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Nederlandse samenvatting 

Ruimtelijke beslissingsondersteuning voor participatieve planning 

Menselijke activiteiten, voornamelijk de wijziging van natuurlijke omgevingen tot bebouwde 

omgevingen, hebben een fundamentele rol gespeeld bij het vormgeven van onze planeet naar de huidige 

toestand. Ruimte is daarom uitgegroeid tot een belangrijke hulpbron voor de ontwikkeling van menselijke 

activiteiten over de hele wereld, vooral in dichtbevolkte gebieden waar ruimte steeds schaarser wordt. Het 

ontwikkelen van ruimtelijke plannen voor de toewijzing van menselijke activiteiten in een gebied vereist 

beslissingen en een zorgvuldige afweging van de korte termijn en lange termijn behoeften. Het bereiken 

van milieu-, sociale en economische duurzaamheid voor een steeds dichter bevolkte planeet met beperkte 

ruimte en natuurlijke hulpbronnen blijft een uitdaging voor vele disciplines, in het bijzonder ruimtelijke 

ordening. Ondanks recente vooruitgang in multidisciplinaire ondersteunende planningssystemen, is er nog 

steeds een behoefte aan methoden voor gezamenlijke ruimtelijke ordening tussen verschillende types van 

actoren.  

Dit proefschrift gaat over de ontwikkeling, evaluatie en toepassing in de praktijk van 

beslissingsondersteunende instrumenten die samenwerking op basis van digitale kaarten faciliteren. Het 

proefschrift beschrijft een onderzoeksmethode om zulke instrumenten bij participatieve ruimtelijke 

planprocessen met conflicterende interesses van belanghebbenden te kunnen gebruiken. De methode 

bestaat uit drie samenhangende elementen: drie soorten digitale ruimtelijke instrumenten, een digitale 

interactieve kaarttafel genoemd de Touch table en drie soorten planningsworkshops. De drie instrumenten 

zijn bedoeld om drie planningstaken te ondersteunen respectievelijk: communicatie, ruimtelijke evaluatie 

en verandering van ruimtegebruik. De Touch table is een groot interactief computerscherm dat gebruikt 

wordt door het scherm aan te raken. Op de Touch table kunnen deelnemers gezamenlijk plannen 

ontwerpen, evalueren of aanpassen. Een planningsworkshop is een bijeenkomst waarin belanghebbenden 

bij elkaar zitten om de ruimtelijke functies van hun gebied te bespreken. De workshops worden 

opgebouwd in een reeks van drie: ontwerp, analyse en onderhandeling. 

Hoofdstukken 2 en 3 richten zich op het technische ontwerp en het gebruik van de kaart gebaseerde 

instrumenten. In hoofdstuk 2 wordt het ontwerp van een analyseinstrument beschreven en 

gedemonstreerd. Dit instrument maakt gebruik van ruimtelijke multicriteria analyse, opgenomen in een 

geografische informatie systeem gekoppeld aan de Touch table. Dit is ontwikkeld om de integratie van 

kennis van verschillende bronnen van deskundigheid te ondersteunen met als doel het ruimtelijke 

evalueren van bestemmingsplannen. Een plan wordt ruimtelijke geëvalueerd op basis van waardekaarten 

voor verschillende criteria. Het instrument werd gebruikt tijdens een workshop met deskundigen die 

betrokken zijn bij het planvormingsproces van een Nederlandse veenpolder. De waardekaarten worden op 

de Touch table gepresenteerd, getoetst, gewijzigd, en besproken. Na weging en aggregatie van de criteria 

kunnen waardekaarten worden opgeteld tot een waardering voor beleidsdoelen voor landbouw, bodem en 

water, landschap, natuur en een totaal waarde van een plan. De waardekaarten blijken effectieve middelen 

te zijn om de discussie tussen deskundigen te ondersteunen.  

Hoofdstuk 3 laat zien hoe een instrument voor de ruimtelijke allocatie van functies in elkaar zit. Het 

allocatieinstrument maakt gebruik de van de door middel van ruimtelijke multicriteria analyse gemaakte 
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waardekaarten en combineert deze informatie om potentieel geschikte locaties voor het uitruilen van 

grondgebruiksfuncties op de kaart te identificeren zodat de kwaliteit van een plan vergroot kan worden. 

Deelnemers worden direct op kaart geïnformeerd over zulke mogelijke locaties en maken gebruik van 

deze informatie om te onderhandelen en vervolgens consensus met elkaar te bereiken voor het uitruilen 

van functies van landspercelen. Het instrument wordt aan de Touch table gekoppeld en tijdens een 

onderhandelingsworkshop geïmplementeerd met belanghebbenden van de veenpolder. Met hulp van het 

instrument kunnen deelnemers effectief de relatieve kwaliteiten van de huidige grondgebruikssituatie van 

de polder verbeteren. Deelnemers hebben door het gebruik van het instrument een aantal consensus 

plannen gegenereerd die ruimtelijk sterk verschillen maar met minimale verschillen in kwaliteit. Ondanks 

dat sommige deelnemers de onderliggende multicriteria analyse niet helemaal doorzien, krijgen ze toch 

een gevoel voor de implicaties gedurende de onderhandeling. 

In hoofdstuk 4 wordt de evaluatie van de beslissingsondersteunende instrumenten behandeld. Het 

hoofdstuk gaat vooral over het systematische evalueren en toetsen van de effectiviteit van de ontwikkelde 

instrumenten. Het hoofdstuk beschrijft een empirische analyse om de effectiviteit van de instrumenten te 

evalueren op basis van drie aspecten van de instrumenten: bruikbaarheid, duidelijkheid van geleverde 

informatie en beslissingsimpact. De instrumenten werden met een controlegroep van studenten 

systematisch getoetst. Deelnemers aan het experiment werden gevraagd om de rollen van belanghebbende 

te spelen en vervolgens de instrumenten te gebruiken om verschillende allocatieopdrachten zowel 

individueel als collectief te vervullen. Dertig studenten hebben in totaal 120 ruimtelijke plannen gemaakt. 

Gegevens over de prestatie van de deelnemers werden opgenomen door middel van vijf methoden: voor- 

en na-enquêtes, observatoropmerkingen, video-opnames en ruimtelijke analyses. Individuele en 

groepsresultaten van het experiment worden geanalyseerd op basis van de percepties van de deelnemers 

en op basis van de kwaliteit van het resultaat. Het experiment liet zien hoe de inspanning van de 

deelnemers samenhangt met de aard en hoeveelheid van de aangeboden informatie. 

De hoofdstukken 5 en 6 beschrijven twee praktijktoepassingen van de voorgestelde aanpak. Hoofdstuk 5 

beschrijft hoe de reeks van drie workshops toegepast kan worden in het planningsproces van een 

Nederlandse polder. Drie workshops (ontwerp, analyse en onderhandeling) werden achtereenvolgend 

gehouden met belanghebbenden van de polder. Het hoofdstuk beschrijft hoe doelen, deelnemers, 

opdrachten en instrumenten specifiek zijn voor elke workshop en hoe de resultaten van een workshop 

gebruikt kunnen worden bij een volgende workshop. Uit de workshops blijkt dat zowel formaat als niveau 

van detail van de aangeboden ruimtelijke informatie belangrijke aspecten zijn die bij elke workshop aan 

moeten sluiten. 

Hoofdstuk 6 demonstreert hoe de onderzoeksmethode, die oorspronkelijk voor ruimtelijke ordening 

bedoeld is, toegepast kan worden bij een ruimtelijk besluitvormingsproces op zee. Het gaat hierbij om 

twee workshops met belanghebbenden bij de ruimtelijke allocatie van offshore getijdecentrales rond de 

Mull of Kintyre in Schotland. De eerste workshop, de ‘lokale kennis’ workshop, had als doel het in kaart 

brengen van de kennis van belanghebbenden. Deze kennis wordt als waardekaarten weergegeven die 

vervolgens als input werd gebruikt bij de ‘onderhandelingsworkshop’. In deze workshop worden de 

waardekaarten op de Touch table gepresenteerd en door de deelnemers gebruikt om consensus te bereiken 

over mogelijke locaties voor de getijdecentrales. Ondanks een gebrek aan ervaring met deze aanpak, 

bleken de deelnemers in staat de instrumenten effectief te gebruiken in het onderhandelingsproces. De 
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deelnemers kunnen met hulp van het instrument een aantal kaarten genereren met consensus locaties van 

getijdecentrales. Uit de workshops blijkt dat de aanpak waarbij deelnemers bij elkaar zitten om de kaarten 

collectief te manipuleren de deelnemers heeft geholpen bij het afbreken van grenzen en het aanmoedigen 

van samenwerking. 

De hoofdconclusie van dit proefschrift is dat de voorgestelde onderzoeksmethode een participatief 

ruimtelijk besluitvormingsproces met conflicterende interesses van belanghebbenden succesvol kan 

ondersteunen. De gebruikte combinatie van op digitale kaarten gebaseerd instrumenten, de Touch table en 

participatieve workshops is effectief om zowel specifieke stadia als het gehele proces te ondersteunen. Dit 

is mogelijk door: 1) specifieke instrumenten aan de Touch table te koppelen; 2) bij specifieke workshops 

in te zetten; en 3) de resultaten van een workshop als input voor een volgende te gebruiken.  

Een tweede conclusie is dat elke workshop uniek is met betrekking tot de doelen, geschikte deelnemers, 

opdrachten en de te gebruiken instrumenten. Voor het beginstadium van het besluitvormingsproces is een 

ontwerpworkshop geschikt waarbij tekeninstrumenten de communicatie tussen belanghebbenden 

ondersteund wordt. Tijdens een vervolgende analyseworkshop wordt een combinatie van multicriteria 

analyse met expertkennis en de Touch table een zinnig middel om ruimtelijke plannen te beoordelen op 

basis van verschillende criteria die relevant zijn voor een gebied. Voor het eindstadium van het proces 

komt een onderhandelingsworkshop in aanmerking. De gezamenlijke ruimtelijke allocatie van functies 

wordt ondersteund door middel van een combinatie van multicriteria analyse en een 

onderhandelingsmodule die geschikte locaties op de Touch table-kaart identificeert en vervolgens 

markeert.  

Een derde conclusie is dat de Touch table een effectief instrument is om bij planningsworkshops te 

gebruiken. De Touch table is vooral effectief bij ruimtelijke besluitvormingsprocessen waarbij veel 

informatie beschikbaar is, er verschillende bronnen van expertkennis zijn en conflict bestaan tussen de 

belangen van verschillende actoren. Een zinvolle toepassing van de voorgestelde aanpak vereist een op 

consensus gerichte houding van de deelnemers die bereid zijn om naar elkaar te luisteren en kennis met 

elkaar te delen. 

  

  


