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Doorlooptijd van aanmelding tot ondertekening bestuursovereenkomst
Er is geen absoluut antwoord te geven. In een realistische situatie gaat het om ongeveer twee jaar,
soms duren bepaalde onderdelen in het proces langer, dan gaat het om ongeveer drie jaar. De
variatie in doorlooptijden heeft te maken met de snelheid van afhandeling van de verschillende
onderdelen in het proces. Hieronder worden de verschillende stappen van het proces beschreven.
Aanmelding
Nadat de wegbeheerder (provincie/gemeente) een aanmelding heeft gedaan, beoordeelt het LVOteam in hoeverre er is voldaan aan de vereiste voorwaarden voor een aanmelding en welke zaken
eerst nog uitgezocht of verdiept moeten worden.
Doorlooptijd: binnen zes weken volgt de terugkoppeling aan de wegbeheerder of de aanmelding
geaccepteerd wordt door het LVO, al dan niet met aanvullende gegevens.
Integrale probleemanalyse (IPA)
Voldoet de aanmelding, dan zal een ingenieursbureau (de zogenaamde ‘backoffice’) onder aansturing
van ProRail worden ingezet voor het opstellen van een integrale probleemanalyse van de weg- en
spoorkant. Dit is een gezamenlijk proces met de provincie, gemeente, ProRail en de backoffice.
In drie werksessies komen globaal de volgende onderwerpen aan bod:
Stakeholderanalyse en inventarisatie wensen en eisen
Probleemanalyse weg en spoor
Integrale knelpunten vaststellen
Raakvlakken
Verkennen en selecteren oplossingsrichtingen
Quickscan conditionering
Inschatten kosteneffectieve maatregel
Reviewen IPA-rapportage
Voorbereiding op intakebeslissing ministerie
Tijdens de IPA proberen we naar één oplossingsrichting te komen, als dat niet lukt dan worden bij de
intakebeslissing meer oplossingsrichtingen voorgesteld die dan in een alternatievenstudie worden
uitgewerkt.
Doorlooptijd: zes à zeven maanden
Intakebeslissing
Op basis van de integrale probleemanalyse vindt bestuurlijke besluitvorming in de vorm van een
intakebeslissing plaats door zowel de wegbeheerder als door het rijk. De intakebeslissing houdt in dat
er een besluit genomen is tot het verder uitwerken van een kosteneffectieve maatregel. Dat uitwerken
gebeurt in cofinanciering, het daadwerkelijke besluit over realisatie volgt na planuitwerking.
Doorlooptijd: drie maanden (Indien er een budgetakkoord van de gemeente is.)
Eventueel: alternatievenstudie
Tijdens de IPA proberen we naar één oplossingsrichting te komen, als dat niet lukt dan worden bij de
intakebeslissing meer oplossingsrichtingen voorgesteld die dan in een alternatievenstudie worden
uitgewerkt, waarna een voorkeursalternatief wordt uitgewerkt.
Doorlooptijd: drie tot vier maanden
Variantenstudie
Ervan uitgaande dat er geen alternatievenstudie nodig is omdat er al een oplossingsrichting in de
intakebeslissing is gekozen, wordt in de variantenstudie de oplossingsrichting verder uitgewerkt.
In vier werksessies komen de volgende onderwerpen aan bod:
Ontwerp concretiseren
Conditionerende onderzoeken
Risico-inventarisatie en analyse
Opstellen kostenraming
Planning uitvoering opstellen

Voorbereiding op vaststelling voorkeursvariant door IenW
Doorlooptijd: ongeveer een jaar
Vastelling voorkeursvariant door IenW
Doorlooptijd: een maand
Opstellen bestuursovereenkomst
(en afrondend de ondertekening)
Doorlooptijd: tussen de zes en twaalf maanden

