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De “discrete choice”theorie voor ruimtegebruikmodellering 
de economische achtergrond van de Ruimtescanner 
Piet Rietveld, Eric Koomen

Grond is om een aantal redenen een bijzonder economisch goed. Allereerst is het aanbod sterk 
gelimiteerd. In de Nederlandse situatie wordt land in beperkte mate kunstmatig aangewonnen, 
maar dat is een langdurige en kostbaar proces dat niet oneindig kan doorgaan. Verder heeft elk 
perceel heeft een vaste locatie en daarmee zijn eigen unieke eigenschappen in termen van 
grondkwaliteit, bereikbaarheid en dergelijke. Daarnaast beïnvloedt het grondgebruik op een 
locatie het omliggende grondgebruik: infrastructuur en bedrijvigheid geven overlast, intensieve 
landbouw kan een nadelig effect hebben op natuurwaarden etc. Deze laatste eigenschap wordt in 
economische termen een externaliteit genoemd en leidt veelal tot overheidsingrijpen. Zo mag 
rond Schiphol bijvoorbeeld niet gewoond worden, wordt bedrijvigheid vaak verplaatst naar de 
randen van de stad en is de krijgen landbouwers subsidie om onder sub-optimale agrarische 
condities natuur als bijproduct te leveren. De locatie-specifieke eigenschappen van grond, de 
externaliteiten en de daarop volgende overheidsinterventie maken een analyse van de grondmarkt 
bijzonder complex. Het goed dat verhandeld wordt is niet homogeen en kan niet vrij verhandeld 
worden. Het aanbod is beperkt en de vraag gereguleerd. Dit komt tot uiting in een 
gesegmenteerde grondmarkt waar verschillende prijzen gehanteerd worden voor "groene" 
(landbouw, natuur) en "rode" (wonen, werken, infrastructuur) functies en waar per sector nog 
weer grote ruimtelijke prijsverschillen voorkomen. Zie bijvoorbeeld Luijt (2002).

De basis voor economische theorieën over grondprijzen en grondgebruik wordt gevormd door het 
werk van Ricardo en von Thünen. Ricardo (1817, in Kruijt et al. 1990) verklaarde grondprijzen 
uit een verschil in bodemvruchtbaarheid, of meer algemeen grondkwaliteit. Grond met een betere 
kwaliteit geeft een hogere opbrengst dan grond met een lagere kwaliteit en uit dit verschil kan een 
hogere grondprijs worden betaald. Von Thünen (1826) richtte zich op het effect van afstand en 
daarmee transportkosten op het verklaren van grondgebruikspatronen en grondprijzen. De bied-
rent theorie (Alonso 1964) vormt tegenwoordig vaak het vertrekpunt voor de economische 
analyse van landgebruik. Deze theorie richt zicht op de relatie tussen stedelijk grondgebruik en de 
waarde van stedelijk grond. Individuele huishoudens en bedrijven maken een afweging tussen 
grond prijs, transportkosten de hoeveelheid land die ze nodig hebben. Dit leidt tot een eenvoudig 
model met afnemende grondprijzen naar mate je verder van het centrum van de stad afkomt. Het 
grondgebruik dat resulteert uit deze aannamen is dat van een typische mono-centrische stad. De 
commerciële activiteiten concentreren zich in het centrum (“central business district”) van de 
stad. De industriële en woonfuncties zullen minder geld over hebben voor een centrale locatie en 
zullen een plek kiezen verder van het centrum. Waar het bod van de stedelijke bieders gelijk is 
aan dat van de agrarische bieders is de rand van de stad. 

Een ander belangrijk concept uit de economische wetenschap dat gebruikt wordt in het verklaren 
van ruimtegebruikpatronen is de discrete choice theorie. Nobelprijswinnaar McFadden heeft 
belangrijk werk gedaan aan deze benadering die geschikt is voor het modelleren van keuzen 
tussen alternatieven die elkaar uitsluiten.

De kans dat een alternatief gekozen wordt is hierin afhankelijk gesteld van het nut van dat 
specifieke alternatief ten opzichte van het totale nut van alle alternatieven. Deze kans ligt gegeven 
de definitie tussen 0 en 1, maar zal die uitersten nooit bereiken. Vertaald naar grondgebruik kan 
met deze benadering de waarschijnlijkheid dat een bepaald type grondgebruik op een bepaalde 
locatie voorkomt worden verklaard uit het nut dat die locatie heeft voor dat specifieke gebruik ten 
opzichte van het totale nut voor alle mogelijke gebruiken. Het nut van een locatie kan hier 



opgevat worden als de geschiktheid voor een bepaald gebruik. Dat kan als volgt geformuleerd 
worden.

De geschiktheid van een locatie voor een bepaald gebruik kan verklaard worden uit diverse 
factoren. Hierbij valt te denken aan fysieke geschiktheid ; de grondsoort bepaalt bijvoorbeeld in 
belangrijke welk agrarische gebruik de hoogste opbrengst kent. Een andere belangrijk aspect is de 
nabijheid van voorzieningen; een bedrijf kiest bij voorkeur een goed bereikbare locatie. Binnen 
de Nederlandse context is daarnaast beleid van groot belang: in bepaalde gebieden gelden sterke 
restricties op bijvoorbeeld woningbouw. De beoordeling van de geschiktheid wordt gedaan door 
de potentiële gebruikers van die locatie en kan daarom ook geïnterpreteerd worden als een 
biedprijs. De gebruiker die het meeste nut heeft van een locatie kan immers de hoogste prijs 
bieden.

Om het model daadwerkelijk te kunnen toepassen gelden twee randvoorwaarden: 
1. de totale hoeveelheid grond binnen een cel is beperkt. De totale hoeveelheid ruimte die aan 

de diverse grondgebruiktypen wordt toegewezen moet gelijk zijn aan de omvang van de cel.
2. de totale ruimtetoewijzing per grondgebruikstype in Nederland (of een deelregio) moet 

kloppen met de vooraf opgegeven nationale of regionale ruimteclaim. Deze ruimtevraag is 
afkomstig uit sector-specifieke modellen. 

De gekozen opzet is onder meer geoperationaliseerd in de Ruimtescanner model en heeft enkele 
aantrekkelijke kenmerken: 

- de aanpak sluit aan bij bestaande economische theorieën over keuzegedrag van 
individuen en biedprijzen

- er wordt rekening gehouden met onzekerheid (waarschijnlijkheid) in keuzegedrag
- de grondboekhouding (balans tussen vraag en aanbod) is sluitend 
- de interactie tussen verschillende typen grondgebruik is meegenomen; toewijzing vindt 

immers plaats na een integrale beoordeling van geschiktheid. 
- het model is eenvoudig te koppelen aan bestaande sectorspecifieke modellen op macro of 

meso-niveau.

De Ruimtescanner is al diverse malen succesvol toegepast in beleidsvoorbereidende en evaluatie 
toepassingen. In recente toepassingen kwamen enkele verbeterpunten aan de orde: 

- transitiekosten die samenhangen met kostbare en daarmee onwaarschijnlijke 
grondgebruikveranderingen (bijvoorbeeld het omzetten van woongebied in natuur) zijn 
nu niet expliciet opgenomen

- het schatten van de invloed van de diverse verklarende factoren achter de 
geschiktheidskaarten is een moeizaam en deels subjectief proces. Een betere 
onderbouwing hiervan is wenselijk.

- restrictief ruimtelijk beleid moet zeer expliciet worden.
- de intensiteit (en meervoudigheid) van ruimtegebruik zijn nu niet opgenomen. Hiervoor 

bestaan in relatie tot de economische oriëntatie van het model, wel interessante 
mogelijkheden.

- ruimtelijke spill-overs zouden meer aandacht moeten krijgen. De vraag naar ruimte wordt 
nu heel strak binnen de gestelde regio's gerealiseerd. Bij een hoge ruimtedruk in een 
gebied zou een terugkoppeling op de oorspronkelijke ruimtevraag kunnen plaatsvinden 
om de ruimtevraag in een nabijgelegen gebied met hoge geschiktheid toe te wijzen.

Aan enkele van de hierboven genoemde verbeterpunten wordt dit jaar door het 
Milieunatuurplanbureau-RIVM gewerkt.
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