel
mogelijk wil benutten. Snelheid van het integrale OV systeem is één van de
belangrijkste factoren die een reiziger meeneemt in de afweging om met het OV te
reizen. Het station vormt rlaarin een essentiêle sr:hakel
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o
o
o

Een tweede klantbehoefte is qemak. Het gebruiken van het station dient de reiziger in
principe zo gemakkelijk mogelijk gemaakt te wordenVeruolgens verwacht de reiziger een zekere mate van comfod, de vorm van
voorzieningen die het verblijf op hei station aangenamer kunnen maken.
De tevredenheid van de ldant kan nog stijgen, als naast de hiervoor genoemde
noodzakelijke zaken, de reis ook nog eens als prettig wordt beleefd. Deze beleving
wordt o.a bepaald door architectonische vormgeving, gebruikte materialen en kleuren,
maar ook door mensen en activiteiten op het station.

wonen, werken,
voorr.íeníngen
3. ontmoeten,

Het verband tussen de behoefren van de reiz¡g* en de ruimte-toewîjzirlg in het stat¡on

De normen en richtlijnen van het Basisstation omvatten deels impliciet en deels expliciet
bovengenoemde aspecten, die kunnen worden samengevat onder de begrippen
gebruikswaarde en belevingswaarde.

3.3

Veiligheid en betrouwbaarheid
Het belangrijkste belevingsaspect voor de reiziger is sociale veiligheid- Dit is echter een
zodanig algemeen begrip dat dit nauwelijks in een normenkader te vertalen is. Sociale
veiligheid wordt in belangrijke mate bepaald door ongewenst gedrag van anderen, maar ook
door zaken als verlatenheid, onovezichtelijkheid, slechte verlichtlng of onvoldoende toezicht.
Sociale veiligheid wordt zowel bepaald door de feitelijke kans om "iets te overkomen" als door
de angst die men daarvoor heeft. Met name dit laatste is een belevingsaspect dat zowel door
het ontwerp en inrichting van het station als door de exploitatie ervan wordt beïnvloed.
lntegraal beleid ten aanzien van sociale veiligheid is dan ook het meest effectief.
Het voorkomen van sociale onveiligheid begint o.a. bij het onhrrrerp van het station- Het draait
daarbijvooral om rzien en gezien worden'. Goed overzicht, orientatiemogelijkheden,
transparantie en goede verlichting alsmede het voorkomen van dode of relatief donkere
hoeken leveren aán deze zogenaãmde 'passievel3 sociale veiligheid een grote bijdrage (zie
deel B hoofdstuk 1).

3

De lactieve'sociale veiligheid belreft surveillance en camerabewaking
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Vooral op kleine siations en in de 'stille' uren is voor het gebruik van de OV-systemen
essentieel dat de reizigers zich veilig voelen op en bij de stations. Dimensies die nodig zijn om
reizigersstromen in de spits goed te kunnen verwerken, kunnen in stille uren te grocit zijn (een
desolaat gevoel bevorderen).
Een belangrijk aspect van betrouwbaarheid is de mogelijkheid van een goede oriêntatie in een
station. Orientatie wordt bevorderd door de logische ligging van functies ten opzichte van
elkaar en helderheid in de vormgeving. Als er onvoldoende orièntatie mogelijk is, ontstaat
zoekgedrag bij de reiziger en dit verstoort een goede doorstroming.
Door middel van geleiding moet de reiziger stapsgewijs worden meegenomen door het station,
daarbij geholpen door zichtlijnen naar herkenningspunten en oriêntatiepunten. Ðezezt¡n
gekoppeld aan een bepaalde plek.
Obstakels doorbreken zichtlijnen en belemmeren de orientatie. Deze dienen dus te worden
voorkomen.
lnformatie (ook ter bevestiging) is een belangrijk hutpmiddel bij de orientatie en dient dan ook
op de relevante plaatsen te worden aangeboden en duidelijk herkenbaar en te onderscheiden
te zijn van reclame uitingen.

3.4

Snelheid
Snelheid is van primair belang voor de afwikkeling van de reizigersstromen door het station.
Korte loopafstanden, het kunnen anticiperen op de route en het tempo zijn daarbij voor de
reiziger drie belangrijke elementen. Bij het ontwerp en de inrichting van het station moet
rekening gehouden worden met deze elementen. De inrichting on beleving van de ruimte
hebben invloed op het zoekgedrag. Het al dan niet samengaan van winkelende mensen en
reizigers met haast; de locatie van rijen en meer van dit soort aspecten, zijn zaken die de
doorstroming beïnvloeden.
Daarnaast nloet natuurlijk gezorgd worden dat de reiziger zich nlet de door hem gewenste
snelheid kan bewegen" ln de normen en richtlijnen van het Basisstation is daarbij gebruik
gemaakt van de internationaal gehanteerde afwikkelingsniveaus zoals die door Fruin' zt¡n
beschreven. Onder de term 'afwikkelingsniveau'wordt hier verstaan "de kwaliteit van de
afwikkeling van een voetgangeistroom". Hoe grotef de iulmte pêt persôon, hÕe malftelijker
deze zich zal kunnen verplaatsen. ln deze afwikkelingsniveaus is weergegeven met welke
snelheid en met welke onderlinge hinder een reiziger zich kan bewegen en welke ruimte daar
voor nodig is.
Hierna is in een overzicht weergegeven welke afwÌkkelingsniveaus Fruin onderscheidt en hun
kenmerken-

a

Fruin, John J.: Pedestrian planning and design, New York, 1971
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Niveau C
Redelijk dicht

Niveau B
Matis

Niveau D
Dicht

Niveau E
Zeer dicht

Niveau F
Gedrang

ln onderstaand ovezicht worden de verschillende añrvikkelingsniveaus voor horizontaal
verplaatsen weergegeven,
lntensiteit

Gemiddelde (toets) intensiteit

(voetgangers per meter breedte per

(voetgangers per meter

minuut)

breedte per minuut)
22
28

Afwikkelingsniveau

A
B

C

rustig
matig
redelijk dicht

D

E

dicht
zeer dicht

F gedrang

22tot23
23 tot 33
33 tot 49
49 tot 66
66 tot 82
meer dan 82

415

57
74

(onaanvaardbaar)

ln het Basisstation is, bij de normen en richtlijnen die te maken hebben met doorstroming voor
horizontale verplaatsingen, uitgegaan van een afwikkelingsniveau C (41 voetgangers) als
toetsintensiteit bij pieksituaties- Voor verticale verplaatsrngen, volgens afwikkelingsniveau C, is
dit aantal 38 voetgangers per minuut.
De narmering voor het afwikkelingsniveau lleeft betrekking op efficiéntie en gemak van
afwikkeling van de reizigersstroom: een maatstaf voor de interne veiligheid in een
projectspecifieke situatie (onder welke condities rs een situatie nog veilîg te noemen en
wanneer niet) is in ontvvi4keling.

3.5

Gemak en comfort
ln principe zal de reiziger, mogelijk anders dan bezoekers, zijn verblijfstijd op het station zo
veel mogelijk willen beperken. Wanneer dit niet volledig te realiseren is, heeft hij behoefte aan
faciliteiten die het verblijf zo aangenaam en comfortabel mogelijk maken.
Brj voorzieningen die dit kunnen bewerksteltigen is te denken aan verwarmde wachtruimte,
zitgelegenheden en dergelijke. Ook hiervoor zijn derhalve normen en richtlijnen opgenomen.
5

b¡ verticale verplaatsingen (kappen) is de gemiddelde toetsíntensiteit 38 voetgangers per meter breedte per m¡nuut
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Ook heldere en betrouwbare (reis)informatie en voorzieningen die niet rechtstreeks
reisgerelateerd zijn, Zoals de aanwezigheid van een iestauratie horen bij dit kwaliteitsaspect-

3.6

Tijdelijke en dagelijkse situaties
Als er bouwaciiviteiten zijn wordt enige afbreuk aan de hiervoor genoemde kwaliteitsbehoeften
van de reiziger onverrnijdelijk" Van belang is een optimum te vinden tussen functieverlies en
kosten van tijdelijke maatregelen. De set functionele normen en richtlijnen geeft vanwege het
specifieke karakter van verbouwingen niets aan, er zal altijd een afzonderlijke afweging moeten
worden gemaakt.
De dagelijkse kwaliteit wordt niet alleen bepaald door de 'statische kwaliteit 'van de ruimten en

voozieningen /faciliteiten maar ook door de 'dynamische kwaliteit' als gevolg van exploitatie en
beheer. De set normen en richtlijnen bevat geen voorwaarden ten aanzien van bijvoorbeeld
stoelenltafels en sandwichborden terwijl deze hinder kunnen geven- Ook betreffen de normen
niet de reinheid en de staat van onderhoud van het station, terwijl deze medebepalend zijn
voor de kwal iteitsbeleving.
Ër dienen op dit vlak dus goede afspraken te worden gemaakt en nageleefd, om geen afbreuk
te doen aan hetgeen wordt geÏnvesteerd in het kader van het Basisstation.
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4

De systematiek van het Basisstation
Niet alle normen en richtlijnen uit het Basisstation zijn direct te gebruiken voor specificaties ten
behoeve van een stationsontwerp. Sommige krijgen nader inhoud door ze tegen de geraamde
vervoerscijfers voor het betreffende station aan te leggen. De vervoerscijfers hebben
betrekking op het aantal in-, uit- en overstappers dat naar verwachting in de toekomst
(bijvoorbeeld 2O2A)van een station gebruík zal maken. Vanuit de combinatie van vervoercijfers
en de normen en richtlijnen, rekening houdend met locatiespecifieke situaties, wordt duidelijk
welke specificaties nodig zijn om veillg en vlot van en naar de trein te komen-

4.1

De systematiek

Het Basisstation is bedoeld om de functionele kwaliteit van het station voor de reiziger te
waarborgen. De toepasbaarheid ervan moet zo breed mogelijk zijn. Om die redenen is in de
systematiek afstand genomen van de fysieke verschijningsvormen van ruimten en
voorzieningen. De normen en richtlijnen ín het Basisstation zijn derhalve in functionele termen
gedefinieerd. hoofdfuncties en processen. Elke hoofdfunctie is onderverdeeld in een aantal
processen die daarin kunnen plaatsvinden. ln de nummermatrix, voorafgaande aan de normen
in deel B, wordt inzicht gegeven in de processen die in de afzonderlijke hoofdfuncties kunnen
voorkomen.

4.2

Normen en richtlijnen
De gevraagde functionaliteiten zijn in het Basisstation vastgelegd in een pakket normen en

richtlijnen.
Een norm moet worden gezien a/s een harde eis. Er kan alleen, op basis van goede
argumentatie vooraf, van worden afgeweken ná expliciete besluitvorming door de
normstellende partij.
Een richtlijn geeft een sterke wens of intentie weer. Van een richtlijn afwijken vergt een goede
expliciete argumentatie.

Het onderscheid in normen en richtlijnen is gemaakt om een drietal redenen. Allereerst zijn niet
alle functionaliteiten even noodzakelijk. Zo is bijvoorbeeld de aanwezigheid van een bepaalde
functie soms belangrijker dan de locatie eryan.
Ten tweede moet beseft worden dat aan een aantal gevraagde functies slechts moeilijk voor
100% kan worden voldaan- Het bezigen van bijvoorbeeld bepaalde afstandscriteria kan in
concrete situaties wel eens lastig blijken. De praktijk is immers altijd weerbarstiger. Vanuit dat
besef is het reeler om in die gevallen te spreken van een richtlijn in plaats van een normOp de derde plaats zijn er situaties denkbaar waarover de rijksoverheid geen zeggenschap
heeft. Dat betreft met name het voorplein, dat vaak eigendom is van de gemeente. ln die
gevallen worden richtlijnen geformuleerd.

4.3

Criteria m.b.t. normen en richtlijnen
Er zijn baslsnormen/-richtlíjnen die van toepassing zijn op elk station en er zijn normen/
richtlijnen die zijn gekoppeld aan een bepaald criterium. Een criterium, met de bijbehorende
aanvulling op of wijziging van de norm of richtlijn, is aangegeven wanneer de norm of richtlijn
afhankelijk is van specifieke factoren of omstandigheden.
De gebruikte criteria hebben vaak het karakter van een parameter of een variabele. Om
piaKische redenen is ook dan het woord 'criterium' gebruikt. Ook dan is er sprake van
aanvulling op of wijziging van de norm/richtlijn,
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4.4

Maatvoeringen en kwantiteiten
Om de normen en richtlijnen zo goed mogefijk meetbaar en toetsbaar te maken, is ervoor
gekozen bij een aantal normen en richtlijnen kwantiteiten op te nemenDe in de normen en richtlijnen opgenomen maatvoeringen en lcuantiteiten zijn ten dele
ontleend aan reeds bestaande normen en ten dele aan met stations functioneel/kwalitatief
vergelijkbare entiteiten, zoals luchthavens, openbare gebouwen en winkelcentra.

4.5

De hoofdfuncties
Met de hoofdfuncties worden functionele zones aangeduid die in de transfenuimten een
specifiek karaKer hebben. Onderscheiden z'tjn :
de voorpleinfunctie. Deze accommodeert de koppeling van andere vervoersmodaliteiten
aan 'het reizen met de trein'. ln de voorpleinfunctie worden onder andere allerlei richtlijnen
gegeven met betrekking tot het voor- en natransport.
de halfunctie. De halfunctie accommodeert vooral de receptiefunctie voor'het reizen met
de trein' en herbergt om die reden onder andere processen zoals oriënteren, informeren en
service verlenen.
de laopverbindingsfunctie accommodeert verplaatsing, verdeling en verbinding binnen het
station. Deze functie vormt de kern van de transferfunctie en bevindt ãch tussen de
(toegang tot de) perronfunctie en de begin-/eindpunten van voor- en natransport.
de penonfunctie. Deze functie accommodeert het in en uit de treinen stappen en þiedt
daarnaast onder andere wachtgelegenheid aan de reizigers.
de bedrijfsfunctie. accommodeertvervoergerelateerde ondersteuning.

¡
.
.
.
.

De kern van de transferfunctie wordt gevormd door de loopverbindingsfunctie. Omdat de
bedrijfsfunctie geen direct belang heeft voor de reizigers, zijn er in deze set geen normen of
richtlijnen voor opgenomen,

4.6

De processen
De volgende processen bepalen tezamen de functionele kwaliteit en worden binnen de
verschillende hoofdfu ncties onderscheiden.

.
r
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¡
¡
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.
.
.
.
r
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4.7

oriênteren;
informeren;

validering vervoersbewijzen;
horizontaalverplaatsen;
verticaalverplaatsen;
wachten;
winkelen;
sanitaire voorzieningen gebrLriken;
service verlenen;
ingaan/uitgaan;
parkeren;
fietsen stallen;

ElectronicTicketing/BeheersteToegang

Stations (ET/BTS)

overig OV inJuitstappen;

technisch/logistiekondersteunen.

Functioneelvlekkenplanstation
Op basis van de gedefinieerde hoofdfuncties en de er binnen voorkomende processen, kan
voor een bepaalde situatie, mede op basis van de afstandenhierarchie (zie deel B hoofdstuk
2.5.2.) een functlonêel vlekkënplän wôrden gemaal(t. Wânneer daarbu gebrulk wordt gemaald
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van het in nonnen en richtlijnen aangegeven ruimtebeslag, is een eerste globale
dimensionering mogelijk. Hierbij is van belang dat het benodigde ruimtebeslag voor elke
onderscheiden functie in het uiteindelijke ontwerp daadwerkelijk beschikbaar blljft, óók als
functionele zones binnen een fysieke ruimte worden gecombineerd. Bijvoorbeeld: als een
loopverbindingsfunctie loopt door een hal, blijft de fysieke benodigde ruimte een combinatie
van het, voor beide zones geformuleêrde, ruimtebeslag.
Figuur 1 geeft een schematische weergave van een functioneel vlekkenplan van een station

Haltunctie

Figuur

l.

Schematische weergave van een functioneel vlekkenplan
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ln figuur 2 zijn schematisch en op hoofdlijnen de deelprocessen binnen de halfunctie verbeeld,
Het ruimtebeslag en de plaats van de deelprocessen binnen de hal kan, afhankelijk van de
specifìeke situatie, varlëren.
De circulatieruimte zargt voor adequate mogelijkheden voor reizigers om zich over de haite
verspreiden en het verschaft de ontwerper mogelijkheden om diverse onderdelen
(zitwachtgelegenheid, commercie en dergelijke) gaed in fe passen. De circulatieruimte bedraagl
40To van het netto oppervlak benodigd vaor de deelprocessen (o.a. zitwacht- en
stawachtgelegeinheid en commercie) die tot de halfunctie gerekend worden.

Circulatieruimte
:Þ

E.

0
o

J

Figuur 2. Schematische weergave halfunctie
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Figuur 3. Functionele indeling perronfunctie
Figuur 3 geeft de functionele indeling vän een penon weer, Deveiligheidszone ligt altijd direct
aa-n de rand van het perron. Vervolgens komt de loopzone en dan de stawachtzone. De
circulatieruimte zorgt voor adequate mogelìjkheden voor reizigers om zich aver het perron te
verspreiden en het verschaft de ontwerper mogelijkheden om diverse voorzieningen
(zitwachtgelegenheid, informatiepaneten) rn fe passen . De circulatieruimte bedraagt 40% van
het netta opperulak benodigd voor de deelprocessen (veiligheidszone,loopzane en
stawachtzone) die tot de perronfunctie gerekend worden.
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4.8

Het begrip 'stroom'
Teneinde de transferkwaliteit van de loopverbindingsfunctie te waarborgen is het begrip
'stroom' gelntroduceerd. De positie van een voorziening/faciliteit wordt nader gespecificeerd
ten opzichte van de (loop)stroom. Om de gewenste positie van een voorziening/faciliteit aan te
geven, wordt daar waar nodig gebruik gemaakt van de aanduidingen:
r in de stroom. Op elke positie in de loopverbindingsfunctie is de voozieninglfaciliteit direct
waarneembaar en niet te vermijden;
. aan de stroom. De voorzieninglfaciliteit is vanuit de stroom direct, zonder dat van de route
hoeft te worden afgeweken, waarneembaar. De vooziening/faciliteit bevindt zich aan de
rand van de loopverbindingsfunctie, zodanig dat de doorstroming niet wordt gehinderd.
r direct bereikbaar. De voorzieningifaciliteit is vanuit de siroom niet direct waarneembaar
en wordt door een venvijzing in de stroom aangeduid. Om er gebruik van te maken moet
van de route worden afgeweken,
Dit is schematisch weergegeven in onderstaande figuur
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lnhoudsoPgave
lnleiding

4

Nummertn-atrix normen en richtliinen voor stations

5

{

Algemene norrnen en richtlijnen

1.1

Algemeen

1.2
1.3

Orienteren
lnformeren

q

1.4

Validering vervoerbewijzen: geen algemene normen en richtlijnen

1.5

Horizontaal verPlaatsen
Verticaal verplaatsen: geen algemene normen en richtlijnen
Wachten: geen algemene normen en richtlijnen

1.6

1.7

I
I
I

I

o

10

10
10
10
10

Winkelfunctie
1.9 Sanitaire voorzieningen: geen algemene normen en richtlijnen
1.10 Service verlenen
1 .11 ln/uitgaan: geen algemene normen en richtlijnen
1.12 Auto's voorrijden/parkeren: geen algemene normen en richtlijnen
1.13 Fietsen stallen: geen algemene normen en richtlijnen
1.14 ET/BTS
1 .15 Overig Openbaar Vervoer: geen algemene normen en richtlijnen
1.8

10

10
10
11
11

116

Tech nischellogistieke ondersteuni ng

11

2
2.1

Voorpleinfunctie

2.2
2.3
2.4
2.5

Orienteren
lnformeren

12
12
12
12
13
13

Algemeen: geen normen en richtlijnen

Validering vervoersbewijzen: geen normen en richtlijnen
Horizontaal verPlaatsen

15

Verticaal verPlaatsen
2.7 Wachten
2.8 Winkelfunctie: geen normen en richtlijnen
2.9 SanitaÍre voorzieningen: geen normen en richtlijnen
2.10 Service verlenen: geen normen en richtlijnen
2.11 lngaan/uitgaan
2.6

'16

16
16
16
16

17
17

2.12 Auto voorrijden/Parkeren
2.13 Fietsen stallen
2.14 ET/BTS: geen normen en richtlijnen

20
20
20

2.15 Overig openbaar veryoer
2.16 Technischeltogistieke ondersteuning: geen normen en richtlijnen
3

Loopverbi nd

3,1

Algemeen
Oriënteren
lnformeren

3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7

in

gstu

n

21
21
21
21
21

ctie

Valideri ng veruoersbewijzen

23
24
26

Horizontaal verPlaatsen
Verticaal verplaatsen

Wachten
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27
27
27
28
28
28
28
28
28

3.8 Winkelfunctie
3,9 Sanitaire voorzieningen: geen normen en richtlijnen
3.10 Service verlenen
3.11

lngaan/uitgaan

3.12 Auto voorrijden/parkeren: geen normen en richtlijnen
3.13 Fietsen stallen: geen normen en richtlijnen

3.14 ETIBTS
3.15 Overig openbaar vervoer: geen normen en richtlijnen
3.16 Technische/logistieke ondersteun ing :

4

Halfunctie

4.1

Algemeen

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.14

Oriënteren

lnformeren
Validering vervoersbewijzen: geen normen en richtlijnen
Horizontaal verpl aatsen

4.16

Verticaal verplaatsen
Wachten
Winkelfunctie
Sanitaire voorzleningen
Service verlenen
lngaan/uitgaan
Auto voorrijden/parkeren: geen normen en richtlijnen
Fietsen stallen: geen normen en richtlijnen
ET/BTS: geen normen en richtlijnen
Overig Openbaar Vervoer: geen normen en richtlijnen
Tech nische/logistieke ondersteun ing

5

Perronfunctie

4.11

4.12
4.13
4.14
4.15

to
29
29
30
30
30
31

3'l
32

32
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
36

Algemeen
5.2 Oriënteren
5.3 lnformeren
5.4 Valideri ng vervoerbewijzen
5.5 Horizontaal verplaatsen
5.6 Verticaal verplaatsen
5.7 Wachten
5.8 Winkelfunctie
5.9 Sanitai re voorzieningen
5.1 0 Service verlenen
5.'l 1 lngaan/uitgaan
5.'1 2 Auto voorrijdenlparkeren: geen normen en richtlijnen
5.1 3 Fietsen stallen: geen normen en richtlijnen
5.1

JO

37
38
38
39
40
4A

40
40
40
40

5.1 4 ETIBTS
5.1 5 Overig Openbaar Vervoer: geen normen en richtlijnen
5.1ô Technische/logistieke ondersteuning: geen normen en richtlijnen

41
41

Bijlage 1 :'Gapaciteitsbepaling fietsenstallingen bij stations'

42
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lnleiding
Op de volgende, bladzijden zijn, in een matrÍx, de hoofdfuncties {op de horizontale as)
gecombineerd met de processen {de verticale as). Deze onderl.egger voor de normen en
richtlijnen is te gebruiken ats Ínfioødsopgâyevân de nofmen ên ricill¡jnen. ln de velden
tussen de hoofdfuncties en proeçssen zijn de nummers weergegeven, waarondet de
betreffende normen en rtchtlijnen zijn te vinden
De normen en richtlijnen
De tabeflen na de functiematrix betreffen:
algemene norrnen en richtlijnen iduster 1)
de normen en richtlijnen voor de voorpleinfunctie (cluster 2)
de normen en richtl$nen voor de loopverbindingsfunctie (cluster 3)
de normen en richtlijnen voor de halfunctie (cluster 4)
de normen en richtlijnen voor de perronfunctie (cluster 5)-

.
.
.
.
.
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Nummermatrix normen en richtlijnen voor stations
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I

Algemene normen en richtlijnen
Deze algemene normen en richtlijnen gelden voor het gehele station.

1,1

1.1.1, Kwaliteit

a. Binnen een OV-knoop dient de kwaliteitvan

de

gen van dverse vervoerwijzen van
vergelijkbaar niveau te z$n.
haltevoorzien

b.

1.2

i

n

Ten behoeve van de belevingskwaliteit dient Ín de gehele
OV-knoop zoveel mogelijk gebruik te uprden gemaakt van
daglichttoetreding.

Oriënteren

1.2.1. Herkenbaarheid

Binnen het station c.q, de OV-knoop dienen oriëç*atledoelen
(verseh il ende v ervoerswijzen en omgevi n g) goed herkenbaar
te ãjn, ædat de reizigerzo min mcgelijkverwijlng nodg
heeft.
I

1.2.2. Qv e¡zichtel iikheid

Het station c.q. de OV-knoop dient intern goed overzichtel'ljk
te zijn. De pubtieke ruirnten diencn transBarant te zijn en
mogen geen dode hoeken hebben.

r{.2.3. Verliêhting

a.

Alle openbaar toegankelijke ruimten en faciliteiten moeten
zijn voorzien van verlichting.

b.

Zowel bij daglicht als bij kunstlicht mogen geen grote
versohillen in liohtintensíteit ontstaan.

1.2.4. Venuijzingen

De venrvijzingen naar - en aanduidingen van oriëntatiedoelen
geschieden op landelijk uniforme wijze met internationale
symbolen. Zeztjn bij alle lichtomstandigheden leesbaar tot
een afstand van 15 meter en onderscheiden zich voldoende
van overige objecten.

{.2.5. Visueêl .contact
buitenruimten

Het wordt wenselijk geacht dat de orientatie wordt
ondersteund door visueel contact met de buitenruimte.

Proftåil spooronf wlkkel¡n0
Bås¡sstatioñ 2005, dèêl
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'1.3

lnformeren

I -3.1. Visuele reislnformatie

a.

Op elk stalion wordt tenminste statische visuele
reisiñfoimatie geboden.

b.

Vispele reisÌnformatle wordt op landelijk uniformq wijze
verstrekt.

13.2. Auditieve (rels)
informatie

Elk station beschikt over een ornroepsysteem. Het
omroepsysteem bestrijK alle functies en voozieningen binnen
het station.

1.3.3, Tijdaanwiizing

De tijdaanwíjzing vindt landel-$k uniform plaats.

1.4

Validering vervoerbewijzen: geen algemene norrnen en riehtlijnen

1.5

Horizontaálverplaatsen

1.5.1. Toegankelijkheid

a.

Gebruikers kunnerl z¡öh zelfstandig (zonder hulp van
anderen) toegang verschaffen tot alle publiek
toegankel$ke ruimten vàn het station.

b.

De functies en yoorzieningen vân het station zijn (Zonder
hulp van anderen) toegankelijk voor mensen met een

handicap

c,

1.5.2. Obstakels

Voor hulpdiensten is de toegankelükhe¡O dusdanig dat
minimeal woidt voldaan aan de plagtsel¡jk geldende
normen/richtlijnqn voor persoonlijke hulpverlening,
brandbestrijding etc.

ln de publiek toegankelijke ruimtes bevinden zich:

a.

geen hangende voorwerpen die lager eindigen dan 2,50
meter boven afgewerkte vloer;

b.

geen uitstekende delen tot op een hoogte van 80 om
boven de afgewerkte vloeq

c.

geen voorwerpen die bij onbewust aanraken schade en

letsel lcunnen veroorzaken.
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:

ii'

;,i,:l ìJ r.:rI

1.5;$, Toegaqgst'ljden

De transferruirnten in het station ãjn ten minste toegankelijk
vanaf een kwartier vóór hetvertrêk 1de aankomst van de
eerstê trein tot een la¡¡artie¡ na het vertrek / de aankomst van
de laatste trein.

{,S

Verticaal verplaatsen: geen algemene normen en richtlijnen

1,7

Wachten: gean algemenê normên en richtlänen

1.8

Wínkelfunctie

l -8.{. }Grakter winkels

1.9 ganitaire voorzieningen:
{.10

Het lcarakter van de winkels en andere oommerc¡ële
voomenrngen
bij aan een sociaal veilige omgeving,

geen algemene normen en richtlijnen

Service verlenen

1.10.{. Afvalo-akken

ln alle transfenuimten dienen afualbakken te staan.

1.10.2. Gameratoezicfit

Het wordt wenselijk geacht dat bij serviee.en:alarmzu¡len en
sociaal onveilige plaatsen carneratoezicht aanwezig is

1.1',

lntultgaan: geen algemene normen en richtlijnen

1.12

Auto's voorrijden/parkeren: geen algemene normen en richtliinen

l.l3

Fietsen stallen: geen algemenê normen en richtlijnen

ProRail Spoomntwlkkellng
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1.14

ET/BTS

'l l4.l Aanwezigheid

Een treinstation kan geschilct gemaakt worden voor
toepassing van een systeem van beheerste toegang (É-íBTS)

1,14.2 9apaciteit

ET/BTS mag n¡et leiden tot een plaatsetijlte vermindering van
de doorstrsomcapaciteit.

1.14 3 Vaststelling aantal

Uitgangspunt voor de berekening van het aantal poortjes is
een capaciteit van een 3O personen per minuut voor een
standaard poo$e van 80 crn breed.

poortjes

,l.15
1.16

1.14.4 Minimum aantal
poorties

FJet minimaal aantal poortjes bédraagt 1 ¡ngaand, 1 uitgaand
en een breed twee richting poortje t.b.v. onder andere mensen
met een handicap-

L14,5 Camera's

Bij BT$-poortjes dient cameratoeZcht aanwezig te z!jn.

1.14.6 Maxlmale zone

De met BTS-poortjes beveilígde zone dient uit optiek van
sociale veiligheid eên zÕ groot mogefijk deel van hêt station te
omvatten.

Overig Openbaar Vervoer: geen algemene normen en riêhflijnen
Te¿hnischelLogistieke ondersteuning

1.16.{. Interactie

De logistieke processen ten behoeve v,an de aan- en afuoer,
voor zowel de commerciële voozieningen als voor het beheer
en de instandhouding, hinderen de transferfunctie niet.

ProRall Spoorontwikkellng
Basi*etation2005, deel

B

11146

Prafiaí1
Normen en richtlijnen voorpleinfunctie

2

Voorpleinfunctie
De voorpteinfunctie dient om de koppeling van andere vervoersmodaliteiten aan 'het reizen
met de trein'te accommoderen.
Aangezien de zeggenschap vanuit de spoorwegsector over het voorplein gering of nihil is, zijn
hierüoor met uiizõñdering van het stallen van fietsen, geen normen opgenomen, alleen
richtlijnen.

2.1

Algemeen: geen normen en richtliinen

2.2

Oriënteren
Normen

Geen

Richtlijnen
2.2.1. Herkenbaarheid

Het station is vanuit de directe omgeving als zodanig te
herkennen" Daartoe zrjn ten minste een logo, een klok, de
entree en de stationsnaam prominent zichtbaar-

2.2-2. Oriënteren

a-

Op het voorplein en vanaf de eindpunten van het voor- en
na transport is directe visuele oriëntatie op de
hoofdingang mogelijk.

b

Vanaf de hoofduitgang is clirecte visuele orientatie
mogelijk op de hoofdlooproute en op de beginpunten van
het natransport, te weten: OV-halten, fietsenstallingen en
voorrij- en parkeergelegenheden vnor taxi's en autq's-

2.2.3. Markering

2-3

De markering van looprouies voor visueel gehandicapten is
aanwezig tussen de overige OV-halten en de hoofdingang van
het station en sluit goed aan op de binnen het station
toegepaste markeringen.

lnformeren
Normen

Geen

ProRãll Spoorontwikkeling
Basisstation 2005, deel B

12t46

Prcfiail
Normen en richtlijnen voorpleinfunctie

Richtlijnen
2.3.f . OV-informatie

De informatie over het OV (exclusief trein) wordt direct bij de
OV-halten verstrekt en omvat minimaal de dienstregelingen.
De informatie is landelijk op uniforme wijze toegankelijk en
herkenbaar.

Criterium 1: per dag gaan > 15.000 reizigers het station in/uit
Alle actuele informatie met betrekking tot de beschikbaarheid
en het gebruik van vervoersdiensten wordt ook interactief
beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld door een infozuil met
informatie.
Criterium 2: stapplaats internatianale treinen
De informatie wordt tevens verstrekt in het Engels, Frans en
Duits.
2-3.2. Gerneente informatie

Gemeente-informatie wordt verstrekt op circa 2O meter van de
hoofdentree van het station, minimaalbetreffênde: een
plattegrond en de bereikbaarheid van belangrijke attracties,
de bel angrij kste fietsroutes, voorzienin gen, etc.

Criterium 1: uitgebreide stadsinformatie gewenst en:
Criterium 2: per dag gaan > 15.040 reizigers het station in/uit
Gem eente-i nformatie wordt ook interactief besch i kbaar

gestetd.
Criterium 3: station voor attractie met veel internationale

belangstelling
De informatie wordt in meerdere talen verstrekt.
2.3.3. Tijdaanwijzing

Tot de voorpleinfunctie behoort een klok die zichtbaar is vanaf
de eindpunten van het voortransport.

2.4

Validering vervoersbewijzen: geen normen en richtlijnen

2.5

Horizqntaalverplaatsen
Normen

Geen
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Richtlijnen
2.5.'1. Bereikbaarheid

2.5.2. Afstandenhiërarchie

a.

Het station is met alle plaatselijk voorhanden
vervoerswijzen berei kbaar.

b.

Aanvoerroutes (vanuit voor - en natransport) worden op
een kwalitatief goede manier aangesloten op het
loopnetwerk in station.

c.

Voor wat betreft veiligheid, sociale veiligheid en
verplaatsingscomfort wordt de volgende prioriteit
aangehouden: 1: voetganger, 2:fietser, 3: OV (tram, bus),
4: auto, taxi. (zie 2.5,2).

d.

Kruisingen tussen voetgangers en alle overig verkeer
vinden plaals op specifiek daarvoor bedoelde en
gemarkeerde plaatsen.

De diverse voorþleinfuncties bevinden zich in concentrische
c¡rkels rond de toegang van het treinstation Hierbij geldt een
hiêrarchie op grond van: behoeften van re¡zigers (gemak met
bagage), benodigd ruimtebeslag (uitstappen kost minder
tijdiruimte dan wachterl rnstappen) en beheersbaarheid ('wild'
stallen van fietsen). Zie onderstaande f¡guur-

trein
Fiets

x

Fiets
Uit taxlauto stappen {reiziqer is passaoier)
ln taxi/auto

'X,

metro
Uit tram slappen eindhalte tramliin)
I

UiUin
n)
ln tram stappen
Uit bus stappen (eindhalte busliin)
Uitrin us
ln bus stappen (beginhalte buslijn)
Auto lanq parkeren (reiziger is chauffeur)

x
x
x
x
x
x
ring ring r¡ng r¡ng

4321

Treinstation
Voorplei n/stationsplei n

(openbaar) Vervoersknoop
Staiiongebied
Stationsomgeving

I

ffi
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Richtlijnen
2.5.3. Looproutes

De looproutes tussen de begin- eindpunten van het voor- na
transport en de toegang van het station voldoen aan de eisen,
gesteld aan het proces'horizontaal verplaatsen' van de
loopverbi ndi ngsfuncti e.

Crîterium : voorple infuncties geTntegreerd

in station

Wanneer beginJeindpunten van het voor-/natransport zijn
geïntegreerd in de gebouwstructuur van het station, wordt voor
de verbindingen tussen de vervoerswijzen binnen het station
voldaan aan de eisen die worden gesteld aan de
loopverbi ndin gsfunctie van een treinstation.
2.5.4. Voetgangersgebied

Tussen de belangrijkste entrees van het stationsgebouw en de
(eerste) rijbaan, is een verharde, vlakke en obstakelvrije
voetgangersstrook aanwezig met een oppervlaKe van minimaal
7/rm'x de breedte van de entree(s).
Criterium 1: per dag gaan, per entree > 7.500 reizigers het
station in/uit
De oppervlakte is minimaal 10 m1 x de breedte van de
entree(s).
Criterium 2: per dag gaan, per entree > 15.0A0 reizigers het
station inluit
De oppervlakte is minimaal 12Yzm|x de breedte van de
entree(s).
Criterium 3: per dag gaan, per entree > 25.000 reizigers het
station in/uit
De oppervlakte is minimaal 15 m1 x de breedte van de
entree(s)-

2.6

Verticaal verplaatsen
Normen

Geen

Richtlijnen
Zie normen'verticaal verplaatsen' bij de
'loopverbi ndi ngsf unctie'
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2.7

Wachten
Normen

Geen

Richtlijnen
2.7.1. Wachtgelegenheid

a.

Tot de voorpleinfunctie behoort een zitwachtgelegenheid
met een eapaciteit van O,A2a/o van het dagelijks aantal
reizigers dat het station in-/uit gaat, boven een minimum
van 4zitplaatsen-

b.

De wachtgelegenheid is beschut tegen hinderlijke
weersinvloeden, te weten neerslag en wind,

m I : nationaal/internation aal vervoersknooppunt enlof
Crìterium 2: per dag gaan > 50.A00 reizigers het station in/uit
Criteriu

Direct nabij de voorrijgelegenheid voor taxi's en kiss & ride
biedt een wachtruimte beschutting tegen hinderlijke
weersinvloeden, te weten neerslag en wtnd. Die ruimte mag
ondergebrachi zijn in de stationshal.

2.8

Wlnkelfunctle: geen normen en rlchtl[nen

2,9

Sanitaire voorzieningen: geen normen en richtlijnen

2.10

Service verlenen: geen normen en richtlijnen

2.11

lngaan/uitgaan
Normen

Geen

Richtlijnen
2.11.1Entree{s}

De hoofdin-/uitgang(en) van het station zijn als zodanig
duidelijk herkenbaar en te onderscheiden van neveninuitgang(en).
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2.',2

Autovoorrijden/parkeren
Normen

Geen

Richtlijnen
2.12.1 W egbrengenlafhalen

ln ring

1 (zie 2.5.2.) is voorrijgelegenheid aanwezig voor taxi's

en kiss & ride.

ln ring 2 (zie 2.5.2. ) zijn (zonodig apart gemarkeerde)
kortparkeerplaatsen (max. % uur) aanwezig. Gerekend moet
worden met een minimale ruimte voor 3 personenauto's,
vermeerderd met een aantal parkeerplaatsen gelijk aan A,O2a/o
van het aantal reizigers dat per dag het station in-/uitgaat.
2.12.2. Taxi voorrijden

2.12.3
Parkeervoorzienin gen voor
mensen met een handicap

Direct nabij één van de hoofdingangen/-uitgangen is een taxivoorrijstrook of taxi-opstelplaats aanwezi g.
Direct nabij één van de hoofdingangenl-uitgangen is
parkeerruimte aanwezig voor mensen met een handicap.

Criterium t: per dag gaan > 7.540 reizìgers het statian inluit
2 parkeerplaatsen
Criterium2: per dag gaan > 15.000 reizigers het station inluit
3 parkeerplaatsen
Criterium 3: per dag gaan > 25.000 reizigers het station in/uit
4 parkeerplaatsen

2.19

I
Fietsen stallen

Normen
2.13.1 Aanwezigheid

Bij ieder station zijn voor reizigers beveiligde en onbeveiligde

stallingen aanwezig.
2.13.2 Locatie beveiligde

stallingen

De loopafstand van de verste plaats in een beveiligde stalling
naar de ingang van het station bedraagt maximaal 200 meter

I

De gedetailleerde kwaliteitseisen waaraan fietsparkeersystemen dienen te voldoen zijn
beschreven in het Normstellend document Fietsparkeersystemen (Fietsparkeur), Uitgave
Stichting Fietsparkeur, datum 5 november 1998
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Normen
2.13.3 Locatie onbeveiligde

a.

lndien er bij een station meerdere aanrijroutes voor fietsen
zijn, díent daarmee bij de plaatsbepaling van de
onbeveiligde stallingen rekening te worden gehouden,

b.

De loopafstand van de verste plaats in een onbeveiligde
stalling tot de íngang van het station bedraagt maximaal 50

stallingen

meter.

c.

Een onbeveiligde stalling wordt zo geplaatst dat gebruikers
goed zicht hebben op de omgeving en vice versa.

2.13.4 Capaciteit

Het benodigde aantal fietsparkeerplaatsen en de verdeling
tussen beveiligde en onbeveiligde plaatsen wordt vastgesteld
op basis van de V&W-richtlijn 'Capaciteitsbepaling
fietsenstallingen bij stations' (zie bijlage 1).

2.13.5 lnrichting algemeen

a.

De stallingsvoorzieningen zijn afgestemd op de fietstypes
die het meest worden gebruikt, inclusief fieisen met
kinderzitjes.

b.

De stallingsvoozieningen zijn overdekt. De overkapping
bevindt zich boven stahoogte (2,10 meter);

Criterium

l.

err's een collectieve stalling aanwezig:

De onbewaakte stalling hoeft niet overkapt te zijn

2.13.6 lnricht¡ng beveiligde

c.

De stallingsvoorzieningen hebben geen doodlopende
paden.

d.
a.

De stallingsvoorzieningen dienen goed verlicht te zijn

stalling

Het fietsparkeersysteem in collectieve stallingen die
elektronisch beveiligd zijn, heeft zo nodig een universele
aanbindmogelij kheid voor het fìetsframe.

b.

Fietsen worden op één niveau geplaatst, tenzijdit als
gevolg van beperkingen van de beschikbare ruimte
uitdrukkelijk niet mogelijk ¡s. ln zo'n afwijkende situatie
kunnen lietsen ook in een hoog-laag-systeem worden
gestald of in een etagerek. De afstand tussen de fietsen
{hart-op-hart-afstand) bedraagt 37,5 cm en het
hoogteverschil 25-3û cm. Etagerekken zijn voozien van
een zogenaamde uitschuifgoot of een andere constructie
die het fietsers makkelijk maakt hun fiets op het bovenrek
te plaatsen.

c.

De breedte van de looppaden tussen de
fietsparkeersystemen is minimaal 2,10 meter. ln stallingen
met etagerekken voorzien van uitschuifgoot bedraagt de
breedte 3.00 meter.

d.

Wanneer stallers gebruik moeten maken van een trap, dan
dient deze voorzien te zijn van een fietsgoot op minimaal
15 cm van de leuning. Hellingshoek van hellingbanen enlof
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Nonnen
trappen voldoen aan de in de Leidraad aanbevolen

maten-'
2.13.7 lnrichting

a.

onbeveiligde stalling

De breedte van de looppaden tussen de
ietsparkeersystemen bedraagt m i nimaal 2, 1 0

f

b.

m

eter

Het fietsparkeersysteem heeft een universele
aan bindmogelij kheid

voor het fietsframe.

Richtlijnen
2.13.8. Fietsroute

a.

Stallingen dienen veilig en direct bereíkbaar te zijn voor
fietsers.

b.

De fietspaden die naar stallingen leiden kruisen zo min
mogelijk met wegen en paden van ander verkeer.

c.

De toeleidende fietsroute sluit direct aan op de toegang
van de beveiligde en onbeveiligde fietsenstalling.

2.14

ET/BTS: geen normen en richtlijnen

2.15

Overig openbaar vervoer
Normen

Geen

Richtlijnen

2.15.1. Haltes overig OV

2.1

5.2 Trei nve rva n gend

vervoer

2.16

a.

De instaphaltes van het OV (exclusief trein) bevinden zich
in ring 1 oî 2 (zie richtlrjn 2.5.2.).

b.

De uitstaphaltes van het OV (exctusief trein) bevinden zich
in ring I (zie richtlijn 2.5-2.).

ln verband met treinvervangend busvervoer is voorrijden van
bussen nabij de hoofdingang mogelijk.

Technische/logistieke ondersteuning: geen normen en richtlijnen

2

Hier wordt vervvezen naar CROW-publicatie 158: 'Plaats maken voor de fiets. Leidraad voor
parkeren en stallen.', juni2001.
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3

Loopverbindingsfunctie
De loopverbindingsfunetie accommodeert verplaatsing, verdeling en verbinding; deze functie
bevindt zich tussen de perrons en de begin/eindpunten van voor- en natransport

3.1

Algemeen
Normen

Geen

Richtlijnen
3.1.1. Kwaliteit

De loopverbinding dient aan de volgende kwaliteitseisen te
voldoen:

a.

een korte loopafstand; de te verbinden punten dienen zo
dicht mogelijk bijeen te liggen en de looproutes
daartussen dienen zo min mogelijk af te wijken van de
ideale (rechte) lijn.

t).

rnogelijklreid tot anticiperen op de route:de reiziger nioet
kunnen overzien hoe hij verder moet reizen (richting
trei n/metro/tram lbus/taxila uto/f ets/voet),
i

r.

3-2

mogelijkheid tot anticiperen op tempo: zo min mogelijk
moeite hoeven doen om obstakels te vennijden; danwel
haaks of tegenliggende stromen tegen te komen.

Oriënteren
Normen
3.2.1. Oriêntatiedoelen

ln de loopverbindingen is orientatie (direct zicht)mogelijk op
de volgende doelen (indien aanwezig). hoofdingang, perrons;
(verwijzing naar) OV-halten, taxistandpl aats, telefoon,
toiletten, nooduitgangen, reisinformatie, kaartverkoop,
bagagekluizen en bagageafgifte, kiss & ride, parkeren,
rijwielstalling.

3.2.2. Verwijzingen

Verwijzirrgerr en aanduidingen bevinden zich in (b.v. boven)
de stroom.

3.2.3. Vluchtroute

De loopverbindingsfunctie is tevens de belangrijkste
vluchtroute bij calamiteiten. Daarnaast is te allen tijde een
alternatieve vluchtroute aanwezi g, wan neer de
loopverbindingsfunctie op enige plaats is geblokkeerd.

3.2.4. Markering

De loopverbindingsfunctie is voorzien van een markering ten
behoeve van de visueel gehandicapten.

3.2.5. Overige verwijzingen

Verwijzing naar diensten, niet gedefinieerd als
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Normen
oriëntatiedoelen, vindt plaats in de stroom, in ieder geval
direct bij de hoofdingang van het station en bij de toegangen
tot de perrons.

Richtlijnen
3.2.6. Markering

Het wordt wensetijk geacht dat de loopverbindingsfunctie zich
door accentuering of markering herkenbaar onderscheidt van
andere functies.

3.2.7. Station splattegrond

3.3

Ter ondersteuning van de oriëntatie kan een
stationsplatiegrond worden geplaatst. Deze bevindt zich dan
aan de stroom, ter plaatse van het raakvlak van de
loopverbi ndingsfu ncti e met de halfunctie enlof perronf unctie-

lnformeren
Normen
3-3.1. Visuele reisinformatie

Statische visuele reisinformatie wordt verstrekt aan de stroom,
minimaal direct na de hoofdingang en bij de overgang van de

loopverbindingsfunctie naar de perronfunctie.

3.4

3.3.2. Tijdaanwijzing

De klok bevindt zich in de stroom, in ieder geval direct bij de
overgang van loopverbindingsfunctie naar hal- en
perronfunctie.

Richtlijnen

Geen

Validering vervoersbewijzen
Norrnen
3.4.1. Positie apparatuur

a.

Validering van de vervoersbewijzen vindt plaats aan de
stroom.

b.

De valideringsapparatuur (indien aanwezig) bevindt zich
direct nabij de hoofdingang eniof bij het begin van de

perronfunctie.

c.
3.4.2. Capaciteit

Voor wat betreft de apparatuur wordt geen onderscheid
gemaakt naar vervoerder (geen gescheiden ontwaarders)

De capaciteit van de apparatuur is zodanig dat het
afwikkelingsniveau maximaal één niveau verslechtert. (zie
voor afwikkelingsniveaus Deel A hoofdstuk 3.4)
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Richtlijnen

3.5

Geen

Horizontaalverplaatsen
Normen

3.5.{. Verplaatsingsvorm

De loopverbindingsfunctie is geschikt en veilig voor lopen en
voor wagens voor vervoer van mensen met een handicap

3.5.2. Obstakels

ln de stroom bevinden zich geen hinderveroorzakende
obstakels.

3.5.3. Kruising met
treinsporen

Gelijkvloerse kruisingen met treinsporen zijn niet toegestaan

3.5.4. Automatische deuren

Criterium: dagelijks aantal loopbewegingen per doorgang >
7.500
Bij de hoofdentree en eventuele overige doorgangen in de
stroom met > 7500 loopbewegingen worden automatische
deuren toegepast,

3.5.5. Afmetingen

a.

De loopverbindingsfunctie heeft een minimum netto
brêêdte van 2,4 m1-

b.

De afmeiingen van de loopverbinding dienen te worden
bepaald op basis van afwikkelingsniveau C (zie hst 3.4).
(DiL korrrL overeer¡ rnet een capaciteit van 41 pers/nt'

breedtelminuut.)

3.5.6. Circulatieruimte

c-

Bij tegengestelde stromen drent 0,6 m1 extra breedte te
worden gerekend.

d.

Langs een wand dient 0,4 m' extra breedte schrikruimte te
worden gerekend.

a.

Wanneer functies/activiteiten zijn gesitueerd aan de
stroom en deze een interactie veroor¿aken met de
hoofdverplaatsing n de loopverbindi ngsfunctie, dan wordt
gerekend met een extra breedte van 1,0 m' aan de zijde
waar de bedoelde functies/activiteiten zich bevinden
('etalagenorm').
i

b.

Ruimte voor wachtrijen (bijvoorbeeld bij balies en loketten)
bevindt zich buiten de stroom.
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Normen
3.5.7. Beschutting

Criterium 1: loopbewegingen per dag > 7.500 per dag per
sfafibn
De loopverbindingsfunctie tussen hoofdentree en het perron is
beschut tegen hinderlijke weersi nvloeden, te weten neerslag
en wind.
Criteri um 2: b$zonder belevi ngsn iveau gewensts .

De loopverbindingsfunctie tussen het voor- en natransport en
het stationsgebouw is beschut tegen hinderlijke
weersinvloeden, te weten neerslag.

Richtlijnen
3.5.8. Carrouseldeuren

Criterium: dagelijks aantal loopbewegingen per doorgang >
5A00-

Op plaatsen waar comfort gewenst is kunnen carrouseldeuren
worden toegepast.

3.6

Verticaalverplaatsen
Normen

3.6.{. Capaciteit
3.6.2. Hellingbaan

Verticale verplaatsing mag niet leiden iot (plaatselijke)
vermindering in de doorstroomcapaciteit.
a. Hoogteverschillen kunnen worden overwonnen met een
vaste hellingbaan of geleidelijk verlopende vloer met een
maximale helling van:
1. 12 b¡ een hoogteverschil < 0,25 m.
1:16 bij een hoogteverschilvan 0,25 - 0,5m.
| 2A blj een hoogteverschil > 0,5 m.

b.

Bij een te ovenvinnen hoogteverschil > 1 meter dient een
tussenbordes te worden toegevoegd- Het hoogteverschil
tussen de tussenbordessen is maatgevend voor de
toelaatbare heltingshoek (zÍe a)

c.

De minimale breedte van een vaste hellingbaan bedraagt

1,2t m.

d.

ln uitzonderlijke gevallen wordt een mechanische
hellingbaan toegepast. De afuoercapaciteit van een
mechanische hellingbaan bedraagt 57 pers/m'
breedte/minuut

t

Bi¡ een bijzonder belevingsniveau wordt gedacht aan uitzonderlijke gevallen zoals bij de
Nieuwe Sleutelprojecten.
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Normen
3.6.3. Trappen

a.

Hoogteverschillen dienen altijd overbrugbaar te zijn door
middel van trappen, tenzij het te overbruggen
hoogteverschil < 1 m is en een vaste hellingbaan of
geleidelijk verlopende vloer hierin vooziet.

b.
c.

Trappen bevinden zich in de stroom,

d,

Trappen zijn netto altijd breder dan 2,40 m en zijn aan
weerszijden voozien van [euningenDe breedte van de trap(pen) dient te worden bepaald op
basis van een capaciteit van 38 pers/m' breedte/minuut
(afwikkelingsniveau C, zie deelA hoofdstuk 3,4)-

e- Bij tegengestelde

stromen dient 0,6 meter extra breedte te

wordèri gerekend.

f.

Trappen zijn voor2en van een fietsgoot en aan beide
zfjden van markeringen t.b.v. visueel gehandicapten.

g.

Trappen bevinden zich in verband met de sociale
veiligheid nooit in gesloten trappenhuizen, tenzij het
noodtrappen betreffen-

3.6.4. Liften

a.

Wanneer hoogteverschillen tot 6 meter niet overbrugd
kunnen worden door een geleidelijk vloerverloop of een
vastê helllngbaan (zie 3.6.2.) dient ten behoeve van
mensen met een handicap, bagagekarren, kinderwagens,
fietsen en dergelijke een lift aanwezig te zijn.

b.

Voor hoogteverschillen van meer dan 6 nreter dient een
lift aanwezig te zijn.

c.

Publieke liften, welke niet uitsluitend bedoeld ztjn in het
kader van toegankelijkheid in verband met het onder a .
genoemd gebruik, bevinden zich aan de stroom
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3.6.5. Roltrappen

Een rolûap neemt de noodzaak tot een lift en trap niet weg
De afuoercapaciteit van een roltrap (breedte treden =1,0 m
gem. snelheid is 0,5/0,6 m/s: 90 pers/min) mag wel in
mindering worden gebracht op de benodigde trapbreedie.

Criterium 1: st$gpunt met een te overbruggen hoogteverschil
van >2m verwerkt >750 reizigers, in één richting per drukste

kwartier
Uit capaciteitsoverwegingen wordt een roltrap in de stroom
toegepast.

enlof Criterium 2: per dag verwerkt het station > 15.000
loopbewegingen

Bijte overwinnen hoogteverschillen van >2m worden uit
comfortoverwegingen opgaande roltrappen in de stroom
toegepast.
enlof Criterium 3: per dag venuerkt het station > 25.404
loopbewegingen
Bij te ovenruinnen hoogteverschillen van >2m worden uit
comfortoverwegingen neergaande roltrappen in de stroom
toegepast.

3.6.6. Plaatsing

Per stijgpunt dienen de verschillende
overbruggingsmogelijkheden dicht bijeen geplaatst te zijn

3.6.7. Rangorde

ln geval andere criteria niet leiden tot een directe keuze, geldt
voor de verticale verplaatsing de volgende voorkeursvolgorde
1. Vaste hellingbaan tot 1 m hoogteverschil + trap
2. Vaste trap + lift
3. Roltrap opgaand
4. Roltrap neergaand
5. Mechanische hellinsbaan

Richtlijnen

3.7

3.6.8. Overbrugging

Het aantal hoogteverschillen dient zoveel mogelijk te worden

hoogteverschil

beperkt.

Waehten
Normen
3.7.1 . Wachtgelegenheid

ln de stroom van de loopverbindingsfunctie worden situaties
vermeden die oponthoud kunnen veroozaken. Ruimte voor
wachten wordt daarom slechts geboden buiten de stroom,
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3.8

Geen

Winkelfunctie
Normen
3.8.1. lnteractie

a.

Winkelend publiek mag geen nadelige invloed uitoefenen
op de beschikbare ruimte voor de horizontale en verticale
verplaatsing-

b.

Aanwezige winkels hebben geen negatieve invloed op de
oriëntati e, informatie, verplaatsingssnel heid en -richti ng in
de loopverbindi ngsf unctie.

3.8.2. Verkoop
vervoerbewijzen

r.

De wachtrij voor winkels mag geen nadelige invloed
uitoefenen op de beschikbare ruimte voor de horizontale
en verticale verplaatsing

-

Vervoersbewijzenverkoop, indien aanwezi g, vindt plaats

a

aan de stroom,

b.

Kaartautomaten bevinden zich aan de stroom rtirect nabij
de hoofdingang enlof de toegangen tot de perrons.

t-

Dê wachtrlJ voôr de vervoersbewijzenverkoop mãg geen
nadelige invloed uitoefenen op de beschikbare ruimte
voor de horizontale en verticale verplaatsing.

Richtlijnen
3.8.3. Girculatieruimte

Winkels aan de stroom van de loopverbindingsfunctie mogen
zich met de ingang aan de stroom bevinden met in
achtneming van voldoende circulatieruimte bij de
ingang/uitgang.

3.9
3.'10

Sanitaire voorzieningen: geen normen en richtlijnen
Service verlenen
Normen
3.10.1. Kluisjes

Kf uisjes zijn 'direct bereikbaar' gesitueerd en zijn uit oogpunt
van sociale veÌligheid goed zichtbaar opgesteld.

3,10.2 Bagagevervoer

Criterium: staf¡bn ls stopp/aafs van internationale treinen
Op de treinperrons is, indien bagagekarren worden toegepast,
plaats voor bagagekarren in de circulatieruimte beschikbaar.
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Richtlijnen

3.11

Geen

lngaanluitgaan
Normen
3,11.1. Entree(s)

a- Onderscheid wordt gemaakt tussen de hoofdentree en de
neveneritree. Alle als hoofdentree aangemerkte
toegangen voldoen aan hetzelfde niveau van
toegankelijkheid.

b.
Richtlijnen

De hoofdentree bevindt zich op het zelfde hoogteniveau
als de voorpleinfunctie en bevindt zich in de stroom.

Geen

3.12

Auto voorrijden/parkeren: geen normen en richtlijnen

3.13

Fietsen stallen: gèen normen en richtlijnen

3.14

ET/BTS

Normen
3.14.1 Afstand BTS-poortjes De afstand van BTS-poortjes tot zowel de onder als de
tot stijgpunten
bovenzijde van stijgpunten dient minimaal 5 m. te bedragen
De loopstroom mag hier niet worden gehinderd door
obstakels, wachtrijen of kruisende loopstromen-

Richtlijnen

geen

3.15

Overig openbaar vêrvoer: geen normen en richtlijnen

3.16

Technische/logistieke ondersteuning:
Normen

LET OP ZIË ALGEMENE NORMEN EN RICHTLIJNÊN

Richtlijnen
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4

Halfunctie
De halfunetie accommodeert de receptiefunctie voor het reizen met de trein. Er is onderscheid
te maken in de lralfuncfie en het daadwerkelijk hebben van een ruimte ingericht als hal, dit
laatste is afhankelíjk van de inschatting van de marktkansen door de exploitant.

4.1

Algemeen
Normen

4.1.1.Locatie

Als in het stationsontwerp niet in een fysieke hal wordt
voozien dient de voor de halfunctie benodigde zit- en
stawachtgelegenheid elders op het station te worden
gerealiseerd.

Richtlijnen

4.2

Geen

Oriënteren
Normsn
4.2.1. Oriëntatiedoelen

a.

Vanuit de halfunctie is vrii zicht op de
loopverbi nd

b.

4.2.2. Ontmoetingspunt

i

n

gsf

u

ncti e.

Vanuit hel grensvlak met de loopverbindingsfunctie, is
direct vrij zicht op de volgende orientatiedoelen:
kaartverkoop, voorziening voor reisinformatie,
hoofdingang, telefoon, wachtgelegenheid (voor zover
deze onderdeel uit rnalter¡ van de lølfutrctie).

Tot de halfunctie hoort een duidelijk gemarkeerd
ontmoetingspunt.

Richtlijnen

Geen
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4-3

lnformeren
Normen
4.3.1. Visuele reisinformatie

Tot de halfunctie behoort een informatiepunt, waar op
overzichtelijke wijze informatie wordt verstrekt over de
treindiensten deze informatie omvat minimaal de
dienstregelingen en het lijnennet.
Criterium 1: per dag gaan > 15.000 reizigers het statian in/uit
Alle actuele informatie met betrekking tot de beschikbaarheid
en het gebruik van vervoersd¡ensten wordt ook interactief
beschikbaar gesteld.
Crìteri u m

2

:

stopptaats intern ationale treinen :

De visuele reisinformatie wordt tevens verstrekt in het Engels,

Frans en Duits

4.3.2. Gemeente informatie

Wanneer het gestelde in de richtlijn 2.3.2 niel kan worden
gereal iseerd als onderdeel van de voorpl einfu nctie, wordt
deze richtlijn verheven tot norm voor de halfunctie.

4.3.3. Tijdaanwijzing

Tot de halfunctie behoort een klok die vanaf nagenoeg iedere
positie duidelijk zichtbaar is.

Richtlijnen
4.3.4. Visuele reisinformatie

Tot de halfunctie behoort een informatiepunt, waar op
overzichtelijke wijze informatie wordt verstrekt over het
lokale/regionale OV; deze informatie omvat minimaal de
dienstregelingen en het lijnennet.

4.4

Validering vervoersbewijzen: geen normen en richttijnen

4.5

Horizontaalverplaatsen
Normen
4.5.1. Circulatieruimte

Ër is ciiculatieruimte ter grootte van 41o/o van het netto
oppervlak, benodigd voor de deelprocessen die tot de
halfunctie worden gerekend. Deze toeslag is zodanig
verdeeld, dat het te verwachten verdelingspatroon van
lopende en wachtende reizigers wordt gediend (niet voor loze
restruimte).

4.5.2. Beschutting

De circulatieruimte is beschut tegen hinderlijke
weersinvloeden, te weten neerslag en wind.

Riehtlijnen

Geen
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4.8

Verticaalverplaatsen
Geen

Normen

Richtlijnen
4.6. 1. Hoogteverschillen

4.7

Binnen de halfunctie bestaan geen hoogteverschillen tussen
de afzonderlijke deelf uncties/voozieningen.

Wachten
Normen
4.7 .1.

Zitwachtgelegenheid

a.

Tot de halfunctie behoort een zitwachtgelegenheid, met
een zitcapaciteit van 0,05Yo van het aantal reizigers dat
dagelijks het station inJ uitgaat, boven een minimum van
4 zitplaatsen.

b.

Voor het ruimtebeslag rekenen met 1,5 m2 bruto per
zitplaats.

c.

De zitwachtgelegenheid is beschut tegen neerslag, wind
cn tooht cn gocd geklimatieeerd, overeenkomstig het

binnenklimaat.

Criterium: stopplaats van internationale treinen
Een deelvan de zitgelegenheid kan worden uitgevoerd als
lounge, met hoog zitcomfort en fysiek gescheiden van de
overige halfuncties. Het binnenklimaat waarborgt rust en
comfort.

Voor het ruimtebeslag rekenen met 2 m2 bruto per zitplaats4,7 .2. Slaw

achtgelegenheid

a.

Tot de halfunctie behoort stawachtgelegenheid, zonder
fysieke afscheiding met de overige halfuncties, met een
capaciteit van 1 o/o van het aantal in-/uitstappers per dag

b.

Voor het ruimtebeslag rekenen met 1 m2 bruto per
staplaats.

c.

De stawachtgelegenheid is beschut tegen hinderlijke
weersinvloeden, te weten neerslag en wind.

Richtlijnen
4.7.3. Restauratie

De wachtgelegenheden mogen worden gecombineerd met
restauratieve functies, mits consumptÍes niet verplicht zijn en
dit duidelijk wordt aangegeven.
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4.8

Winkelfunctie
Normen

Geen

Richtlijnen
4.8.1. Verkoop

vervoerbewijzen
4.8.2. Combinatie met

vervoersgerelateerde
diensten

4.9

Loketten voor vervoersbewrjzenverkoop bevinden zich, indien
aanwezig, aan de stroom van de loopverbindingsfunctie.
Wanneer winkels tevens vervoergerelateerde diensten
leveren, zijn de eisen gesteld aan deze diensten maatgevend,
ln dit geval dienen de winkels toegankelijk voor mensen met
een handicap te zijn.

Sanitairevoorzieningen
Normen
4.9.1. Publieke toiletten

Toiletten voor winkelpersoneel kunnen tevens beschikbaar
worden gestetd als publieke toiletten. Wanneer dan maar één
toilet aanwezig is, is dit tevens een toilet geschikt voor
mensen met een handicap.

Criterium 1: dagel$ks aantal loopbewegingen in station >
7.500
Er zrin voor publiek en personeel gescheiden toiletten.
Publiek: per 10.0Õ0 loopbewegingen 1 damestoilet, tevens te
gebruiken door mensen met een handicap, en t herentoilet.
Criterìum 2: dagelijks aantalloopbewegingen in statÌon >
50.000

Publiek: 1 separaai gehandicaptentoilet en 1 damestoilet en
herentoilet per 10.000 loopbewegingen4.9.2 Positie toiletten

a.

'1

Toiletvoozieningen maken onderdeel uit van de
halfunctie en bevinden zich direct nabijde wachtruimten
en winkelfuncties.

b.

De toiletvoorzieningen zijn 'direct bereikbaar'vanuit de
loopverbi nd ingsfunctie.

c.

Bij loopafstanden van > 175 m vanaf de
loopverbindingsfunctie naar toiletten worden additionele
toilefuoorãeningen aangebracht, waarbij het totaal aantal
toiletten per gebruiksgroep niet groter mag worden dan
1,5 maalde norm 4.9.1.
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Richtlijnen
4.9.3. Kinderkleedruimte

Criterium: de verbl$fstijd op een station is langer dan 15
m¡nuten als gevalg van overstappen van/naar ander openbaar
vervoer.
Dan is bij de toiletten een kinderkleedruimte aanwezig.

4.10

Service verlenen
Normen

4JAi, Telefoon

Op ieder station is een publieke telefoon aanwezig die ook
geschikt is voor mensen met een handicap.

43A.2. Bagage afgifte

C ri te ri u m

: sfopp/aafs

i n t e rn

at i an al e t re i n e n

Bagageafgifte is aanwezig en is'direct bereikbaar'.
4.10.3. EHBO-voorzlening

Criterium: dagelijks venwerkt het station > 7.540
loopbewegingen

Op het station is een EHB0-voorziening aanwezig. Ðeze
bevindt zich aan de stroom op een duidelijk aangegeven
locatie. De post is minimaal uitgerust met een oproep
/meldsysteem om opgeleid personeel op te roepen.
Geen

Richtlijnen

4,11

Ingaan/uitgaan
Normen
Naast de ingang{en)en de uitgang(en)in de
loopverbindingsfunctie, kent de halfunctie geen andere
primaire entrees.

4.11.1. Entree(s)

Nevenin-iuitgangen zijn zodanig gesitueerd, dat hierdoor geen
venvarring met de hoofdin-/uitgangen ontstaat.
NeveninJuitgangen zijn gekoppeld aan en afgestemd op een
specifieke doelgroep en zijn sociaalveilig ingericht.

Richtlijnen
4.1 1.2. Fietsenstall

4.12

ingen

Vanuit de beveiligde fietsenstalling is de hal direct bereikbaar
via een neveningang-

Auto voorrijden/parkeren: geen normên en richtlijnen
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4.13 Fietsen stallen: geen normen en richtlijnen
4.14

ET/BTS: geen normen en richtlijnen

4.15

Overig Openbaar Vervoer: geen normen en richtlijnen

4.{6

Technische/logistieke ondersteuning
Normen

LET OP ZIE ALGEMENE NORMEN

Richtlijnen
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5

Perronfunctie
De perronfuncf¡e accommodeert het in en uit de treinen stappen; reizigers moeten zich over
het perron kunnen verspreiden en veilig kunnen wachten.

5.1

Algemeen
Normen

5.l.l.lndeling

Rlchtl$nen

5.2

a.

Het perron is ingedeeld in zones. Langs de rand van het
perron bevinden zich achtereenvolgens een
veiligheidszone, een loopzone en een stawachtzone-

b.

Andere funclies op het peron, zoals commercie enl of
eventueel (delen van) de halfunctie, dienen buiten deze
zones te blijven, (zle deel A figuur 3)

c.

De loopverbinding eindigt bij de toegang tot het perron,
tenzij sprake is van fasegebruik waarbij de reiziger alleen
op het perron kan komen via een ander perron.

Geen

Oriënteren
Normen
5.2.1 . Oriëntatiedoelen

Binnen de perronfunctie is vrij zicht op: perronnummering,
treindienstinformatae, stationsnaam, loopverbindingsfunctie en
eventuele gemarkeerde instapposities.

5.2.2. Markeringen

a.

De orlëntatie van visueel gehandicapten wordt
ondersteund door markeringen, mede in verband met de
positiekeuze en de veiligheid.

b.

Wanneer de loopverbindingsfunctie fysiek samenvalt met
de perronfunctie, is de eerste duidelijk visueef
onderscheidbaar en blijven voor het gedeelte dat de
loopv erbi ncl in gsfu ncti e heeft, cle daarvrtr-rt gelclenrJe

normen/richtl-rjnen volledig van kracht.
5.2.3. Zichtlijnen

Vanuit een zone op het perron, niet zijnde de veiligheidszone,
is het mogelijk vrij lcht te hebben over minimaalZtO m langs
het perron, mede in verband met de orièntatie op de
binnenkomende trein.

Richtlijnen

Geen
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5.3

lnformeren
Normen
5.3.1 . Visuele

reisinformatie

a.

Dynamische reisinformatie betreffende een specifieke
treíndienst, is op alle posítíes bínnen de perronfunctie
leesbaar.

b.

Statische reisinformatie wordt aan de stroom verstrekt bij
de overgang van de loopverbindingsfunctie naar de
penonfunctie.

Criterium: sfopplaafs intemationale treinen:
De visuele reisinformatie wordt tevens verstrekt in het Engefs,

Frans en Duits

5.4

5.3.2. Tiidaanwijzing

Vanaf iedere positie binnen de peronfunetie is zicht op een
klok.

Richtlijnen

Geen

Validering vervoerbewijzen
Nsrmen
5,4.1. Positie apparatuur

a.

Validering van de vervoerbewijzen vindt plaats aan de
stroom.

b. De valideringsapparatuur

(indien aanwezig) bevindt
zich direct nabij het begin van de perronfunctie

c.

Voor wat betreft de apparatuur wordt geen
onderscheidt gemaakt naar vervoerder (geen
gescheiden ontwaarders).

5.4.2. Gapaciteit

De capaciteit van de apparatuur is zodanig dat het
añ,vikkelingsniveau maximaal één nÍveau verslechtert. (zie
voqr afwikkelingsniveaus deel A hoofdstuk 3.4)

Richtlijnen

Geen

ProRã¡l Spoorontì¡vlkkenng
Basisstalion 2005, deel

B

35/46

Pso8aí,1
Normen en richtlijnen perronfunctie

5.5

Horizontaalverplaatsen
Normen
5.5.1 . Veiligheidszone

a.

Aan de spoozijde bevindt zich een veiligheidszone van
1,5 m breed (zie deel A figuur 3).
Criterium: treinen passeren met maximaal 6A km/u
De veiligheidszone is 0,75 m breed.

5.5.2. Loopzone

b.

De veiligheidszone onderscheidt zich visueel van de
overige gebieden, door middel van een
waarschuwingsmarkering.

c.
a.

De veiligheidszone is volledig vrij van obstakels.

b.
5.5.3. Circulatieruimte

Aansluitend aan de veiligheidszone bevindt zich een
loopzone van 0,75 m breed. Ðe markering voor visueel
gehandicapten (0,6 m) maakt hiervan deeÍ uit. (zie deel A
figuur 3)
De loopzone is vrij van obstakels.

Er is circulatieruimte ter grootte van 41o/o van het netto
oppervlak benodigd voor de deelprocessen die tot de
perronfuncti e worden gerekend.
Deze toeslag is zodanig verdeeld over de lengte van het
përron, tlal l¡eL [e velwaüllten vetdelittgspaltuult vart lu¡.rerrde
en wachtende reizigers wordt gediend.

5.5.4. ln/uitstappen

a.

Perrons worden aangelegd op een hoogte van 840 mm +
Bovenkant Spoor.

b.

De afstand tussen de rand van het perron en het hart
spoor bedraagt minimaal 1.650 mm en maximaal 1.700
mm-

c.
d.

Perrons aan bochten in het spoor worden vermeden.

railvoertuigen

5.5.5. Beschutting

De lengte van het perron wordt bepaald door de maximale
lengte van de treinen die er halteren.

CrÌterium t: bijzonder belevingsniveaua gewenst enlof
Criteriu m 2: sfopplaats intcrnationalc trcincn

Horizontaal verpl aatsen is beschut tegen hinderl ijke
weersinvloeden, te weten neerslag.
De maximale perronoverkapping loopt tot 50 meter van de
punt van het perron.

o

B¡ een bijzonder belevingsniveau wordt gedacht aan extra voorzieningen qua beschutting; dit
in uitzonderlijke gevallen zoals bij de Nieuwe Sleutelprojecten.
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Richtlijnen

Geen

5.6 Vertlcã!¡lverplaatsen
Normen

5.7

5.6.1. Hoogteverschillen

Bínnen de perronfunctie bestaan geên hoogteverschillen
tussen de atzonderlükê niét-commerciéle
deelfuncti esivoorzienin gen.

Richtlijnen

Geen

Washten
Normen
6.7 .1

. Zi*uachtgelegen heid

Tot de perronfunctie behoort een zitwachtgelegenheid met
een oapaciteit van 0,2% van het aantal op het þetreffende
perron in /uit de trein stappende reiágers per dag, boven een
minimum van 4 zitplaatsen.
Voor de zitwachtgelegenheid wordt gerekend met 1,5 m2 per
zitplaats.
De zitwachtgelegenheid is beschut tegen hinderlijke
weersinvloeden, te weten neerslag, wind en tocht.
Criterium: loopafstand van hal naar perron > 3 minuten
Bovenstaande tot de penonfunetie behorende
zitwachtgelegenheid wordt tevens goed geklimatiseerd,
overeenkomstig het binnenklimaat"

5.7.2. Stawachtzione

a.

Aansluitend aan de loopzone bevindt zich een
stawachtzone (zíe deel A figuur 3) met een netto brêedte
van 0,75 m voor de eerste rij van 10 wachtenden per bak,
verhoogd met 0,36 m voor iedere volgende rij van f 0
wachtenden per bak (gelijkmalÌg gespreid over de
perronlengte).
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Normen

b.

Minimaal 21o/o van de oppervlake van de stawachtzone is
beschut tegen hinderlijke weersinvloeden, te weten
neerslag en wind. Deze beschutte stawachtruimte is
gelijkmatig verdeeld over de stawachtzone, met een
accent op het deel van de lengte van de zone, waar
gemiddeld een trein stopt. De verticale
beschuttingselementen op een eilandpenon mogen niet
langer dan 20 meter per element zijn.

c.

Obstakels in de stawachtzone nemen niet meer dan 0,5
mt van de lengte van de stawachtzone in beslag.

Richtlijnen
5.7.3. Afsluitbaarheid

wachtruimten

Zitwachtgelegenheid die zich bevindt in een aparte
geklimatiseerde ruimte, is afsluitbaar.

5.7.4. Openstelling
w¿chtruimten

De wachtruimten zijn ten minste toegankelijk vanaf een
kwartier voor het vertrek/de aankomst van de eerste trein tot
een lavartier na het ve*rek/de aankomst van de laatsie trein.

5.7.5. Zichtbaarheid

Zitu¡achtruimten zijn, ten behoeve van de veiligheid, zodanig
uitgevoerd, dat geen mogelijkheid bestaat om zich uit het zicht
te bevinden-

5.7.6. Restauratie

De wachtgelegenheden mogen gecombineerd worden met
restauratieve functies, mits consumpties niet verplicht zijn en

dit duidelijk is vermeld.

5.8

Winkelfunctie
Normen
5.8.1. lnteractie

De wachtrij voor winkels mag geen nadelige invloed
uitoefenen op de veiligheids- , loop- en stawachtzone

Richtlijnen

Geen
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5.S

Sanitairevoorzieningen
Normen

Geen

Richtlijnen
5.9.{. Maximum afstand

Wanneer toiletuoozieningen (behorend bij de halfunctie) op
een loopafstand liggen groter dan 350 m heen en terug, dan
moeten toiletvoozieningen onderdeel uitmaken van de
perronfunctie.

5.10

Service verlenen
Normen
5.10.1. Telefoon

Criteriu m : natianaal/internationaal vervoersknoappu nt

Tot de perronfunctie behoort een publieke telefoon, ook
bruikbaar voor rolstoelgebruikers

Richtlijnen

5.11

Geen

lngaan/uitgaan
Normen

5.1{.1. ln/uitgang

De perrons kennen geen eigen publieke in-/uitgangen, anders
dan via de loopverbindingsfunctie.

Richtlijnen

Geen

5.12

Auto voorrijden/parkeren: geen normen en richtlijnen

5.13

Fietsen stallen: geen normen en richtlijnen

5.14

ETIBTS

Normen
5.14.1 Plaats BTS poortjes

BTS poortjes op perrons mogen geen aantasting opleveren
van de voor halterende treinen benodigde perronlengte-
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Richtliincn

Gae¡

5.15

Orrer¡g Openbaaî Veryoer: gêen normen en rlchtlijnen

5,'16

Technischellogistiekesnderstauning: geen normenen ricfitlijnen

l
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Bijlage 1 :'Capaciteitsbepaling fietsenstallingen bij stations'
Nieuw te openen stations
Voor de berekening van het aantal fietsparkeerplaatsen en de verdeling (beveiligd/onbeveiligd)
van de benodigde plaatsen bij nieuw te openen treinstations is het aantal te venvachten
dagelijkse in- en uitstappers die voor hun voor- en natransport gebruik zullen maken van een
fiets (of bromfiets, scooter of motor) het uitgangspunt. Dit aantal wordt onder
verantwoordelijkheid van ProRail" vastgesteld.
Ten behoeve van de vaststelling van het precieze aantal benodigde plaatsen wordt onder
verantwoordelijkheid van ProRail vooraf overleg gepleegd met op zijn minst de plaatselijke
politie, de gemeente en plaatselijke c-q. regionale vertegenwoordigers van relevante
belangenorganisaties (zoals Fietsersbond enfb, ROVER en Af{WB).
Bij de vaststelling van het benodigde aantal plaatsen en de bepaling van de daarvoor
benodigde ruimte wordt verder rekening gehouden met de noodzaak om stallingvoorzieningen
op termijn uit te breiden als die redelijkervr'jze kan worden voorzien.
Een half jaar na ingebruiksstelling van het station wordt door ProRail, geioetst in hoeverre de
geboden capaciteit voldoet aan de in praktijk gebleken vraag.
Deze evaluatie van de capaciteitsprognose (op basis waarvan de capaciteit gebouwd is) is
nodig voor ijking van de gehanteerde prognosemethodieken. Op termijn onderzoekt ProRail
aan de hand van onder ander ervaringen uit het verleden in hoeverre het mogelijk is meer
exacte methodes te ontwikkelen en hanteren om de te verwachten vraag naar
stallingvoorzieningen bij nieuw te openen stations vast te stellen.

Bestaande stations
Voor de bepaling van het aantal fietsparkeerplaatsen
dienen de volgende gegevens als uitgangspunt:

a.
b.

-

zowel beveiligd als onbeveiligd

-

het huidige aantal stallers en
de toekomstige extra vraag naar fietsparkeerplaatsen

De cijfers van deze onderzoeken bij elkaar opgeteld, vermeerderd mel2}o/o overcapaciteit
geven de gewenste capaciteit van de fietsparkeervoorzieningen bij een station.
Bepalen huidige aantal sfa//ers
Het voordeel van bestaande stations is dat vrij nauwkeurig is te bepalen wat het stallingaanbod
van fietsen is. Dit wordt onder verantwoordelijkheid van ProRail vastgesteld op basis van
waarnemingen (tellingen)- Bij de bepaling daarvan dient rekening gehouden te worden met het
volgende:

a.

b.
c.

Vía tellingen wordt per stallinglocatie (beveiligd en onbeveiligd) het huidige piekaanbod
van fietsen gelnventariseerd, onderscheiden naar fietstype waarvoor specifieke
fietsparkeervoorzienin gen nodig zijn
Bij het tetlen van de fietsen gaat het om het totaal van de in-, en buiten de rekken of
standaards geplaatste fietsen minus de zgn. 'zwerffietsen' en/of fietswrakken Deze
categorieën dienen apart vermeld te worden.
Tellingen dienen plaats te vinden in de periode mei Um september (m.u.v. de
vakantieperiode) op dinsdag enlof donderdag van 10-13 uur en dienen gesplitst te
worden naar de diverse locaties bij het station (bv. achter- en vosrkant of west- en

oosÞijde).
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d.

Voor wat betreft het (gewenste) gebruik van stallingskluizen en bewaakte stallingen,
kan een beeld worden verkregen van de gebruiksadministratie en wachtlijsten van de
kluizen en/of via de stallinghouder.

Toekomstige vraag naar fietsparkeerplaatsen
Evenals bij nieuw te openen stations gaat het hier om een prognose. Centraal staat de vraag of
in de komende jaren het aantal stallers wijzigt.
ProRaÍl dient bij de NS en de gemeente na te gaan of zich onhvikkelingen zullen voordoen die
het aantal stallers beTnvloeden.
Er moet rekening worden gehouden met de volgende ontwikkelingen :

a.
b.
c.
d.

Grote wijziging van de dienstregeling (bv. bij een frequentieverhoging of omdat er een
voorstadstation bijkomt);
Demografische ontwikkelingen in de (nieuwe) woonwijken op fietsafstand;
Sociaal-economische ontwikkelinggn: vestigen of wegtrekken van grote
publiekstrekkende voorzieningen in de directe omgeving of op fietsafstand van het
station,
Wijziging van stallingprijzen of kaartsoorten en eventuetq verbeteringen van de
mogelijkheid om de fiets te gebruiken voor voor- of natransport (zoals anangementçn
met werkgevers);

Als zich één of meerdere van deze ontwikkelingen voordoen, zal ProRail een analyse van de
toekomstige situatie maken. Bij de toedeling naar beveiligd en onbeveiligd stallen dient de
huidige verhouding van de huidige stalters bij het station te worden toegepast. Wijziging van
deze verhoucling client te worclen 6emntiveerd.
Ontwikkelingen als gemeentelijke stimulering fietsgebruik en/of openbaar vervoer en
wijziging/verbetering van de NS-stalling(en) kunnen vooralsnog buiten beschouwing blijven. De
effecten hiervan op de exka vraag rtaar fietsparkeerplaatsen is lastig te bepalen maarvallen
naar verwachting binnen de marge van 20o/o overcapaciteit.
Ten behoeve van de vaststelling van de stallingcapaciteit wordt onder verantwoordelijkheid van
ProRailoverleg gevoerd met plaatselijke politie, gemeente en plaatselijke c-q regionale
vertegenwoordigers van relevante belangenorganisaties zoals de Fietsersbond ENFB en
ROVER.
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