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VOORWOORD
Deze scriptie dient als voltooiing van mijn afstudeeronderzoek bij Rijkswaterstaat en ProRail en is tevens de
afsluiting van mijn Master-studie Architecture, Building & Planning in de Mastertrack Real Estate Management
& Development aan de TU/e.
Toen ik in 2003 mijn carrière aan de TU/e begon, had ik niet kunnen denken dat ik hier mijn opleiding af zou
ronden. Mijn interesse in techniek was er altijd, maar mijn studiepad werd gestuurd door het zoeken naar
toepassingen in de directe wereld om ons heen: na een jaar Technische Natuurkunde, via een afgeronde
Bachelor Biomedische Technologie en een afgeronde Bachelor Bouwkunde uiteindelijk naar de Master ABP.

De combinatie tussen techniek en maatschappij, analyse en toepassing komt ook weer terug in dit
afstudeeronderzoek. Ik was bijzonder verheugd dat ik dit onderzoek in samenwerking met de leerstoel Design
& Decision Support Systems mocht uitvoeren, waar Theo Arentze mij als eerste begeleider begeleidde. Ik
waardeer het zeer, hoe hij steeds weer met veel aandacht voor mijn nieuwste resultaten sturing aan mij gaf bij
het ontwikkelen en toepassen van een DSS in de praktijk. Ook Wim Heijs, begeleider vanuit de leerstoel REMD,
wil ik bedanken voor de rake opmerkingen gedurende mijn onderzoek en de verslaglegging.

De kans deed zich voor om dit onderzoek uit te voeren bij zowel Rijkswaterstaat als ProRail, dé
infrastructuurbeheerders van Nederland. Door hun primaire proces dat plaatsvindt op het snijvlak tussen
techniek en maatschappij, zijn dit precies het soort organisaties dat mij aanspreekt. Ik wist dat het meer werk
zou worden, maar ook meer kansen gaf voor resultaat. Ik heb er tijdens mijn studietijd altijd naar gestreefd het
beste uit mezelf en uit situaties naar boven te halen, dus ik greep deze kans meteen. Dit afstudeeronderzoek
kon dan ook geen meer tekenende afsluiting van mijn studietijd zijn. Een uitdagende opdracht in de praktijk
met de combinatie van disciplines die ik zocht, niet eens bij één, maar bij twee boeiende organisaties.
Dit alles had niet mogelijk geweest zonder Christi Niewold van de Veranderopgave Vastgoed van
Rijkswaterstaat, en Joyce Kalwij van het Grondbedrijf van ProRail. Zij creëerden de omstandigheden binnen hun
organisaties om dit onderzoek plaats te laten vinden. In de begeleiding van het project maakten zij ook altijd
tijd voor me vrij, dachten met een open geest mee en legden de aandacht op resultaat als dat nodig was.
Tijdens dit proces gaven zij me ook de mogelijkheden veel van hun eigen werk en de organisaties eromheen te
zien. Ook ben ik binnen de afdelingen Veranderopgave Vastgoed en Grondbedrijf warm ontvangen. Ik vond het
bijzonder prettig hoe iedereen steeds weer geïnteresseerd was in mijn voortgang en constructief met me
meedacht. Jullie professionele houding vind ik nog steeds inspirerend. Iedereen bedankt voor de tijd bij RWS
en ProRail, ik stapte mede door jullie ´s ochtends altijd met plezier in de trein naar Utrecht.

Maar lang en ambitieus studeren vraagt ook om een toenemende inspanning; focus op de studie houden, maar
ook een bijbaantje om de studie te kunnen bekostigen en een leven eromheen aan elkaar proberen te knopen.
Daardoor heb ik niet alleen veel van mezelf veel gevraagd, maar ook van anderen om mij heen. In het bijzonder
wil ik mijn ouders bedanken, die mij in staat hebben gesteld om me te laten studeren deze jaren. Ik weet dat
jullie altijd klaar voor me staan. Daarnaast ook mijn vriendin Ilse, voor wie ik zeker het laatste jaar niet
makkelijk heb gemaakt. Ik weet dat ik veel begrip en geduld van je heb gevraagd, en ik heb er veel respect voor
dat je dat op kon brengen. De verandering komt er nu eindelijk aan.

Het is een intensief proces geweest, maar dat is nu geweest en het resultaat staat. Door het uitvoeren van dit
onderzoek heb ik veel geleerd, over het onderwerp, zelfstandig onderzoek doen en ook over mezelf. Ik hoop
dat het resultaat ook anderen in staat stelt om te leren van de lessen die ik heb geleerd.

Albert Dudycz
Eindhoven, 15 februari 2013
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INLEIDING
Probleembeschrijving
De infrastructuurbeherende overheidsorganisaties Rijkswaterstaat en ProRail behoren tot de grootste
grondbezitters van Nederland. Grond is voor hen een middel om hun primaire proces, het aanleggen en
beheren van transportinfrastructuur, mogelijk te maken: het primaire belang van grond is voor dit primaire
proces, en zal dat ook altijd blijven. Echter, het is van maatschappelijk belang om publieke middelen optimaal
in te zetten: dat geldt ook voor deze grond. Daarom zijn deze organisaties geïnteresseerd in mogelijkheden om
hun grond alternatief te benutten, als dit het primaire proces niet schaadt en grond anders onderbenut blijft.
Denk bijvoorbeeld aan tijdelijk braakliggende gronden. Alternatief grondgebruik kan mogelijk bijdragen aan de
directe doelen met betrekking tot het primaire proces, bijvoorbeeld door financiële inkomsten te genereren die
elders in het primaire proces ingezet kunnen worden. Ook met betrekking tot bredere bedrijfsdoelen liggen
kansen, zoals het bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering, het creëren van waarde voor stakeholders of
reputatieverbetering.
Infrastructuurbeheerders beschikken echter nog niet over voldoende kennis en inzicht om het mogelijke nut
van alternatief grondgebruik voor de organisatie te beoordelen, om zo beslissingen over alternatief
grondgebruik te onderbouwen. Dit is het probleem waar dit onderzoek zich op zal richt.

Doel- en vraagstelling
Het doel van dit onderzoek is om een beslissingsondersteunend model (Decision Support System, DSS) te
ontwikkelen, dat beslissingsnemers helpt om kennis en oordelen te vormen over mogelijk alternatief gebruik
van hun grond. De onderzoeksvraag bij dit onderzoek is als volgt geformuleerd:
“Hoe kan een DSS ontwikkeld worden waarmee infrastructuurbeheerders alternatief gebruik van onderbenutte
grond kunnen evalueren, om zo inzicht te verkrijgen in het potentiële nut van deze grondgebruiken? En wat is de
invloed van dat DSS op de kwaliteit van de beslissing?”
Het alternatief gebruik van grond is nieuw bij deze organisaties. Ondersteuning bij kennisverzameling over deze
grondgebruiken is nodig, zodat beslissingsnemers zo volledig mogelijk bekend zijn met de mogelijkheden van
alternatief grondgebruik. Ondersteuning bij oordeelsvorming is nodig omdat beslissingsnemers nog geen
gestructureerd middel bezitten, om het nut van alternatieve grondgebruiken te beoordelen. Nut wordt in dit
onderzoek gedefinieerd als de mate waarin en grondgebruik kan bijdragen aan doelen van de organisatie. Een
optimale benutting levert dus een grotere bijdrage aan de organisatiedoelen dan elk ander grondgebruik dat
op die locatie mogelijk is.
Het model heeft een verkennend karakter. Het moet beslissingsnemers in staat stellen hun oordeel te vormen,
en deze oordelen verder te laten ontwikkelen naarmate beslissingsnemers hun begrip van het probleem
vergroten. Het onderzoek richt zich op de manier waarop zo’n model ontwikkeld kan worden. De uiteindelijke
bruikbaarheid en validiteit van het model worden getoetst door de invloed van het DSS op de kwaliteit van de
beslissing te bepalen. Kwaliteit wordt in dit onderzoek gezien als de mate waarin het model de
beslissingsnemer in staat stelt om zijn beslissing te onderbouwen (bruikbaarheid) en het model zijn voorkeuren
correct weergeeft (validiteit).

Onderzoeksaanpak
De onderzoeksaanpak is gericht op de synthese van een model. Allereerst zijn de specifieke karakteristieken
van het probleem verkend. Deze karakteristieken zijn nodig, om het probleem vervolgens te vertalen naar een
DSS-beslisprobleem dat als uitgangspunt dient voor het te ontwikkelen DSS. Nadat literatuur over de voor dit
DSS-beslisprobleem relevante beslissingsondersteunende modellen onderzocht was, is een DSS voorgesteld en
ontwikkeld. Vervolgens zijn voor zowel ProRail als Rijkswaterstaat ieder een casus opgesteld, die door de
beslissingsnemers zijn beoordeeld om de bruikbaarheid en validiteit van het model te kunnen toetsen onder de
beslissingsnemers. Na de analyse van de resultaten, gebruikten de beslissingsnemers deze resultaten om als
groep een keuze te proberen maken binnen de alternatieven in de casus. Uiteindelijk werden de
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beslissingsnemers gevraagd feedback te geven op de invloed die het model in hun mening had op de kwaliteit
van de uiteindelijke beslissing. Aan de hand van deze feedback, en de geobserveerde wijze waarop de
beslissingsnemers het model gebruikten om hun beslissing te nemen, is de uiteindelijke invloed van het model
op de kwaliteit van de beslissing getoetst.

MODELBESCHRIJVING
Probleemverkenning
Uit de probleemverkenning volgt dat er geen ontwikkelde theorie bestaat over alternatief grondgebruik en er
geen kant-en-klare oplossingen zijn. De bestaande kennis over alternatief grondgebruik blijkt vooral casuïstiek.
Het ´beter´ benutten van grond hangt vooral af van de doelen van de organisatie en de eigenschappen van de
grond. Er zijn wel praktijkvoorbeelden te vinden van oplossingen van andere grondbezitters. Vooral tijdelijk
grondgebruik lijkt in de praktijk vaak te worden toegepast. De grond in het bezit van infrastructuurbeheerders
kent zeer diverse eigenschappen, daarom is een typering van de grondportefeuilles van de organisaties
uitgevoerd. Binnen deze grondportefeuilles lijken vooral de strategische reserveringen, gronden die tijdelijk
braak liggen, interessant te zijn voor betere benutting. Deze percelen bezitten vaak gunstige fysieke
eigenschappen, maar kennen een beperking doordat ze mogelijk in de toekomst nodig zijn om een
infrastructuur doel te realiseren. Voornamelijk tijdelijk grondgebruik lijkt hier interessant.
Het beleid van de infrabeheerders is vervolgens geanalyseerd om doelen op te sporen waaraan alternatief
grondgebruik iets bij zou kunnen dragen. Vanuit deze top-down benadering zijn de volgende doelen
geformuleerd: financiële opbrengsten verhogen, duurzaam te werk gaan, reputatie verbeteren en
stakeholderwaarde verhogen. Daarnaast worden vanuit het belang van het primaire proces enkele ‘vetocriteria’ opgesteld, criteria waaraan moét worden voldaan. Namelijk: de veiligheid van gebruikers en omgeving
mag niet in gevaar komen, het primaire proces mag niet verstoord worden, er mogen geen onacceptabele
risico’s genomen worden en het grondgebruik mag de organisatie netto geen middelen kosten.
Grondgebruiken die naar verwachting aan de vetocriteria en aan minimaal één van de evaluatiecriteria voldoen,
worden gezien als een mogelijk ‘betere’ benutting van de grond.

Vertaling naar DSS-beslisprobleem
Nu meer inzicht verkregen was in de karakteristieken van grond, grondgebruiken en criteria, kon het probleem
vertaald worden naar een DSS-beslisprobleem. Het proces van het beslisprobleem is gemodelleerd naar het
model van Mintzberg, Raisinghani & Théoret (1976). Dit model verdeelt het beslisproces in drie fasen:
Identification (vaststellen van het probleem), Development (het ontwikkelen van mogelijke oplossingen) en
Selection (het selecteren van de beste oplossing). Binnen deze fasen worden losse elementen onderscheiden,
genaamd ‘routines’. Combinaties hiervan geven specifieke modellen voor specifieke beslisproblemen.
Volgens deze beschrijving bestaat het DSS-beslisprobleem van de infrastructuurbeheerders in de Identificationfase uit ‘Recognition’ (herkennen van het probleem) en ‘Diagnosis’ (vaststellen van het precieze probleem en
een mogelijke aanpak). De Development-fase richt zich op het ontwikkelen van alternatieven, in dit geval
steeds een grondgebruik toegepast op een specifiek stuk grond. Infrastructuurbeheerders zullen uiteindelijk
dus niet zelf de grondgebruiken uitvoeren, dat staat in hun mening te ver van hun primaire taak: voor optimale
grondgebruiken zullen zij hun grond beschikbaar stellen aan derden. Dit is essentieel voor dit beslisproces,
want dat betekent dat het ontwikkelen van alternatieven een zoekproces is (‘Search’) waarbij de meest
bruikbare alternatieven uit een wellicht oneindig lange lijst van grondgebruiken geselecteerd worden aan de
hand van criteria (‘Screen’). Beslissingsnemers zullen dus niet zelf nieuwe grondgebruiken gaan ontwerpen
(‘Design’). De fase Selection bestaat uit ‘Analysis’ (het potentiële nut van deze mogelijke oplossingen
analyseren), ‘Bargaining’ (in een groepsproces proberen te komen tot een beslissing) en ‘Authorisation’ (de
uiteindelijke beslissing moet kunnen worden verantwoord naar relevante interne en externe stakeholders).
Het beslisproces is een interactief proces, waarbij kennis uit fasen gebruikt kan worden om kennis in andere
fasen verder te ontwikkelen. Verder is het probleem ill structured: kennis over het probleem is slechts
gedeeltelijk ontwikkeld. Uiteindelijk moet aan de hand van het model een keuze gemaakt kunnen worden voor
de meest optimale benutting van een stuk grond. Nut wordt in dit onderzoek geformuleerd als de mate waarin
een alternatief bijdraagt aan een bepaald doel. De voorkeur van beslissingsnemers met betrekking tot een
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bepaald doel, wordt daarom als een benadering van het nut aangenomen. Aan de hand van deze DSS-vertaling
is op basis van de wetenschappelijke literatuur een geschikt DSS voor dit probleem voorgesteld.

Theorie van het voorgestelde DSS
Het voorgestelde model bestaat uit een kosten-effectiviteitbenadering, waarbij de effectiviteit van oplossingen
wordt gemodelleerd met behulp van een ideaal-punt Analytisch Hiërarchisch Proces (AHP). In een kosteneffectiviteit analyse worden financiële effecten losgekoppeld van de effecten die een zekere mate van nut
uitdrukken: voor die effecten wordt een meer geschikte meetschaal gezocht. Hier is voor gekozen omdat
beslissingsnemers al erg bekend zijn met het uitdrukken van een probleem in financiële termen. Door dit
loskoppelen worden beslissingsnemers gedwongen expliciet aandacht te besteden aan het vormen van kennis
en oordelen met betrekking tot het niet-financiële nut van alternatieven.
Er is gekozen voor het AHP, omdat het een erg laagdrempelige manier is om onderlinge verhoudingen tussen
alternatieven weer te geven. Het is een compensatoire methode, dat betekent dat verondersteld wordt dat de
prestatie van een alternatief met betrekking tot een bepaald criterium, gecompenseerd kan worden door een
prestatie met betrekking tot een ander criterium. Er zijn geen specifieke streef- of grenswaarden voor de
effecten van alternatief grondgebruik, behalve dat het een betere benutting dan het huidige gebruik moet zijn.
Daarom worden prestaties met betrekking verschillende doelen onderling inwisselbaar verondersteld: zolang
het grondgebruik maar nuttiger is dan het huidige gebruik.
Aan de basis van het AHP liggen paarsgewijze vergelijkingen, waarbij een beslissingsnemer steeds twee
alternatieven beschouwd en op een verbale schaal een voorkeur uitspreekt. Aan deze verbale schaal worden
zijn cijfermatige waarden gekoppeld waardoor de onderlinge verhoudingen tussen alternatieven berekend
kunnen worden. Dit stelt beslissingsnemers in staat op een intuïtieve manier oordelen te vormen, ook in
situaties waarmee ze nog weinig bekend zijn. Voorwaarde is wel dat de beslissingsnemer kritisch is over de
kennis die hij bezit om een gerechtvaardigd oordeel te vormen. In het AHP worden criteria gestructureerd in
een hiërarchie. Alternatieven worden steeds paarsgewijs vergeleken met betrekking de criteria op het laagste
niveau van de hiërarchie, om de onderlinge verhoudingen van alternatieven met betrekking tot die criteria te
bepalen. Ook de criteria op hetzelfde niveau in de hiërarchie worden onderling vergeleken om de onderlinge
prioriteit van de criteria vast te stellen. De totale voorkeur of het totale effect van een alternatief wordt
berekend, door de voorkeur of het effect met betrekking tot de laagste orde criteria steeds te
vermenigvuldigen met de prioriteit van elk criterium dat in de hiërarchie hierboven staat.
Het ideaal-punt is afkomstig uit de meer wiskundige multicriteria optimalisatie-methoden. Daarin wordt om
een alternatieven te vergelijken steeds de ‘afstand’ bepaald van de prestaties een alternatief op een
meetschaal, tot een punt op die schaal dat de prestaties in de ideale situatie weergeeft. Dit is een bijzondere
toepassing binnen het AHP, die nog maar zeer weinig onderzocht is in de literatuur. De methode kan bruikbaar
zijn om creativiteit te stimuleren: wat zijn de maximaal haalbare oplossingen? Hoe verhouden andere
alternatieven zich hiertegen? Daarnaast kan het de onderlinge beoordelingen betrouwbaarder maken: het
ideaal-punt kan een betrouwbaar vast punt zijn waartegen de beslissingsnemer andere alternatieven kan
beoordelen. Een belangrijke beperking in de bruikbaarheid van het AHP is dat het aantal paarsgewijze
vergelijkingen bij een toenemend aantal criteria en alternatieven exponentieel toeneemt. Het kost veel tijd en
energie om deze vergelijkingen dan te maken. Om bruikbaar te zijn als verkennend model is het wenselijk dat
veel alternatieven en criteria onderzocht kunnen worden binnen een realistische tijd. Daarom wordt de
traditionele AHP-methode aangepast. In plaats van alle alternatieven onderling te vergelijken, wordt ervoor
gekozen een alternatief steeds met slechts twee referentiealternatieven te vergelijken.
Omdat alternatief gebruik van grond bijzaak is in verhouding tot het primaire proces, vinden de
beslissingsnemers risico ook een doorslaggevende factor in de beslissing. Om een inschatting te kunnen geven
van de mate van risico, wordt ook het AHP gebruikt. De uiteindelijke resultaten worden weergegeven in een
bellendiagram, met op de verticale as de financiële prestaties, op de horizontale as het niet-financieel nut. Het
risico wordt weergegeven door de diameter van de bel.

Modelontwikkeling
Het voorgestelde model is ontwikkeld, waarbij criteria, alternatieven en het dataverzamelingsinstrument zijn
geoperationaliseerd. Omdat de stukken grond in het bezit van infrabeheerders zo divers zijn, zijn steeds ook
andere criteria en alternatieven van toepassing. Daarom zijn criteria en alternatieven geformuleerd die in het

IV

VOLLEDIGE SAMENVATTING

voor minimaal één stuk grond van infrabeheerders relevant kunnen zijn. Deze lijsten kunnen dan als
uitgangspunt kunnen dienen voor de toepassing op specifieke casussen, en worden doorontwikkeld. In de
praktijk zullen allerlei methoden te bedenken zijn om creatief en/of gestructureerd alternatieven en criteria te
ontwikkelen. In dit onderzoek zijn twee vernieuwende methoden gebruikt.
Voor het verzamelen van criteria is naast een top-down verkenning van beleid ook de bottom-up methode
gebruikt. Casual Network Elicitation Procedure (CNET, Arentze, Dellaert & Timmermans, 2008) is een methode
om de mentale weergave van beslissingsnemers bij tijd-ruimtelijke beslisproblemen weer te geven. Een
netwerk wordt opgebouwd, met daarin (onder andere) attributen (eigenschappen van alternatieven) en
benefits (de waarde die de beslissingsnemer daaraan ontleent met betrekking tot doelen). De zijn benefits zijn
een bruikbare benadering van nut en kunnen dus gebruikt worden om relevante criteria te formuleren voor in
het DSS. Het gebruik van CNET om criteria te formuleren, is een nieuwe toepassing van de CNET-procedure.
Een beslissingsnemer wordt steeds geconfronteerd met een set alternatieven en gevraagd een beslissing te
nemen met betrekking tot de optimale benutting van grond, en zijn motivaties bij die beslissing te vertellen. Er
worden ‘waarom?’-vragen gesteld om benefits te identificeren en ‘hoe?’-vragen om attributen te vinden. Dit
wordt doorgezet tot de set attributen en benefits niet meer groeit. Op basis van 13 diverse sets alternatieven,
voorgelegd aan drie verschillende beslissingsnemers, is zo een set van relevante criteria voor de optimale
benutting van grond van infrabeheerders ontwikkeld. Deze criteria kunnen in het algemeen als uitgangspunt
gebruikt worden om criteria voor specifieke situaties te formuleren voor de optimale benutting van grond.
Voor het identificeren van mogelijke alternatieven is het vijf-dimensionale Amerikaanse grondgebruikclassificatiesysteem Land Based Classification Standards (APA, 2001) gebruikt. Dit een systeem waarin vrijwel
elk grondgebruik individueel gekenmerkt kan worden, dat ook bruikbaar is voor Nederlandse grondgebruiken.
Gezien de dimensies Activity, Function, Structure, Site en Ownership worden grondgebruiken steeds in
categorieën ingedeeld. De meeste classificatiesystemen hebben twee hiërarchische categorie-lagen, LBCS heeft
er drie, waardoor het een ongeëvenaard hoog detailniveau heeft. De categorieën van elke dimensie zijn steeds
gebruikt om relevante grondgebruiken te identificeren: de categorieën waren al concrete grondgebruiken of
werden gebruikt als inspiratie om grondgebruiken in deze categorieën te bedenken. Hierbij is steeds de eis
gesteld dat minimaal één type grond geschikt was voor het grondgebruik, dat het voldeed aan alle vetocriteria
én aan minimaal één evaluatiecriterium een positieve bijdrage zou kunnen leveren. De lijst grondgebruiken die
uit deze screening ontstaan is, kan gebruikt worden voor het bedenken van alternatieven in specifieke situaties.
Het dataverzamelingsinstrument, de vragenlijst voor paarsgewijze vergelijkingen, bestaat uit vijf typen vragen.
De vragenlijst begint vergelijkingen van alternatieven met “Geen Actie”. Gevraagd wordt of een alternatief
meer voorkeur kreeg met betrekking tot een bepaald niet-financieel-nut-criterium, en zo ja hoeveel.
Vervolgens wordt “Geen Actie” weer vergeleken met de andere alternatieven. Nu wordt gevraagd welk
alternatief de grootste bijdrage aan het risico heeft, en hoeveel. Daarna komt een serie vergelijkingen waarin
de onderlinge prioriteiten van de criteria worden bepaald. Dit door voor elk criterium ten opzichte van elk
ander criterium op hetzelfde niveau te vragen welke van de criteria meer voorkeur krijgt en zo ja, hoeveel. De
vergelijkingen hierna zijn bedoeld om onafhankelijke van de eerste serie vergelijkingen, dezelfde onderlinge
verhoudingen tussen de alternatieven nogmaals te bepalen. Dit levert informatie op over de betrouwbaarheid
van de beoordelingen: de consistentie van de beslissingsnemer. De alternatieven worden nu vergeleken met
het ideaal-punt alternatief “Geen Actie”. Eerst wordt voor alle alternatieven de voorkeur in verhouding met
“Maximaal” vergeleken met betrekking tot niet-financieel nut, daarna voor de hoogte van het risico.

RESULTATEN TOEPASSING MODEL
Casussen
Om de validiteit en bruikbaarheid van het DSS te toetsen is het toegepast op twee case studies (één bij RWS en
één bij ProRail). Aan iedere casus namen zes relevante beslissingsnemers deel. Omdat in beide casussen
eenzelfde type grond is gebruikt, waren ook dezelfde alternatieven van toepassing. Uit de algemene lijst
grondgebruiken zijn in overleg met de infrabeheerders vijf diverse grondgebruiken geselecteerd die effect
hebben op een breed scala aan criteria. Dit zodat getoetst kan worden of het model onderscheid kan maken
tussen een diverse set alternatieven. Daarnaast helpt het beslissingsnemers de eigenschappen van een diverse
set alternatieven en hun beoordelingen daarvan te laten verkennen. Ook zijn twee referentiealternatieven
gebruikt. De situatie waarin het grondgebruik in wezen wordt voortgezet “Geen Actie”. Dit vormt naar
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verwachting een bekend referentiepunt voor de beslissingsnemers en is nodig om te beoordelen of een
alternatief de grond ‘beter’ benut. Daarnaast het ideaal-punt alternatief “Maximaal”. Dit hypothetische
alternatief is beschreven door met betrekking tot elk criterium de maximaal haalbare prestatie van dat perceel
te omschrijven. De onderzoeker heeft voor elk criterium een prestatie omschreven, die op basis van de door
hem tot dan toe ontwikkelde kennis realistisch werd geacht.
Beoordeling van de casussen gebeurde doordat iedere beslissingsnemer individueel de vragenlijst met
paarsgewijze vergelijkingen invulde. De beslissingsnemers kregen een begeleidende reader uitgedeeld, waarin
kennis was verzameld om de eigenschappen van de grondgebruiken zo objectief mogelijk te omschrijven.

Beoordelingen van casussen
Er zijn steeds twee bronnen voor de voorkeur of het risico dat een beslissingsnemer toegekend heeft aan een
alternatief in verhouding met andere alternatieven: de reeks paarsgewijze vergelijkingen van alternatieven met
“Geen Actie” en de reeks vergelijkingen met “Maximaal”. Op basis van deze twee reeksen zijn er dus steeds
twee waarden voor de relatieve voorkeur of risico dat een alternatief van een beslissingsnemer toegekend
heeft gekregen. Aangenomen is dat het gemiddelde van deze twee waarden de beste schatting is van het
voorkeurs- of risico-oordeel van een beslissingsnemer.
Op drie verschillende manieren is de consistentie, en dus betrouwbaarheid, van beslissingsnemers getoetst.
Ten eerste is met behulp van de F-waarde onderzocht in welke mate een beslissingsnemer voor minimaal één
alternatief ten opzichte van andere alternatieven onderscheid aan kan brengen in zijn voorkeursbeoordelingen
met betrekking tot een specifiek criterium. Op basis van deze test bleek dat bij alle beslissingsnemers dat niet
bij voorbaat al gezegd kon worden, dat een bepaalde beslissingsnemer te onbetrouwbaar had geoordeeld.
Met behulp van de Normalized Root Mean Square Deviation (NRMSD) is voor een beslissingsnemer steeds
berekend in welke mate zijn berekende voorkeuren of risico’s op basis van de ene of de andere serie
vergelijkingen van elkaar afwijken. Daarvoor is de NRMSD van deze verschillende waarden ten opzichte van
hun gemiddelde steeds berekend. De Root Mean Square Deviation (RMSD) is een gemiddelde afwijking voor
een aantal metingen ten opzichte van een bepaalde geschatte waarde, in dit geval het gemiddelde. De
Normalized RMSD (NRMSD), is de RMSD gedeeld door die geschatte waarde. De NRMSD kan gebruikt worden
om de consistentie van een beslissingsnemer te vergelijken met die van andere beslissingsnemers. Te zien is
dat op basis van de gemiddelde NRMSD van alle voorkeur- en risico-oordelen die waren berekend voor een
beslissingsnemer, de beslissingsnemers vergelijkbaar consistent geoordeeld hebben. Bij beide organisaties ligt
de gemiddelde NRMSD per beslissingsnemer op NRMSD ≈ 37%. Voor geen enkele beslissingsnemer verschilt
gemiddelde oordeel-afwijking NRMSD extreem van die van andere beslissingsnemers. Op basis van visuele
inspectie van de voorkeuren en risico’s die een beslissingsnemer beoordeelde (zie Bijlage 8), lijkt bij deze mate
van consistentie in voldoende mate onderlinge voorkeuren voor verschillende alternatieven onderscheiden te
kunnen worden. Daarom worden resultaten van elke beslissingsnemer meegenomen in de verdere analyse.
Vanaf nu is steeds het gemiddelde van de verschillende reeksen genomen als beste schatting van de
voorkeuren, risico’s en prioriteiten van een individuele beslissingsnemer.
De beslissingsnemers lijken dus consistent genoeg in hun oordelen om alternatieven te kunnen onderscheiden.
Maar hoe verhouden deze beoordelingen van een beslissingsnemer zich met die van andere beslissingsnemers
in de groep? Het gaat hier namelijk uiteindelijk om een groepsoordeel. Tussen de berekende voorkeuren en
risico´s van individuele beslissingsnemers zijn weinig overeenkomsten te ontdekken. De beslissingsnemers
oordelen ieder op hun eigen manier over de mate waarin alternatieven bijdragen aan doelen, maar ook over
de onderlinge prioriteiten van die doelen. Deze twee worden met elkaar vermenigvuldigd om de totale
voorkeuren en risico´s te berekenen, waardoor afwijkingen leiden tot grote afwijkingen tussen
beslissingsnemers onderling in de totale voorkeuren en risico´s. Daarom wordt het gemiddelde van de
criteriaprioriteiten over alle beslissingsnemers gebruikt als benadering voor het groepsoordeel over de
prioriteiten van criteria. Nu zijn verschillen in het uiteindelijke oordeel alleen nog afhankelijk van verschillen in
de beoordeling over de mate waarin een alternatief bijdraagt aan een criterium. De geldigheid van deze
aanname is later onderzocht in een gevoeligheidsanalyse.
Op basis van deze gemiddelde criteriaprioriteiten, en de individuele voorkeuren van beslissingsnemers zijn de
totale voorkeuren voor elke beslissingsnemer berekend. Deze zijn ook door middel van de NRMSD vergeleken
met de gemiddelde voorkeur genomen over alle beslissingsnemers. Gemiddeld wijkt de voorkeur van een
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beslissingsnemer ten opzichte van het gemiddelde van de groep af met NRMSD = 60% (RWS) en NRMSD = 54%
(ProRail). Dit lijkt fors, maar ook hier zijn er geen extreme uitschieters te benoemen. Daarom worden de
resultaten van alle beslissingsnemers meegenomen in verdere analyse.
Bij beide organisaties zijn de alternatieven op basis van de totale voorkeuren en totale risico’s ruwweg te
ordenen. Op basis van niet-financieel nut zijn alternatieven die in de rangorde meer dan één rang verschillen,
duidelijk te onderscheiden, gezien de oordelen van de verschillende beslissingsnemers in de groep.
Alternatieven die elkaar opvolgen in rang zijn minder duidelijk te onderscheiden. Met betrekking tot risico zijn
alternatieven moeilijker te onderscheiden. De (over elke beslissingsnemer in de groep) gemiddelde risico’s per
alternatief liggen vaak erg dicht bij elkaar, terwijl de oordelen van beslissingsnemers juist sterk verschillen.
Hierdoor is hooguit onderscheid te maken tussen groepen die uit meerdere alternatieven bestaan, de rang van
afzonderlijke alternatieven is moeilijk te bepalen.

Gevoeligheidsanalyse
Om de invloed van de beoordelingsverschillen met betrekking tot de criteriaprioriteiten binnen de groep toch
te kunnen verwerken in het resultaat, is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hierbij is steeds de prioriteit van
één van de criteria veranderd, terwijl de verhouding van de overige prioriteiten constant is gehouden. De
prioriteiten zijn veranderd met plus of min de RMSD van beoordelingen van individuele beslissingsnemers ten
opzichte van het groepsoordeel: dit geeft de meest extreme meningen binnen de groep weer. Alleen bij ProRail
traden significante rangwijzigingen op met betrekking tot niet-financieel nut. Bij het veranderen van de
prioriteit van “Klantwaarde”, dat een grote prioriteit en een grote afwijking RMSD had, daalde het alternatief
van best presterende op de niet-financiële schaal, naar twee plaatsen lager. Deze onzekerheid in “Klantwaarde”
is meegenomen in verdere analyse van de resultaten. Bij risico traden rangwijzigingen op bij alternatieven die
vrijwel evenveel risico toebedeeld kregen en dus toch al moeilijk te onderscheiden waren. Dat risico’s over het
algemeen moeilijk te onderscheiden zijn van elkaar, is meegenomen worden in de verdere analyse en lijkt al
opgevangen te worden door de foutenbalken die de spreiding van beoordelingen in de groep weergeven.

Consistentie Beslissingsnemers bij Vergelijken met “Geen Actie” of het Ideaal-Punt
Alternatief “Maximaal”
Er zijn twee series vergelijkingen uitgevoerd: met “Geen Actie” en met “Maximaal”. De totale voorkeuren en
risico´s zijn voor iedere serie respectievelijk berekend. Bij beide organisaties lijken de beslissingsnemers op
basis van de vergelijkingen met “Maximaal”, tot voorkeuren te komen die meer afwijken van de andere
beslissingsnemers dan die op basis van de vergelijkingen met “Geen Actie”. Met betrekking tot risico is juist het
omgekeerde aan de hand: op basis van de vergelijkingen met betrekking tot “Maximaal” oordelen de
verschillende beslissingsnemers met betrekking tot de rest van de groep juist meer in overeenstemming met
elkaar dan op basis van de vergelijkingen met “Geen Actie”.
Het bleek dat het alternatief “Maximaal” in de vergelijkingen met de andere alternatieven het steeds extremer
en met minder spreiding werd beoordeeld, dan wanneer “Geen Actie” vergeleken werd met de andere
alternatieven. Bij risico is dit effect nog extremer aanwezig. Dit is echter geen verklaring voor de verminderde
consistentie van beslissingsnemers met betrekking tot niet-financieel nut op basis van de vergelijkingen met
“Maximaal”. Een verklaring is dat mogelijk het beeld bij beslissingsnemers van het ideaal-punt alternatief bij de
risicobeoordelingen veel eenduidiger tussen beslissingsnemers onderling was, dan bij niet-financieel nut.

Een keuze maken
Beslissingsnemers bleken met behulp van het DSS in staat een keuze voor een concreet alternatief te kunnen
maken, of in ieder geval een informatiebehoefte te kunnen signaleren om de uiteindelijke een keuze te kunnen
maken. Bij beide organisaties selecteerden de beslissingsnemers eerst de alternatieven die het best
presteerden met betrekking tot financiële prestaties of het niet-financiële nut. Als er geen alternatief was dat
de anderen domineerde, werden deze beste alternatieven vergeleken. Het DSS werd in die zin dus al gebruikt
door beslissingsnemers om een sub-selectie binnen de alternatieven te maken. Deze vergelijking gebeurde op
basis van de voorkeuren en risico’s die de alternatieven met betrekking tot bepalende criteria toebedeeld
waren. De voorkeuren voor en prioriteiten van deze bepalende criteria in deze sub-selectie werden
heroverwogen om uiteindelijk tot een keuze te kunnen komen.
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In de RWS-casus werden “Tijdelijke Natuur” en “Stadslandbouw” nader bekeken. Op financiële prestaties
presteerden ze hetzelfde, maar op niet-financieel nut presteerde “Tijdelijke Natuur” net iets beter volgens de
beslissingsnemers. Vanwege het kleinere risico van “Stadslandbouw”, werd uiteindelijk voor “Stadslandbouw”
gekozen. In een aangepast scenario waarin de financiële prestaties van “Windmolens” werden verhoogd, werd
een keuze gemaakt tussen “Windmolens” en “Stadslandbouw”. “Windmolens” heeft minder niet-financieel nut
toebedeeld gekregen dan “Stadslandbouw” en meer risico, toch waren de beslissingsnemers van mening dat
dit nog steeds een mogelijk optimaal grondgebruik was vanwege zijn hoge financiële prestaties. De
beslissingsnemers konden echter niet zelf een keuze maken. Zij besloten dat aanvullende informatie nodig was
over het oordeel van andere interne stakeholders over of het risico van “Windmolens” acceptabel was. Dit is
een discussie die breder binnen de organisatie gevoerd moet worden oordeelden zij.
In de casus van ProRail scoorde “Zendmast” als hoogste op niet-financieel nut, terwijl dat bij RWS juist het
minst presterende concrete alternatief was. Dit komt doordat bij ProRail de prioriteit voor Klantwaarde hoger
is beoordeeld dan de andere criteria op hetzelfde niveau en ook meer voorkeur aan “Zendmast” met
betrekking tot “Klantwaarde” is toegekend in verhouding tot de andere alternatieven. Opvallend is ook dat bij
Rijkswaterstaat elk alternatief meer niet-financieel nut toebedeeld heeft gekregen dan “Geen Actie”, terwijl in
de ProRail casus is beoordeeld dat “Windmolens” en “Industriehennep” juist minder niet-financieel nut hebben
dan “Geen Actie”.
De aandacht in de keuze bij ProRail richtte zich op “Zendmast”, maar ook op “Tijdelijke Natuur” en
“Stadslandbouw”, deze drie verschilden volgens de beslissingsnemers in financiële zin niet significant van
elkaar. Om een keuze te maken definieerden de beslissingsnemers een nieuw criterium, namelijk de waarde
die het alternatief heeft voor de toekomstige vastgoedontwikkeling die wordt voorzien. Het perceel wordt in
deze hypothetische casus namelijk tijdelijk benut om uiteindelijk een hogere prijs te kunnen vragen bij verkoop.
Meer levendigheid op de locatie verhoogt de prijs van het perceel in de ogen van de beslissingsnemers. In het
licht van dit nieuwe criterium, beoordelen beslissingsnemers de hoogst presterende deelvoorkeuren van de
alternatieven opnieuw. Aangezien de voorkeur voor “Zendmast” vrijwel geheel uit Klantwaarde opgebouwd is,
wordt geoordeeld dat “Zendmast” weinig bij kan dragen aan de toekomstige vastgoedontwikkeling. Dit
alternatief valt daarom af. De voorkeuren voor “Stadslandbouw” en “Tijdelijke Natuur” zijn voor beiden
opgebouwd uit “Reputatie Omgeving Verbeteren” en “Reputatie Publieke Opinie Verbeteren” en Sociale
Veiligheid Verbeteren. “Tijdelijke Natuur” is op de eerste twee duidelijk beter beoordeeld, “Stadslandbouw”
iets beter op het derde criterium. Geoordeeld werd dat “Sociale Veiligheid Verbeteren” de grootste bijdrage
aan het nieuwe criterium kon leveren, omdat dat met menselijke activiteit en dus meer levendigheid op de
locatie te maken heeft. De reputatie-effecten werden kennelijk minder belangrijk dan levendigheid geacht met
betrekking tot de toekomstige vastgoedontwikkeling. Uiteindelijk wordt daarom “Stadslandbouw” gekozen.
In het tweede scenario waarin de financiële opbrengsten van “Windmolens” sterk verhoogd werden ging de
keuze tussen “Stadslandbouw” en “Windmolens”. Nog steeds kreeg “Stadslandbouw” gezien de toekomstige
vastgoedontwikkeling de meeste voorkeur, maar wanneer de vastgoedontwikkeling pas op een later moment
zou plaatsvinden zou toch mogelijk ook voor “Windmolens” gekozen kunnen worden. De toekomstige
ontwikkeling zou te ver weg zijn om nu al met het creëren van levendigheid op de locatie te beginnen. De
beslissingsnemers evalueren het risico van “Windmolens”. Risicobeheersing staat voorop, echter wanneer
gezien de casus de risico’s acceptabel worden geacht (waar nog wel extra kennis voor nodig is over de risico’s
van “Windmolens”), zou “Windmolens” ook een realistische mogelijkheid zijn.
In de ProRail-casus kwam ter sprake, net als in de casus van Rijkswaterstaat, dat de wijze waarop de financiële
prestaties gedefinieerd zijn bepalend is voor het eindresultaat. Besparingen zijn nu ook aangemerkt als
financiële opbrengsten. Beslissingsnemers zijn het er absoluut mee eens dat besparingen in principe ook als
opbrengsten gezien moeten worden, maar dat in de praktijk vaak gestuurd wordt aan de hand van
daadwerkelijke financiële inkomsten. Hierdoor zou het kosten-effectiviteitbeeld in beide casussen drastisch
wijzigen en waarschijnlijk ook de uiteindelijke beslissing veranderen. “Windmolens” en “Zendmast” zouden in
dat geval namelijk de enige alternatieven zijn die financiële opbrengsten hebben, omdat de andere
alternatieven op financieel gebied alleen besparingen tot gevolg hebben. Gezien de besluitvorming van de
beslissingsnemers in de voorgaande situaties zou de keuze zich dan tussen deze twee alternatieven gaan.
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Terugkoppeling Beslissingsnemers op Kwaliteitsverbetering Beslissing door Gebruik DSS
Beslissingsnemers vinden dat het DSS het beslisproces transparanter maakt. Het DSS maakt aanwijsbaar welke
elementen de voorkeur van een alternatief opbouwen, waardoor beslissingen kunnen worden
beargumenteerd. Alternatieven worden onderling vergelijkbaar, daarom moet een beslissingsnemer
beargumenteren op basis van welke elementen hij een keuze maakt. Door het uitwerken van een concrete
casus, kregen beslissingsnemers voor hun gevoel ook een veel beter idee bij de realistische mogelijkheden van
alternatief grondgebruik. Doordat het model afwegingen en eigenschappen van alternatieven zo concreet
maakt, is het in hun mening bruikbaar om juist actief na te gaan denken over het beter benutten van grond. Nu
wordt nog slechts reactief gewerkt door te reageren op verzoeken van derden om grond anders te benutten.
Het helpt hen daarnaast om informatiebehoeftes op te sporen. Beslissingsnemers merken op dat door de
expliciete afwegingen van het model, het voor een beslissingsnemer duidelijk wordt wanneer hij te weinig
kennis bezit om een oordeel te kunnen geven. Dit kan een aanzet kan zijn om nieuwe kennis te gaan
verzamelen. Dit is ook gedemonstreerd in dit onderzoek, bijvoorbeeld doordat de ProRail beslissingsnemers
extra criteria formuleerden: impliciet concluderen zij hier dus dat de set criteria nog onvolledig was. Ook blijkt
deze functie van het DSS uit het feit dat de beslissingsnemers in de RWS-casus, identificeerden dat kennis over
de mening van andere interne stakeholders nog ontbrak om een uiteindelijke keuze te kunnen maken.
De mogelijkheid tot het vergelijken van de oordelen van verschillende beslissingsnemers spreekt de
beslissingsnemers ook erg aan. Een andere mogelijke toepassing die werd gezien, is als communicatiemiddel
naar andere stakeholders, zoals bijvoorbeeld de omgeving van een bepaald onderbenut perceel. Beide
organisaties zien daarnaast mogelijkheden om het model toe te passen op portefeuilleniveau, voor het
bedenken van oplossingen voor typen grond. In de zoektocht naar optimale benutting zouden de
beslissingsnemers het ook waardevol vinden om combinaties van grondgebruiken te maken. Daarnaast geven
de beslissingsnemers aan dat de bewerkelijkheid van de analyses zoals die nu zijn uitgevoerd een drempel is
om de AHP-methode in de praktijk uit te kunnen voeren.

CONCLUSIES & AANBEVELINGEN
Conclusies: Wetenschappelijk
De resultaten zijn terug gekoppeld naar de onderzoeksvraag, met betrekking tot het wetenschappelijk belang
van het onderzoek de volgende conclusies worden getrokken.
Kwaliteitsverbetering beslissing door gebruik DSS
Beslissingsnemers blijken in staat om met behulp van het DSS, een kosten-effectiviteit benadering met een
ideaal-punt AHP, de kwaliteit van hun beslissing te kunnen verbeteren. Het DSS stelt beslissingsnemers in staat
hun beslissing meer te onderbouwen. Verder zijn er geen bewijzen gevonden dat de door het DSS
weergegeven voorkeuren conflicteren met de voorkeuren van de beslissingsnemers. Daarom wordt
aangenomen dat het DSS de voorkeuren ook op een bruikbare manier weergeeft.
Het DSS stelt de beslissingsnemers in staat de alternatieven in een casus te reduceren naar een selectie van
meest gewenste alternatieven. Doordat de elementen die bijdragen aan de totale voorkeur van een alternatief
aanwijsbaar worden gemaakt, zijn beslissingsnemers beter in staat hun voorkeur voor een alternatief te
onderbouwen. Of, om daarover de discussie te voeren om tot nieuwe individuele of groepsoordelen te komen.
Waar na reductie van de set alternatieven nog geen keuze gemaakt kon worden, was het model bruikbaar om
een kennisbehoefte te identificeren die nog verzameld moest worden om een keuze te kunnen maken.
Het loskoppelen van financiële en niet-financiële effecten (de kosten-effectiviteit aanpak) bleek bruikbaar. De
kosten-effectiviteit geeft inzicht in de mate van financiële effecten, niet-financieel nut en risico. Deze effecten
zijn niet meetbaar op eenzelfde schaal, maar kunnen ieder wel de doorslaggevende factoren in een
uiteindelijke beslissing zijn. Beslissingsnemers kunnen daarna zelf (of in een groepsdiscussie) aan de hand van
deze resultaten hun voorkeuren voor alternatieven bepalen. Het AHP werd gebruikt om beslissingsnemers het
nut (de voorkeur) met betrekking tot niet-financieel nut en de hoogte van het risico van alternatieven te laten
beoordelen. Door beslissingsnemers expliciet hierover te laten oordelen in afzonderlijke beoordelingen, bleek
dit beslissingsnemers aan te zetten tot het nadenken over het niet-financiële nut van grondgebruik. Op deze
manier maakten zij kennis met nieuwe alternatieven, de doelen waar deze alternatieven aan bij zouden kunnen
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dragen en werden de beslissingsnemers gedwongen een oordeel te vormen over optimaal grondgebruik in die
situaties.
Bruikbaarheid AHP
Door twee referentiealternatieven is het aantal paarsgewijze vergelijkingen dat beslissingsnemers in het AHP
moeten maken effectief verminderd. Daardoor kunnen beslissingsnemers alternatieven beoordelen op een
groter aantal criteria en alternatieven dan in het traditionele AHP. Met behulp van het AHP met de “Geen Actie”
en een ideaal-punt alternatief als referentiealternatieven, bleken de beslissingsnemers als groep met
betrekking tot niet-financieel nut over het algemeen redelijk onderscheid te kunnen maken tussen
verschillende alternatieven. Alternatieven die elkaar opvolgen in rangorde waren niet altijd duidelijk te
onderscheiden, grotere rangverschillen over het algemeen wel. Het AHP lijkt dus bruikbaar om in ieder geval
een ruwe rangordening in het niet-financieel nut van alternatieven aan te brengen. Aangezien
beslissingsnemers steeds de (vergelijkbaar) best presterende alternatieven met elkaar bediscussieerden om tot
een keuze te komen, lijkt dit ruwe onderscheid voldoende om bruikbaar te zijn binnen het DSS. Door verdere
discussie verduidelijkten beslissingsnemers hun voorkeuren verder en wisten zij alternatieven alsnog te
onderscheiden. Met betrekking tot risico was het AHP minder bruikbaar. Er was weinig onderscheid aan te
brengen tussen de ingeschatte risico’s van de verschillende alternatieven. Mogelijk was er bij deze criteria
teveel ruimte voor interpretatie: de beoordelingen van verschillende beslissingsnemers lagen ver uit elkaar.
Ideaal-punt
Het ideaal-punt alternatief bleek beslissingsnemers aan te zetten tot het nadenken over de maximaal mogelijke
prestaties van een stuk grond met betrekking tot een bepaald criterium. Dit leidt ertoe dat beslissingsnemers
zich bewuster worden van het nut dat maximaal op een perceel haalbaar is, en dus in hoeverre een perceel
grond optimaal benut wordt. Dit zou eraan bij kunnen dragen dat een individuele beslissingsnemer de
onderlinge verhoudingen in voorkeuren en risico’s van alternatieven beter in kan schatten, doordat het ideaalpunt een zeer constant punt is in de gedachten van de beslissingsnemer waartegen hij prestaties beoordeelt.
Echter, omdat er naast de vergelijkingen met het ideaal-punt alternatief maar één extra onafhankelijke serie is
om de voorkeuren en risico’s uit te berekenen (die met “Geen Actie”), kan niet geconcludeerd worden of dit
effect optreedt. Wel wijken de oordelen van de individuele beslissingsnemers binnen de groep ten opzichte van
elkaar meer af wanneer ze bepaald zijn uit vergelijkingen met het ideaal-punt alternatief, dan wanneer ze met
“Geen Actie” zijn vergeleken. Maar nog steeds zijn alternatieven in die situaties gezien de oordelen van
verschillende beslissingsnemers te onderscheiden. Geconcludeerd wordt daarom het beeld van het ideaal-punt
tussen individuele beslissingsnemers meer varieert dan het beeld van “Geen Actie”, maar niet op zo’n manier
dat het de resultaten onbruikbaar maakt. Daarnaast heeft het ideaal-punt alternatief als voordeel dat het
beslissingsnemers aanzet tot nadenken over het optimale gebruik van een perceel.
Invloed criteria-hiërarchie
Een mogelijk nadeel van het AHP is de structurering van de criteria in een hiërarchie, die noodzakelijk is binnen
het AHP. Hoewel “Klantwaarde” belangrijk is voor de beslissingsnemers, is de prioriteit echter misschien toch
te sterk beoordeeld hierdoor. De prioriteit van een criterium wordt onderverdeeld over zijn sub-criteria. De
criteria die geen verdere sub-criteria meer hebben, zijn de criteria waarop alternatieven worden beoordeeld in
het AHP. Totale voorkeuren en risico´s worden berekend door beoordelingen met betrekking tot deze criteria
te vermenigvuldigen met de prioriteit van die criteria. In de ProRail-casus heeft “Klantwaarde” al de hoogste
prioriteit toebedeeld gekregen van de criteria op dat niveau én heeft ook nog eens geen sub-criteria, terwijl
bijvoorbeeld “Natuur & Milieu Verbeteren” en “Omgevingswaarde Verhogen” ieder vier sub-criteria hebben.
Vanwege deze hoge prioriteit in de berekeningen van totale voorkeur, draagt bij alle alternatieven de voorkeur
met betrekking tot “Klantwaarde” het meeste aan de totale voorkeur bij. Hierdoor wordt het minder bruikbaar
om de voorkeur voor “Klantwaarde” van een alternatief, direct te vergelijken met voorkeuren voor andere
criteria.

Aanbevelingen: Wetenschappelijk
De volgende aanbevelingen worden gegeven om het model verder te kunnen ontwikkelen.
Consistentie ideaal-punt
Eén van de meest vernieuwende elementen van dit model is het gebruik van een ideaal-punt alternatief in
combinatie met een AHP. Dit bleek beslissingsnemers bewuster te maken van maximaal haalbare prestaties
van een perceel en hen expliciet na te laten denken over hoe alternatieven ten opzicht van een optimale
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benutting presteren. Er ontbreekt echter nog kennis over hoe constant dit ideaal-punt was binnen de
beoordelingsreeks van individuele beslissingsnemers. Dit is belangrijk om te weten of dit alternatief de
consistentie van de resultaten positief of negatief beïnvloedt. Het was nu niet mogelijk dit te achterhalen
omdat er slechts één concreet alternatief (Geen Actie) was naast het ideaal-punt alternatief. Dit zou
bijvoorbeeld onderzocht kunnen worden door ten opzichte van extra referentiealternatieven te beoordelen en
de berekende resultaten te vergelijken met die berekend uit de vergelijkingen met het ideaal-punt alternatief.
Daarnaast bleek uit de resultaten dat het ideaal-punt per beslissingsnemers kan verschillen. Door verder te
onderzoeken waar het ideaal-punt van beslissingsnemers steeds ligt en hoe dit tot stand komt, kan de
consistentie tussen verschillende beslissingsnemers verbeterd worden. Dit kan bijvoorbeeld onderzocht
worden door een homogene groep beslissingsnemers op te splitsen in twee groepen. De ene groep kan worden
gevraagd voorafgaand aan het beoordelen hun ideaal-punt prestaties te omschrijven, de andere groep kan
gevraagd worden hiervoor een bepaalde set expliciet omschreven prestaties te gebruiken.
Invloed criteria-hiërarchie
Het is van belang om meer kennis op te doen over de mate waarin de structurering van criteria in een
hiërarchie, invloed heeft op de prioriteit van criteria (en daarmee de totale voorkeuren). Door de hoge
beoordeling van de prioriteit van “Klantwaarde” in de ProRail-casus, zijn de voorkeuren met betrekking tot
andere criteria in vergelijking met “Klantwaarde” praktisch verwaarloosbaar (maar onderling nog te
vergelijken). Criteria worden gestructureerd in een hiërarchie voor meer overzicht en in het AHP ook om het
aantal paarsgewijze vergelijkingen te verminderen.
Aanbevolen wordt om de prioriteit van “Klantwaarde” te bepalen door direct met alle andere laagste orde
criteria te vergelijken en te onderzoeken wat het effect op de prioriteit hiervan is. Dit betekent, vergelijken met
de sub-criteria van “Natuur en & Milieu Verbeteren”, “Omgevingswaarde Verhogen” en “Reputatie
Verbeteren”. Daardoor blijft een eventuele vertekening door het samenbrengen van criteria onder een hoger
orde criterium uit. Dit leidt wel tot meer paarsgewijze vergelijkingen, echter, de voorkeursbeoordelingen
hoeven dan niet opnieuw gedaan te worden waardoor dit toch praktisch uitvoerbaar is.
Gemiddelde oordeel als benadering groepsoordeel
Aangenomen is dat het gemiddelde van de door elke beslissingsnemer beoordeelde criteriumprioriteiten een
accurate benadering van de criteriaprioriteiten van de groep als geheel waren. Dit was nodig om totale
voorkeuren en risico’s te berekenen op basis van de resultaten van de verschillende beslissingsnemers. Dit
leidde tot onderscheidbare voorkeuren, gezien de oordelen van de verschillende beslissingsnemers in de groep.
In de praktijk is het echter mogelijk dat door de dynamiek van besluitvorming, de groep uiteindelijk bij bepaling
van zijn criteriaprioriteiten steeds tot andere criteriaprioriteiten zou komen dan de over de verschillende
beslissingsnemers gemiddelde prioriteit. Met behulp van een gevoeligheidsanalyse is het effect op de totale
voorkeuren onderzocht waarbij steeds voor één criterium de groepsprioriteit steeds tussen de extreem
hoogste en laagste binnen de groep uitgesproken prioriteit. Dit had, behalve voor het hoog gewaardeerde
“Klantwaarde”, geen significante invloed op het resultaat. Echter, het is praktisch gezien niet te onderzoeken
wat het effect is van meerdere criteria die tegelijk in prioriteit anders zijn beoordeeld dan het
groepsgemiddelde. Het wordt aanbevolen dit effect te onderzoeken door beslissingsnemers gezamenlijk
criteriumprioriteiten te laten bepalen in een groepsdiscussie, en vervolgens deze resultaten te vergelijken met
de resultaten op basis van het gemiddelde (inclusief de resultaten uit de gevoeligheidsanalyse). De
criteriaprioriteiten die uit een groepsdiscussie volgen zijn de ‘werkelijke’ criteriaprioriteiten (voor zover die
bestaan), echter deze manier van beoordelen kost veel tijd. Het gebruik van de gemiddelde criteriaprioriteiten
bespaart tijd doordat niet elk criterium in groepsdiscussie verder hoeft te worden afgewogen, maar het is wel
van belang dat dit geen significante invloed heeft op de validiteit van het groepsresultaat.
Risico bepalen
Het AHP is ook gebruikt om het risico van alternatieven te bepalen. Dit bleek tot minder onderscheidbare
resultaten te leiden dan bij de toepassing bij het beoordelen van het niet-financiële nut. Aangezien het AHP wel
bruikbaar was om het niet-financiële nut te beoordelen, ligt dit mogelijk aan de definitie van de criteria. Keeney
(1992) definieert een set eigenschappen waaraan criteria moeten voldoen. Mogelijk zijn de criteria in dit geval
niet begrijpelijk genoeg: niet specifiek geformuleerd waardoor er teveel ruimte is voor interpretatieverschillen
tussen beslissingsnemers. Door meer aandacht te besteden aan scherpe definitie van de risico-criteria, of de
definitie duidelijker toe te lichten voor aanvang van de beoordelingen, kan onderzocht worden of het AHP dan
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meer bruikbaar is om risico te beoordelen. Criteria definiëren in samenspraak met beslissingsnemers zou de
interpretatieverschillen mogelijk nog verder kunnen verkleinen.
Ten tweede wordt het ook aanbevolen om te experimenteren met de vraagstelling. In beslissingstheorie is het
algemeen geaccepteerd dat voorkeuren sommeerbaar zijn, maar het is niet bekend of dit voor risicoinschattingen ook geldt. In het AHP worden de individuele inschattingen van de verschillende risico’s
(vermenigvuldigd met een gewicht) echter wel gesommeerd om het totale risico te bepalen. Volgens
beslissingstheorie zou dit een ander resultaat kunnen geven wanneer beslissingsnemers hun voorkeur op deze
oordelen baseren, dan wanneer de beslissingsnemers steeds hun voorkeur met betrekking tot individuele
risico’s zouden beoordelen (en die vervolgens vermenigvuldigd met hun prioriteit te sommeren). Het laatste
zou theoretisch meer correct zijn. Aanbevolen wordt dit effect verder te onderzoeken voor meer bruikbare
risicobeoordelingen.
Grenswaarde consistentiemaat NRMSD
De aanpassing van het AHP naar slechts twee referentiealternatieven leidde tot een efficiënter AHP:
alternatieven en criteria kunnen worden afgewogen met minder vergelijkingen. De consistency ratio uit het
traditionele AHP kan echter niet meer gebruikt worden om de consistentie van de beoordelingen te toetsen.
De Normalized Root Mean Square Deviation bleek een bruikbare maat om de relatieve consistentie tussen
oordelen te vergelijken. Voor de consistency ratio is een drempelwaarde vastgesteld in de wetenschappelijke
literatuur. Als die drempel overschreden wordt, wordt een set vergelijkingen als te inconsistent beschouwd.
Saaty (2005) heeft deze drempelwaarde vastgesteld door de consistency ratio van een groot aantal sets
willekeurige beoordelingen, te vergelijken met die van sets beoordelingen die consistent worden beschouwd.
Aanbevolen wordt om ook voor de NRMSD nader onderzoek te doen naar een dergelijke drempelwaarde door
die te bepalen voor random en consistente sets beoordelingen. De NRMSD kan dan ook gebruikt worden om in
absolute zin de consistentie van oordelen toetsen.
Methodologische aanpassingen DSS voor nieuwe toepassingen
Het DSS biedt perspectief om met aanpassingen ook op nieuwe manieren ingezet te worden. Beslissingsnemers
gaven aan in het DSS ook graag (na het beoordelen) combinaties van alternatieven te willen maken om
grondgebruik verder te optimaliseren. Vanwege het distributieve karakter van voorkeursbepaling in het AHP is
het niet mogelijk om post hoc combinatie-alternatieven te maken door de voorkeuren van alternatieven bij
elkaar op te tellen. Een nieuw combinatie-alternatief moet geformuleerd en opnieuw beoordeeld worden. Het
wordt daarom aanbevolen om verder onderzoek te doen hoe de methode aan te passen is, om toch na
beoordelen combinaties van alternatieven te kunnen maken. Binnen bijvoorbeeld multi-attribute value theorymethoden kunnen voorkeuren onder bepaalde voorwaarden wel opgeteld worden, deze methoden bieden
misschien aanknopingspunten voor integratie van deze mogelijkheid in het DSS.
Om een uiteindelijke keuze te kunnen maken, heroverwogen beslissingsnemers hun oordelen met betrekking
tot voorkeuren en criteriaprioriteiten voor de best beoordeelde alternatieven. Eén van de voordelen van het
model is juist dat het oordelen op een gestructureerde manier kwantificeert. In deze discussie achteraf, werd
echter meer kwalitatief het effect van heroverwegingen van doorslaggevende oordelen beschouwd. Vanwege
de bewerkelijkheid van de berekeningen was het nu in de terugkoppelsessies niet mogelijk om interactief de
beoordelingen in het model aan te passen en de invloed daarvan terug te zien in het eindresultaat. Aanbevolen
wordt daarom te onderzoeken hoe bij het beoordelen van de kosten-effectiviteit-figuur, toch op een
interactieve manier binnen het model de beoordelingen kunnen worden aangepast.
Beslissingsnemers gaven ook aan het een meerwaarde van het model te vinden dat verschillen in
beoordelingen van individuele beslissingsnemers zichtbaar kunnen worden gemaakt. Als instrument om tot
overeenstemming in een groep te komen, kan daarom wellicht het model aangepast worden zodat de
beoordelingen waarover de grootste meningsverschillen zijn opgespoord kunnen worden. Dit kan ook een
manier zijn om post hoc oordelen aan te passen om tot een consistenter resultaat te komen.

Conclusies: Infrastructuurbeheerders
Het DSS stelt de beslissingsnemers in staat het beslisprobleem te structureren. Het DSS ´in nauwe zin´ doet dit
door te helpen bij het gestructureerd vormen van oordelen, het DSS ´in ruime zin´ door een raamwerk te
bieden voor het ontwikkelen van inhoudelijke kennis over grond & grondgebruiken (alternatieven), criteria en
het beoordeelde nut en risico van die alternatieven.
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DSS in nauwe zin: Oordeelsvorming
Beslissingsnemers geven aan dat zij de transparantie die het DSS aanbrengt in de besluitvorming een
meerwaarde van het model vinden. Het model maakt aanwijsbaar in welke mate, en aan welke doelen een
alternatief bijdraagt. Daardoor kunnen beslissingsnemers beter onderbouwen wat de onderliggende
argumenten zijn om voor een alternatief te kiezen.
Doordat beslissingsnemers in het AHP en door middel van de kosten-effectiviteit-figuur steeds expliciet een
oordeel moeten uitspreken, worden onderlinge meningsverschillen tussen beslissingsnemers zichtbaar. Het
AHP maakt het ook mogelijk alternatieven onderling te vergelijken met betrekking tot niet-financieel nut, door
dit niet-financiële nut te vertalen in een cijfermatige waarde. Dit draagt bij aan discussie over de voorkeuren
voor en risico’s van alternatieven en prioriteiten van criteria, en zo tot het vormen van een consistent oordeel
binnen de groep. Doordat beslissingsnemers gedwongen worden expliciet oordelen uit te spreken, wordt het
beslissingsnemers ook duidelijk aan kennis ontbreekt het hen ontbreekt om een oordeel te kunnen geven en
dus een beslissing te kunnen nemen.
Daarnaast zet het ideaal-punt alternatief beslissingsnemers aan tot nadenken over de optimale benutting van
een perceel. Dit helpt beslissingsnemers identificeren welke prestaties er realistisch gezien maximaal haalbaar
zijn voor een perceel, en in welke mate de alternatieven zich daartegen verhouden. Dit inzicht is belangrijk
aangezien beslissingsnemers op zoek zijn naar de optimale benutting van hun grond. Tussen verschillende
beslissingsnemers verminderden de vergelijkingen met dit alternatief de consistentie tussen beslissingsnemers
in verhouding met die van de vergelijkingen met “Geen Actie. Dit zou kunnen komen doordat het beeld van
individuele beslissingsnemers over de ideaal-punt prestaties meer van elkaar afwijkt dan het beeld van het
meer bekende en realistische “Geen Actie” .
DSS in brede zin: Ontwikkelen van kennis
Het model blijkt ook gebruikt te kunnen worden om structuur aan te brengen in de verzameling en
ontwikkeling van de kennis die nodig is om oordelen te kunnen vormen. Dit is een verbetering ten opzichte van
het huidige beslisproces, aangezien er bij de beslissingsnemers nog geen gestructureerde aanpak is om deze
kennis te verzamelen en daardoor kennis onderbenut kan blijven
.
Het model van Mintzberg et al. (1976) kan gebruikt worden om het beslisproces te beschrijven en dus ook om
op een systematische manier kennis over het probleem te plaatsen. Belangrijke conclusies voor ontwikkelen
van kennis zijn dat het ontwikkelen van alternatieven een zoektocht is naar bestaande grondgebruiken en
combinaties daarvan met percelen van de infrabeheerders. Infrabeheerders zullen niet zelf nieuwe
grondgebruiken gaan ontwerpen, dat staat te ver van hun primaire taak. Uiteindelijk dient een groepsbeslissing
te worden genomen, die verantwoord kan worden naar interne en externe stakeholders om hun autorisatie te
verkrijgen voor het uitvoeren van de grondgebruiken. Interactie tussen deze stappen is steeds mogelijk: kennis
uit de ene fase kan worden gebruikt om kennis in een andere fase aan te scherpen of uit te breiden. Door
inzicht in hoe het beslisproces er precies uitziet, wordt het voor beslissingsnemers duidelijker welke informatie
er precies nodig is, en waar nog kennis ontbreekt om tot een beslissing te komen.
Op basis van het proces van Mintzberg en de multicriteria-aanpak, blijkt kennis nodig te zijn over grond &
grondgebruiken (alternatieven), criteria (om deze te beoordelen) en de oordelen over financiële prestaties,
niet-financieel nut en risico. Ontbrekende of gedeeltelijk gevormde kennis hierover kan ertoe leiden dat een
minder dan optimale beslissing wordt genomen. Dit zijn de kenmerkende elementen van dit specifieke
beslisproces waar rekening mee gehouden moet worden bij het verzamelen en beoordelen van de kwaliteit
van kennis.
Meerdere gestructureerde methoden zijn in dit onderzoek gebruikt om deze kennis te verzamelen. Op basis
van gesprekken en beleidsstukken zijn top-down criteria geformuleerd en met de bottom-up CNET-methode
aangevuld. Het combineren van top-down en bottom-up methoden bleek erg bruikbaar, door het verkennen
van beleid ontstond een globaal beeld van de doelen die beslissingsnemers nastreven en de CNET-methode
scherpte dit aan tot concrete criteria. Het LBCS grondgebruik classificatiesysteem bleek bruikbaar om op een
gestructureerde manier grondgebruiken te verzamelen. Beslissingsnemers kunnen zelf natuurlijk ook andere
technieken gebruiken om aanvullende kennis te verzamelen. Het gebruiken van een structuur stelt
beslissingsnemers meer in staat om bij te houden welke kennis ze hebben gevonden en dat geen kennis
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verloren raakt. Structuur stelt beslissingsnemers ook in staat om de kennis die zij gevonden hebben te
communiceren naar andere beslissingsnemers. Dit is belangrijk in dit beslisprobleem, omdat het onderzoeken
van optimaal grondgebruik zich voornamelijk bezig houdt met casuïstiek waarin een meer ad hoc
kennisverzamelingsmethode verleidelijk kan zijn.
Inhoudelijke kennis opgedaan
Het onderzoek heeft lijsten van criteria en alternatieven opgeleverd, die relevant zijn voor het beter benutten
van grond van infrabeheerders in het algemeen. Stukken grond bezitten zeer diverse eigenschappen, daarom
zal voor elk perceel een andere specifieke set uit deze lijsten van toepassing zijn. Deze lijsten kunnen als
uitgangspunt gebruikt worden om criteria en alternatieven voor specifieke situaties te ontwikkelen, die door
toepassing weer kunnen worden aangescherpt en uitgebreid. Gevonden criteria voor optimale benutting van
grond, hebben betrekking op de doelen: financiële opbrengsten verhogen, zo duurzaam mogelijk te werk gaan,
stakeholderwaarde creëren en reputatie verbeteren.
In de casussen die beoordeeld zijn bleek steeds “Windmolens” en/of “Stadslandbouw” het meest
geprefereerde alternatief te zijn. “Windmolens” werk gekozen vanwege de hoge financiële opbrengsten als het
risico acceptabel werd geacht. “Stadslandbouw” werd gekozen vanwege het hoge niet-financiële nut (dat
voornamelijk op “Reputatie verbeteren” en “Sociale Veiligheid Verbeteren” is gericht), in combinatie met het
lagere risico in vergelijking met de andere (meest geprefereerde) alternatieven.
In de casussen zijn concrete kennisbehoeften aan het licht gekomen. In de casus van ProRail werd geoordeeld
dat de set criteria nog niet volledig genoeg was om een keuze te kunnen maken. Daarom werd een extra
criterium gedefinieerd dat de waarde van het alternatief voor de toekomstige vastgoedontwikkeling toetste. In
de het tweede scenario van de RWS-casus bleken de beslissingsnemers behoefte te hebben aan kennis over de
mening van andere interne stakeholders over de acceptatie van het risico van “Windmolens”.
Als laatst wordt geconcludeerd dat het referentiepunt van financiële opbrengsten beslissend is voor de
uitkomst van de te nemen beslissing. Als alleen daadwerkelijke inkomsten en niet besparingen als financiële
opbrengsten gezien worden, verandert de kosten-effectiviteit-figuur significant. Alleen “Windmolens” en
“Zendmast” zouden in dat geval positieve financiële opbrengsten hebben. “Stadslandbouw”, “Tijdelijke Natuur”
en “Industriehennep” hebben dan juist geen financiële opbrengsten. Bij het nemen van een beslissing maakten
beslissingsnemers in de casussen steeds een selectie van de alternatieven die het best presteerden op de
financiële en/of de niet-financiële as. Gezien deze beslisstrategie zou de keuze dan dus naar “Windmolens” toe
gaan als het risico acceptabel wordt geacht, of “Zendmast” wanneer minder risico gewenst zou zijn.

Aanbevelingen: Infrastructuurbeheerders
Aanbevelingen worden gegeven met betrekking tot de toekomstige toepassing van het DSS door
infrastructuurbeheerders.
Oordeelsvorming
In het kader van oordeelsvorming kan het DSS aan de ene kant ingezet worden als verkennend instrument, aan
de andere kant om tot meer afstemming tussen beslissingsnemers te komen. Daarom wordt aanbevolen om
een aantal criteria en alternatieven te kiezen dat past bij het doel van de toepassing. Door het AHP op basis van
twee referentiepunten kunnen in dezelfde tijd meer criteria en alternatieven afgewogen worden dan in het
traditionele AHP. Om beslissingsnemers te stimuleren hun gedachten over alternatief grondgebruik te
verruimen, wordt het aanbevolen om net als in dit onderzoek een groot aantal criteria en alternatieven te
gebruiken. Het DSS dient dan meer als kennismaking voor beslissingsnemers met die criteria en alternatieven.
Wanneer het meer gaat om het verder afstemmen van een beslissing, wordt het aanbevolen juist minder
criteria en alternatieven in de overweging mee te nemen. Er is dan meer tijd voor discussie over de voorkeuren
en prioriteiten. Wanneer de tijd het toe laat, wordt het aanbevolen alle beoordelingen in groepsverband te
maken, in plaats van individueel door beslissingsnemers en later samengevoegd. Er hoeven dan geen
aannames gedaan te worden over de voorkeuren en prioriteiten die voor de groep als geheel gelden.
Het wordt aanbevolen om het ideaal-punt alternatief op te nemen in de set alternatieven die afgewogen
worden, omdat het beslissingsnemers blijkt aan te zetten tot nadenken over de maximaal haalbare prestaties
van een perceel. Het wordt aanbevolen met de beslissingsnemers voorafgaand aan de beoordeling gezamenlijk
de ideaal-punt eigenschappen te definiëren. Mogelijke individuele interpretatieverschillen tussen
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beslissingsnemers onderling kunnen zo voorkomen worden. Daarnaast kan het beeld dat een individuele
beslissingsnemer heeft van de ideaal-punt eigenschappen worden verruimd door het samenvoegen van kennis
en meningen van meerdere beslissingsnemers.
Kennisontwikkeling
Inhoudelijke kennis bestaat in dit probleem uit kennis over grondgebruiken & grond (alternatieven), criteria en
oordelen over alternatieven met betrekking tot deze criteria. Het wordt aanbevolen om de structuur die het
DSS biedt te gebruiken om deze kennis te verzamelen. Op dit moment is daar namelijk geen structuur voor en
een ad hoc aanpak kan ertoe leiden dat kennis verloren raakt, niet wordt gebruikt om de huidige kennis te
verbeteren of niet de benodigde kennis wordt verzameld waardoor een keuze voor een minder dan optimaal
alternatief wordt gemaakt.
De structuur die het DSS kan bieden bestaat uit een vaste manier om tot beoordelingen van alternatieven te
komen via de kosten-effectiviteit-benadering met het AHP. Om kennis over grond, grondgebruiken en criteria
te ontwikkelen, wordt het aanbevolen de beschrijving van het beslisproces volgens het model van Mintzberg te
gebruiken als houvast om kennis te kunnen plaatsen binnen het beslisproces. In welke fasen ontbreekt nog
kennis? Waar kan nieuwe kennis geplaats worden? En hoe kan die kennis de kennis in andere fasen verbeteren?
Het beslisproces volgens Mintzberg biedt zo handvatten om met andere beslissingsnemers over de plaats en
het belang van inhoudelijke kennis te kunnen communiceren. Als onderdeel van deze structuur wordt het
aanbevolen om aan een groeiend kennisbestand te werken. Nieuwe kennis die ontstaat (onder andere door
toepassing van het DSS), wordt verwerkt in dit bestaande bestand. Zo hoeft geen kennis verloren te gaan,
wordt juist inzichtelijk hoe nieuwe kennis de oude kennis aanvult en is er een centrale plaats waar inhoudelijke
kennis over het probleem wordt verzameld.
Bij het zoeken naar criteria en alternatieven bleken de bottom-up CNET-methode en de top-down verkenning
van het beleid elkaar aan te vullen. Deze aanvulling was zeer bruikbaar, daarom wordt beslissingsnemers ook
aanbevolen bottom-up en top-down methoden te combineren bij het verzamelen van kennis. De methoden die
in dit onderzoek zijn gebruikt zijn slechts enkele van de mogelijke manieren. Beslissingsnemers wordt
aanbevolen ook zelf na te denken over manieren die zij tot hun beschikking hebben om inhoudelijke kennis te
verzamelen.
Specifiek wordt erop gewezen dat het ontwikkelen van alternatieven in dit probleem, vooral het zoeken naar
geschikte grondgebruiken is die op de grond van infrabeheerders toegepast kunnen worden. Beslissingsnemers
zullen zelf geen nieuwe grondgebruiken gaan ontwerpen, aangezien zij ook niet degenen zullen zijn die de
grondgebruiken zullen uitvoeren. Daarvoor wordt de grond ter beschikking gesteld aan derden. Gezien deze
rolverdeling, lijkt het een bijzonder effectieve manier om kennis over alternatieven te verzamelen door juist
deze exploitanten als kennisbron te gebruiken. Immers, zij zijn degenen die de alternatieven uiteindelijk
daadwerkelijk ‘ontwerpen’ en uitvoeren, hun kennis omvat in principe de hele set ‘werkelijke’ alternatieven.
Zonder exploitanten, geen alternatief gebruik. Een actieve houding van de beslissingsnemers verbetert dus de
kennisverzameling. Door te communiceren dat zij grond voor betere benutting beschikbaar willen stellen,
kunnen exploitanten geschikte grondgebruiken ontwerpen. In de praktijk wordt dit principe al toegepast door
bijvoorbeeld de Gemeente Amsterdam (2013) en de Indian Rail Land Development Authority (2013), die de
beschikbaarheid van hun grond naar de buitenwereld communiceren. Zo kan effectiever gebruik worden
gemaakt van waarschijnlijk de meest belangrijk bron van alternatieven.
Er worden nog twee praktische aanbevelingen gedaan. Beslissingsnemers zijn slechts onderdeel van een
grotere organisatie die de focus primair op heel iets anders heeft dan alternatief grondgebruik. Die omgeving
bepaalt juist de randvoorwaarden van het gebruik, daarom wordt het aanbevolen ook de mening en kennis van
andere interne stakeholders mee te nemen bij het nemen van de beslissing. Ook externe stakeholders, zoals
omgeving of de maatschappij zijn van invloed op de randvoorwaarden voor en effecten van alternatief
grondgebruik.
Daarnaast bleken de financiële opbrengsten mogelijk niet geheel volledig geïnventariseerd te zijn. Bij het
toepassen van nieuwe grondgebruiken zijn mogelijk ook verborgen kosten betrokken. Opstartkosten als extra
uren asset management om het gebruik op te starten en beheren, kunnen invloed hebben op de financiële
prestaties en dus de uiteindelijke beslissing. Dit is een specifiek aandachtspunt voor grondgebruiken die nieuw
zijn voor de infrabeheerders.
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Nemen van een beslissing
Bij het nemen van de uiteindelijke beslissing was de focus van beslissingsnemers op het maken van een keuze
tussen de best presterende alternatieven. Het wordt aanbevolen om het uiteindelijk gekozen alternatief ook
nog te vergelijken met de huidige situatie (het alternatief “Geen Actie”). Het gaat hier immers om het beter
benutten van grond. Een actie ondernemen brengt altijd een bepaald risico met zich mee ten opzichte van de
bekende situatie. Beslissingsnemers zouden zich daarom dus ook de vraag moeten stellen of ze verwachten dat
het perceel uiteindelijk ook beter genoeg benut wordt om dit risico waard te zijn.
Ook wordt aanbevolen opbrengsten duidelijk te definiëren. Met betrekking tot de financiële prestaties blijkt de
beslissing significant beïnvloed te worden door de keuze om besparingen wel of niet aan te merken als
financiële opbrengsten. Op basis van de ervaring die op is gedaan met het ontwikkelen van alternatieven, lijkt
het in veel gevallen dat alternatief grondgebruik in de praktijk vooral kansen biedt voor niet-financieel nut en
besparingen (en niet zozeer financiële inkomsten). Wanneer alleen daadwerkelijke inkomsten worden gezien
als financiële opbrengsten, kan de kosten-effectiviteit-figuur voor veel alternatieven dus ook aanzienlijk
veranderen en daarmee de beslissing over de optimale benutting van een perceel. Als niet-financieel nut op
eenzelfde manier niet wordt gezien als een opbrengst, vervalt de analyse naar een kosten-batenanalyse waarin
alleen de financiële en geen andere effecten van alternatieven worden meegenomen.
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INTRODUCTION
Problem Description
The Dutch governmental infrastructure agencies Rijkswaterstaat (RWS) and ProRail, are among the largest land
owners in the Netherlands. Land is a necessary resource for these organizations in order to accomplish their
primary goal, the construction and management of transport infrastructure: the primary significance of land is,
and will always remain, to this primary goal. However, it is in the interest of society to put public means to use
optimally: this holds for this land as well. That is why these organizations are interested in possibilities of
alternative uses of this land, as long as this land uses do not harm the primary goal en land would otherwise
remain underused. Think, for example, of temporarily vacant land. Alternative land uses can possibly
contribute to organizational goals that are directly linked to the primary goal, for instance by generating
financial revenues that can be invested elsewhere in the organizational process. There are also opportunities
with respect to the wider organizational goals, like contributing to a sustainable conduct of business, the
creation of stakeholder value or improvement of reputation.
However, infrastructure agencies do not yet possess enough knowledge and insight to judge the possible
organizational utility of alternative land uses, in order to substantiate decisions about alternative land uses.
This research will focus on this problem.

Research Objective and Research Question
The objective of this research is to develop a Decision Support System (DSS), that will help decision makers to
develop knowledge and judgments about possible alternative uses of their land. The research question is
defined as follows:
“How can a DSS be developed that can support decision makers in evaluating alternative uses of underutilized
land, in order to gain insight in the possible utility of those land uses. And what is the influence of this DSS on
the quality of the decision?”
The alternative use of land is new to these organizations. Support in the gathering of knowledge on these land
uses is necessary, in order for decision makers to be fully known with the possibilities of alternative land use.
Support in the forming of judgments is necessary because decision makers do not yet possess a structured
method of judging the utility of alternative land uses. Utility is defined in this research as the extent to which
land uses can contribute to the goals of the organization. An optimal utilization thus contributes to a larger
extent than any other land use to the organizational goals than any other land use would in that location.
The model has an exploratory character. It must enable decision makers to form judgments, and let them
develop these judgments as the decision makers enlarge their understanding of the problem situation. The
research will focus on the way in which such a DSS can be developed. The ultimate usefulness of the model will
be tested by determining the influence of the DSS on the quality of the decision being made. This quality will be
seen in this research as the degree to which the model enables the decision maker to substantiate his decision
(usefulness) and the degree to which the model reflects his preferences correctly (validity).

Research Design
The research design is aimed at the synthesis of a model. Firstly, all specific characteristics of the problem have
been explored. These characteristics are necessary to translate the problem to a DSS decision problem, which
will be the basic layout of the to be developed DSS. After a literature review on DSS methods was conducted, a
DSS specifically aimed at this DSS decision problem was proposed and developed. Subsequently a case study
for ProRail and RWS respectively is developed, that are judged by decision makers using the DSS in order to test
its usefulness and validity among the decision makers. After the judgments were analyzed and results were
computed, these results were used by the decision makers to attempt to make a choice among the alternatives
in the case studies. Ultimately, decision makers were asked to give feedback on the influence the DSS had had
in their opinion on the quality of the ultimate decision. By this feedback, and the observed use of the DSS in
making the decision, the ultimate influence of the DSS on the quality of the decision was ascertained.
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MODEL DESCRIPTION
Problem Exploration
In the problem exploration it was found that there is practically no developed theory on the alternative use of
land and that there are no ready-made solutions. The existing knowledge on alternative land use seems largely
based on case studies. The ‘better’ utilization of land depends on the goals of the specific organization and the
properties of the land. Practical examples of solutions of other land owners can be found . Especially temporary
use of land seems to be put to use in the practice of alternative land use. Land owned by infrastructure
agencies has very diverse properties, that is why a characterization of the land portfolios of these organizations
is carried out. In these land portfolios, especially strategic reservations (land that is temporarily vacant) seems
promising for alternative land use. These land parcels often exhibit beneficial physical properties, but know
restrictions due to their possible use for the realization of infrastructure goals in the future. Especially
temporary land uses seem promising on these lands.
The policy of infrastructure agencies has subsequently ben analyzed, to ascertain goals to which alternative
land uses may contribute. From this top-approach, the following goals have been formulated: increasing
financial performance, contribute to a sustainable way of work, improving reputation and increasing
stakeholder value. Besides these goals, some ‘veto criteria’ are developed from the importance of the primary
process, criteria which háve to be met. Namely: the safety of infrastructure users and surroundings may not be
endangered, the primary process may not be disturbed, no unacceptable risks may be undertaken and the use
of land may cost the organization no resources on a net basis. Land uses that are expected to meet the veto
criteria and contribute to at least one of the evaluation criteria, are seen as possible ‘better’ uses of land.

Translation into a DSS Decision Problem
Now that more insight was gained in the characteristics of land, land uses and criteria, the problem could be
translated into a DSS decision problem. The process of the decision problem was modeled to the model of
Mintzberg, Raisinghani & Théoret (1976). This model divides the decision process in three phases: Identification
(defining the problem), Development (of possible solutions) and Selection (of the best solution). Within these
phases, several separate elements are distinguished , called ‘routines’. Combinations of these elements provide
for specific models for specific decision problems.
According to this description the DSS decision problem of infrastructure agencies consists in the Identification
phase of ‘Recognition’ (of the problem) and ‘Diagnosis’ (determining the exact problem and possible
approaches to the problem). The Development phase is aimed at the development of alternatives, in this case
each time a combination of a land use applied to a specific piece of land. Infrastructure agencies will ultimately
not be the ones carrying out the land use, that is in their opinion to far away from their primary task. For
optimal land uses they will put their land at disposal of third parties that want to carry out these land uses. This
is essential for the decision problem, because it means that the development of alternatives is a search process
(‘Search’). In this search process the most useful alternatives are selected from a possibly infinite list of existing
land uses, by means of a set of criteria (‘Screening’). Decision makers therefore will not themselves be
designing land uses (‘Design’). The Selection phase consists of ´Analysis´ of the possible utility of possible land
uses, ´Bargaining´ among the decision makers about the best solution to choose and ultimately ´Authorization´
of the decision made by other internal and external stakeholders.
The decision process is an interactive process, in which knowledge from different phases can be used to further
develop knowledge in other phases. Furthermore the problem is ill structured: knowledge about the problem
and the forming of judgments is just partially developed. Ultimately the DSS must enable a choice about the
optimal utilization of a piece of land. Utility in this research is formulated as the degree to which an alternative
contributes to a certain goal. That is why the preference of a decision maker with respect to a certain goal has
been used, to approximate this utility. Based on this translation of the problem into a DSS decision problem
and relevant scientific literature about DSS methods, a suitable model for this problem was proposed.

Theory of the Proposed DSS
The proposed DSS consists of a cost-effectiveness analysis, in which the effectiveness of the alternatives is
modeled by an ideal-point Analytic Hierarchy Process. In a cost-effectiveness analysis, the financial effects of
alternatives are detached from the other effects that express utility: for those other effects a more suitable
scale of measurements is sought out. This approach was chosen because decision makers are already quite
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familiar with the expression of effects in financial terms. By this detaching, the decision makers are forced to
explicitly put effort into the development of knowledge and judgments with respect to the non-financial utility
of alternatives.
The AHP was chosen, because it is an easily accessible method to express the relative proportions between
alternatives. It is a compensatory method, which means that it is presumed that the performance of an
alternative with respect to a certain criterion, can be compensated by a performance of the alternative on
another criterion. There are no specific target or threshold values for the utility of alternative land uses, accept
that the land use should be a better utilization of the land than the current land use. That is why performances
of land uses with respect to different goals are presumed exchangeable for decision makers: as long as the land
use is more useful than the current land use.
The AHP is built on pairwise comparisons, in which a decision maker judges two alternatives at a time and
expresses a preference for one of these alternatives on a verbal scale. By coupling a numerical value to these
verbal labels, the relative proportions of preference for the alternatives can be calculated. This enables the
decision makers to form judgments in an intuitive way, also in problem situations which they are not that
familiar with yet. Precondition is that the decision maker is critical about the knowledge he possesses to
substantiate the judgment. In the AHP criteria are structured in a hierarchy. Alternatives are compared in pairs
with respect tot the criteria on the lowest levels of the hierarchy, to determine the relative proportions for the
alternatives with respect to these criteria. Also the criteria in a same level are compared in pairs to express
their relative proportions of importance or ´priority´. The total preference or total effect of an alternative is
then calculated, by multiplying the preference or degree of effect with respect to the lowest order criteria with
the priority of the above criteria, and the priorities of the criteria above that in the hierarchy.
The ideal point originates from the more mathematical multicriteria optimization methods. In those methods
alternatives are compared relatively by assessing the ´distance´ of the performances of an alternative with
respect to the performance that would be expected in the ideal case. This is an innovative application in the
AHP, which has not been researched much yet. The method can be useful to stimulate creativity: What are the
maximum attainable solutions? How do the other alternatives compare to these maximum attainable
properties? Also, comparing to this alternative may prove to improve reliability of the results: in theory, the
ideal point can be a reliable, constant point to which decision makers can compare the other alternatives. An
import drawback of the AHP is the number of pairwise comparisons grows exponentially with growing numbers
of alternatives and criteria. It takes up a lot of time and effort to make the pairwise comparisons in these
situations, sometimes making the method unusable in practice. To be used as an exploratory model it is
desirable to be able to consider many alternatives and criteria within a feasible time. That is why the traditional
AHP method is adapted. In stead of comparing all alternatives relative to each other by pairs, it is chosen to
compare each alternative with respect to only two reference alternatives.
Because the alternative use of land is a side issue compared to the primary process, decision makers think of
risk as another decisive factor in decision making for land uses. To assess the degree of risk of an alternative,
the AHP is used as well. The ultimate results will be displayed in a bubble diagram, with on the vertical axis the
financial performances and on the horizontal axis the non-financial utility. Risk will be displayed by the
diameter of the bubble.

Model Development
The proposed model has been developed, for which criteria, alternatives and the data collection instrument
had to be operationalized. Because pieces of land in the possession of infrastructure agencies are so diverse,
for every situation different criteria and alternatives apply. This is why the criteria and alternatives have been
formulated which can be relevant for at least one piece of land in the possession of infrastructure agencies.
These lists can be used as a starting point for the development of alternatives and criteria in specific cases and
can be developed further as knowledge further grows. In practice, many different methods can be thought of
to creatively and/or in a structured way develop alternatives and criteria. In this research, twee innovative
methods have been used.
For the gathering of criteria, both a top down exploration of policy through the analysis of policy documents
and conversations as well as a bottom up method have been used. The Casual Network Elicitation Procedure
(CNET, Arentze, Dellaert & Timmermans, 2008), is a procedure for expressing decision makers’ mental
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representations of complex spatio-temporal decision problems. A network is constructed including (amongst
other) attributes (properties of alternatives) and benefits (the value a decision maker derives from these
attributes concerning certain goals). The benefits are a usable approximation of utility and can therefore by
used to develop relevant criteria for use in the DSS. The use of CNET to develop criteria is a first time
application. Decision makers are confronted every time with sets of alternatives and asked to make a decision
about the alternatives with respect to the optimal use of land, and expressing their thoughts. ‘Why?’-questions
are asked to identify benefits, and ‘how?’-questions to identify attributes. This is repeated until the set of
attributes and benefits no longer grows. Based on 13 diverse sets of alternatives, presented to three different
decision makers, a set of criteria relevant for the optimal use of land of infrastructure agencies is developed.
These criteria can be used in as a starting point in general to formulate criteria for specific situations of
alternative use of land.
For identifying possible alternatives, the five dimensional American land use classification system Land Based
Classification Standards (APA, 2001) is used. This is a system in which virtually every land use can be
characterized individually, and is also usable for Dutch land uses. Land uses are categorized with respect to the
dimensions Activity, Function, Structure, Site and Ownership. Most land use classification systems have two
hierarchical categorization layers, LBCS has three, because of which it has a high level of detail. The categories
of each dimension were used every time to identify relevant land uses: the categories were already specific
land uses or were used as inspiration to think up of land uses within those categories. It was demanded for a
land use to pass screening, that it would be suitable for use on at least one type of land in the possession of
infrastructure agencies, that is would meet all veto criteria ánd contribute positively to at least one evaluation
criterion. The list of land uses that was acquired by this screening procedure, can be used to formulate
alternatives for specific pieces of land.
The data collection instrument, the questionnaire for pairwise comparisons, consists of five types of questions.
The questionnaire starts with a series of comparisons of the alternatives to the alternative “Status Quo”. Every
time a decision maker is asked which alternative would be preferred regarding a non-financial utility criterion,
and by how much. In the next series the alternatives are compared to “Status Quo” again, but now with regard
to risk. Now the question is asked which alternative the decision contributes more to risk, and by how much.
After this the criteria are compared by pairs in order to assess their relative priorities. This is done by asking for
every criterion on the same level in a pairwise fashion which alternative is preferred more and to what extent.
The pairwise comparisons that follow after this, are used as an independent source for calculating the same
relative proportions for preference and risk of the different alternatives. This supplies information about the
reliability of the judgments: the consistency of the decision maker. The alternatives are now compared with
respect to the ideal point alternative “Maximum”. Firstly with respect to the preference regarding non-financial
utility, than regarding the risk of the alternatives.

RESULTS OF APPLICATION OF THE MODEL
Case Studies
To test the usefulness and validity of the DSS , it is applied to two case studies (one for RWS and one for
ProRail). Every case was judged by six relevant decision makers. Because in both cases the same type of land
was used, the same alternatives were applicable as well. In discussion with the decision makers, five diverse
land uses were selected from the general list of land uses. These land uses were chosen because their expected
effects would be on a wide array of organizational goals. This was done because this would enable to test if the
model could distinguish between a diverse set of alternatives. It would also enable decision makers to explore
the properties and their judgments of a diverse set of alternatives. Also, two reference alternatives were used.
Firstly, the situation in which the current land use would be continued, named “Status Quo”. This was expected
to be a known reference point for the decision makers and would be necessary to judge whether alternatives
would be a ‘better’ utilization of land or not. Besides that, the ideal point alternative “Maximum” was
introduced. This hypothetical alternative was described by the maximally deemed feasible performances of the
piece of land in the ideal case. For this the researcher described performances of the alternative which he
deemed maximally feasible, based on the knowledge he had developed thus far about land uses and land in the
possession of infrastructure agencies.
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Judgments were made carried out individually by decision makers by filling out the questionnaire of pairwise
comparisons. Decision makers also were handed a hand-out, in which knowledge was gathered in order to
describe the properties of the land uses as objectively as possible.

Judgments of Case Studies
Two sources for computing the non-financial utility, or risk, of an alternative (in proportion to other
alternatives) are available: the series of pairwise comparisons of alternatives with “Status Quo” and the series
of comparisons with the ideal point alternatives. Based on these two series of comparison, two respective
values for the relative preference or risk of an alternative, relative to other relatives, can be computed. It is
assumed that the average of these two values is the best estimation for a decision maker of the preference or
risk judgment of a specific alternative.
In three different ways the consistency, and thus reliability, of decision makers can be tested. Firstly, it has
been tested using the F-value to what degree a specific decision maker can distinguish his preferences for at
least one alternative in relation to the other alternatives regarding a specific criterion. Based on this test, it
turned out that it could not be said beforehand that a certain decision maker was to unreliable in his
judgments.
It was calculated using the Normalized Root Mean Square Deviation (NRMSD) to what degree the calculated
preferences or risk judgments from the one or the other series of comparisons differed. The NRMSD was
calculated for these different values regarding their average was calculated. The Root Mean Square Deviaion
(RMSD) is an average deviation for a number of measurements regarding a certain estimated value, in this case
the average value. The Normalized RMSD, is the RMSD divided by this average value. The NRMSD can be used
in this way to compare the consistency of a decision maker relative to other decision makers. It was found that,
based on the average NRMSD of all preference and risk judgments that were calculated for a decision maker,
every decision maker judged comparably consistent. In both organizations, the average NRMSD for a decision
maker was NRMSD ≈ 37%. No decision maker diverged extremely from this average value. Based on visual
inspection of the preference and risk judgments of individual decision makers (see Appedix 8), it seems that
with this degree of consistency, the preferences for different alternatives can be distinguished sufficiently to
rank alternatives. That is why the results of every decision maker will be used in the following analyses. From
now on the average value based on the different independent series was used as a best estimator for the
preferences, risks and priority judgments of an individual decision maker.
So decision makers seemed consistent enough in their judgments to distinguish between alternatives. But how
does this opinion of a decision maker compare to that of different decision makers in the group? This DSS is
concerned with a group judgment after all. No clear similarities between the calculated preferences and risks of
individual decision makers is found. Decision makers each judge in their own way about the degree to which
alternatives are preferred regarding a certain goal, but also about the relative priorities of criteria. These two
are multiplied by one another, and so differences in these judgments are also multiplied and lead to even
larger differences in the total preferences and risks amongst the decision makers. That is why the average of
the criteria priorities is used to approximate the priorities of the group. By making this assumption, differences
in the total preferences and risks are reduced to differences in judgments of preference or risk regarding
criteria, and no longer due to differences in criteria priority judgments. The validity of this assumption was later
on examined by performing a sensitivity analysis.
Based on these average criteria priorities, and the individual preferences of decision makers, the total
preferences for every decision maker were calculated. These were also tested for consistency among decision
makers, by comparing these calculated judgments to the average preferences over the individual decision
makers within the group. On average, the deviation of preference judgments of an individual decision maker
regarding the group average is NRMSD = 60% (RWS) and NRMSD = 54% (ProRail). This seems substantial, but
also no extreme deviations of individuals from the group average were found. That is why the results of all
decision makers were used in the following analyses.
In both organizations, based on the calculated total preferences and total risks, the alternatives can be ranked
roughly. Based on the non-financial utility, alternatives that differ more than one rank can be distinguished
clearly when the judgments of all decision makers within the group are taken into account. Alternatives that
follow in rank are much harder to distinguish. With respect to risk, it is more hard to distinguish alternatives
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than based on non-financial utility. The values of the average risks (over the individual decision makers in the
group) per alternative more closely together, while the differences in judgments between individual decision
makers are strong. Because of this groups of alternatives can be distinguished amongst each other at most, it is
generally difficult to determine the rank of individual alternatives.

Sensitivity Analysis
To determine the influence of differences in judgments of criteria priorities by different decision makers, a
sensitivity analysis was carries out. The priority of one criterion was changed every time, while the proportions
of the other priorities were kept equal. The priorities were changed by plus of minus the RMSD of judgments of
individual decision makers compared to the average group judgment: this displayed the use of the most
extreme judgments within the group for the priority. Only in the ProRail case, significant rank reversals
appeared in priorities of non-financial utility. By changing the priority of “Customer value”, which had a high
priority and large deviation RMSD, its rank dropped from the most preferred realistic alternative by two places
in rank. This uncertainty in “Customer Value” was taken into account in the following analysis. In the risk
judgments, rank reversals occurred in alternatives that were judged comparable risk and therefore were
already hard to distinguish. It was taken into account in the further analyses that risks in general are hard to
distinguish by one another. The error margins already seem to take this effect into account.

Consistency of Decision Makers when Comparing to “Status Quo” or to the Ideal Point
Alternative
Two series of pairwise comparisons of alternatives are carried out: with “Status Quo” and with “Maximum”.
The total preferences and risks of alternatives are calculated for each series respectively. In both organizations,
when comparing to “Maximum” decision makers appear to arrive at judgments of non-financial utility that
differ more strongly amongst the decision makers than when compared with “Status Quo”. With respect to risk,
the opposite effect occurs: When compared to the ideal point alternative “Maximum” risk judgments of
decision makers seem to be more consistent with those of other decision makers than when comparing to
“Status Quo”.
It appeared that when comparing alternatives with the ideal point alternative “Maximum”, more extreme
judgments are expressed that differ less, than a decision maker compares alternatives to “Status Quo”. In
expressing risk this effect is even more extremely present This however proves no explanation for the larger
difference in judgments expressed of different decision makers regarding non-financial utility when comparing
with the ideal-point alternative. An explanation could be that the view of different decision makers of the ideal
point alternative could be more consistent when comparing regarding risk, than when comparing regarding
non-financial utility.

Making a Decision
Decision makers appeared to be able to make a choice for a specific alternative when aided by the DSS, or at
least identify a knowledge gap to be able to ultimately make a decision. In both organizations, decision makers
narrowed their focus firstly the alternatives that performed best with regard to financial performances or nonfinancial utility. If no alternative dominated the others, these best alternatives were compared. In that sense,
the DSS was used by decision makers to make a sub selection within the alternatives. The further comparison
of these alternatives was made on the basis of the preferences and risks of those alternatives expressed
regarding criteria that contributed most to the total preference or risk. These preferences of risks were then
reconsidered to make the ultimate choice.
In the RWS-case, “Temporary Nature” and “Urban Farming” were examined selected. With regard to financial
performances, they performed equally. But with regard to non-financial utility “Temporary Nature” performed
a bit better according to the decision makers. “Urban Farming” was ultimately chosen because of the smaller
risk. In an adapted scenario, the financial performances of “Windmills” were increased, then the alternatives
“Windmills” and “Urban farming” were examined more closely. “Windmills” was judged having less nonfinancial utility and more risk, but still decision makers were of the opinion that this still was a possibly optimal
land use because of its outstanding financial performances. The decision makers could not make a choice, for
this the judgment of other internal stakeholders on the acceptability of the risk of “Windmills” was needed.
In the ProRail-case, “Antenna tower” was judged the realistic alternative performing highest on non-financial
utility. Conversely, this was the alternative that was judged having the least non-financial utility in the RWS-
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case. This is because in the ProRail-case, “Customer Value” was judged having higher priority than the other
alternatives on the same level and the alternative also was appointed more preference regarding this criterion
than the other alternatives. It is also remarkable that in the RWS-case all alternatives was judged having more
non-financial utility than “Status Quo”, while in the ProRail-case “Windmills” and “Industrial Hemp” were
judged having less non-financial utility than “Status Quo”.
In the ProRail-case decision makers focused on “Antenna Tower”, but also on “Temporary Nature” and “Urban
Farming”. These three alternatives performed in the opinion of decision makers comparable regarding financial
performances. To make a choice, a third criterion was defined, namely the value of the alternative for future
real estate development. In this hypothetical case the parcel would be utilized in order to receive a higher sum
when selling the land for possible future real estate development on the location. Increased livelihood would
be of worth for the future development and therefore raise the price of the land. In light of this new criterion,
decision makers reconsidered (preferences regarding) the criteria that led to the highest contributions in total
preferences for the alternatives. Seeing that the preference for “Antenna Tower” was almost completely build
up from “Customer Value”, it was judged that “Antenna Tower” could contribute little to the future real estate
development and was eliminated from the set of possible alternatives. The preferences for “Urban Farming”
and “Temporary Nature” were for both alternatives build up largely from “Improving Reputation Surroundings”,
“Improving Reputation Public Opinion” and ”Improving Social Safety”. “Temporary Nature” performed better
on the first two criteria, “Urban Farming” performed better on the third. It was judged that “Improving Social
Safety” would also be a good proxy for judging the value for the future real estate development, because it had
to do with human activity and thus more livelihood in the opinion of the decision makers. The reputation
effects were apparently judged to be less important regarding the future real estate development than
livelihood on the land parcel. This is way ultimately “Urban Farming” was chosen.
In a second scenario the arrangement of “Windmills” was altered, making it the alternative with significantly
higher financial performances than the other alternatives. The choice was now between “Urban Farming” and
“Windmills”. Still, “Urban Farming” would be chosen by the decision makers because of the future real estate
development. But, if the real estate development would take place on a later point in time, “Windmills” could
possibly be chosen. The future development would be too far away to already start with the improvement of
livelihood on the location. The decision makers evaluated the scenario of “Windmills”. Risk management is
most certainly one of the most important points for the decision makers. However, if the risks would be
deemed acceptable (for which additional information about the risks of “Windmills” would be necessary),
“Windmills” would be a realistic alternative for the decision makers.
In the ProRail-case as well as in the RWS-case, it came to light that the way in which financial performances are
defined is of decisive importance for the end result. Savings were now marked as positive financial
performances. Decision makers agreed that savings should absolutely be seen as financial performances, but
that in practice control is focused on financial targets. Revenues add to financial targets, savings potentially
may not. Because of this, the cost-effectiveness view of the problem situation would change, making other
decision than the ones now expressed more likely. “Windmills” and “Antenna Tower” would in that case be the
only alternatives having positive financial performances, because the other alternatives would in a financial
sense only account for savings. Extrapolating the observed decision making in the case studies, the choice of
decision makers would then focus on these two alternatives.

Feedback of Decision Makers on Quality Improvement of Decision through use of the DSS
Decision makers agreed that the DSS made the decision process more transparent. The DSS makes it
demonstrable which elements build up the preference for an alternative, enabling decision makers to
substantiate decisions. It makes alternatives comparable with one another, making differences between
alternatives more insightful. This way , a decision maker must substantiate based on which elements he makes
a decision. Also by working out a tangible case, decision makers gained in their opinion a much better
understanding of the realistic possibilities and boundary conditions of alternative land use. Because the DSS
makes considerations surrounding and properties of alternatives tangible, it can in their opinion be a valuable
asset in an taking on an active approach in the optimal use of land. Now, just a passive approach is adopted by
reacting to proposals of third parties for alternatively using land.
Besides making the decision process more transparent, the DSS also enable decision makers in identifying
knowledge gaps. It is remarked by decision makers, that the explicitness of the DSS stimulates a decision maker
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to gather more knowledge when he notices he has too little knowledge to substantiate a judgment. This was
also demonstrated in this research, for instance when the decision makers in the ProRail-case formulated
additional alternatives to make the final decision. They concluded here implicitly that the set of criteria was
incomplete. The use of the DSS to identify knowledge gaps also is demonstrated in the RWS-case. Decision
makers identified the knowledge gap, of knowledge on the judgment of other decision makers on the
acceptability of the risk of the alternative, in order to make a final decision.
The possibility the possibility of the DSS to compare judgments also appeals to the decision makers. Another
possibility of the DSS foreseen by the decision makers, is as a communication means regarding other
stakeholders, for instance the surroundings of a underutilized parcel. Besides this, both organizations are
seeing possibilities for application of the model on a portfolio level, for the thinking up of solutions applicable
for types of land. In the search for optimal uses of land, decision makers would also find it valuable if
combinations of alternatives could be made. As a last, decision makers remark that the laborious analyses as
they have been carried out in the current form, would be a hindering for them to put the AHP method to
practice.

CONSLUSIONS & RECOMMENDATIONS
Conclusions: Scientific
The results of the research have been coupled back to the research question, with regard to the scientific
relevance of this research the following conclusions can be drawn.
Quality improvement through use of the DSS
Decision makers appear to be able by using the DSS (the cost effectiveness approach with an ideal-point DSS),
to improve the quality of their decision. The DSS enables decision makers to substantiate their decisions more.
No proof was found that preferences displayed by the DSS conflict with the preferences of the decision maker.
That is why it assumed that the DSS displays these preferences in a usable fashion.
The DSS enables decision makers to reduce a set of alternatives to the set of most preferred alternatives. By
making the elements that contribute to the total preference for an alternative demonstrable, decision makers
are more able to substantiate their preference for an alternative. Or, to discuss these elements with other
decision makers to come to new individual or group judgments. When after reduction of the set of alternatives
still no choice could be made, the model was useful for decision makers to identify knowledge gaps on
knowledge that had to be gathered in order to make a choice in the future.
The decoupling of financial and non-financial effects (the cost-effectiveness approach) appeared useful. The
cost-effectiveness gives insight in the degree of financial effects, non-financial utility and risk, which are
incommensurable but are all decisive factors in making a decision. Decision makers can then determine their
preferences for alternatives themselves (or in a group discussion). The AHP was used to judge the utility (the
preference) regarding non-financial effects and the amount of risk of alternatives. By making decision makers
judge alternatives explicitly on these dimensions in separate pairwise comparisons, it appeared to stimulate
decision makers to think about the non-financial utility of land use. In this manner, they got acquainted with
new land uses, the goals to which these alternatives can contribute and the decision makers were forced to
formulate their opinions on the optimal use of land in these situations.
Usefulness AHP
By using just two reference alternatives, the number of pairwise comparisons a decision maker has to make in
the AHP were effectively reduced. Decision makers can in this manner judge alternatives according to a larger
number of alternatives and criteria than in the traditional AHP. Using the alternatives “Status Quo” and the
ideal point alternative “Maximum”, decision makers were able as a group to distinguish in general between
different alternatives. Alternatives that succeed each other in rank for non-financial utility could not always be
distinguished clearly, but alternatives that differed more than one rank however could in general be
distinguished quite clearly. Thus the AHP appeared useful for a coarse distinction between separate
alternatives for their non-financial utility. Decision makers discussed in every case study all of the alternatives
that performed comparatively best on the financial and non-financial scale, before making a decision. Because
of this discussion, the coarse distinction made between alternatives using the AHP seemed sufficient for a
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useful DSS. By further discussion the decision makers were able to further distinguish the alternatives and
arrive at a decision. With regard to expressing the risk of alternatives, the AHP was less useful. Little distinction
could be made between alternatives based on the risk assessments, mostly between groups of alternatives.
Too much room for interpretation of the criteria could be the cause of this, as the judgments of different
decision makers differed quite strongly.
Ideal point
The ideal point alternative appeared incite decision makers to think of the maximally possible performances of
a piece of land with regard to a specific criterion. This made decision makers more aware of what utility is
maximally feasible for a specific piece of land, and thus to what degree a parcel is being used optimally. This
could contribute to an individual decision maker being able to more accurately judge the relative proportions
between alternatives of preference and risk, because the ideal point could be a very constant point in the
minds of the decision maker to which he compares alternatives. However, because besides the comparisons to
“Maximum” there is only one other series of comparisons (to “Status Quo”), it cannot be concluded if this
effect occurs. On the other hand do the judgments of different decision makers differ more when they are
based on the comparisons with the ideal point alternative, than when comparing to “Status Quo”. But also in
this case, alternatives can be distinguished among each other. It can thus be concluded that the ideal point
between different decision makers varies more than the perceived performances of the alternative “Status
Quo”, but not in such a way that the results calculated for alternatives from the pairwise comparisons with
“Maximum” are rendered useless. The stimulation of decision makers to consciously think about the optimal
performances of a piece of land, makes this alternative useful overall.
Influence of criteria hierarchy
A possible disadvantage of the AHP is the structuring of criteria in a hierarchy, which is essential within the AHP.
Even though “Customer Value” seems to be important to decision makers, its priority has quite possibly been
assessed too high. In the AHP, the priority of a criterion is divided over its sub-criteria. The criteria that do not
have any more sub-criteria are the criteria the alternatives are judged on to compute total preferences and
risks. Total preference and risks are then calculated by multiplying the judgments of alternatives on criteria by
the priority of the criteria. In the ProRail-case, “Customer Value” already gained the highest priority of the
criteria on that level ánd has no sub-criteria, while for instance “Improving Nature & Environment” and
“Improving Value for Surroundings” each had four sub-criteria. Because of this high priority in the calculations
of the total preferences of alternatives, for every alternative “Customer Value” has the highest contribution in
the total preferences. Because of this it becomes less useful to directly compare the preference of an
alternative with regard to “Customer Value”, to the preference of alternative regarding different criteria.

Recommendations: Scientific
The following recommendations are given to further develop the DSS.
Consistency ideal point
One of the most innovative elements of this DSS was the use of an ideal point alternative in combination with
an AHP. This appeared to make decision makers more aware of the maximally attainably performances of a
piece of land ánd to let them explicitly express to what degree alternatives performed regarding this optimal
use of land. There is still missing knowledge on how constant this ideal point was in the judgment series of the
individual decision makers. It is important to know this, to determine whether the alternative influences the
consistency in judgments of an individual decision maker positively or negatively. This could for example be
researched by letting a decision maker judge according to extra reference alternatives and comparing the
calculated results with those calculated from the series of comparisons with the ideal point alternative. Besides
this, it seemed that the ideal-point can vary between different decision makers. By further researching where
the ideal-point of decision makers exactly lies and how this ideal-point is constructed, the consistency between
different decision makers can be further improved. This can be researched for instance by dividing a
homogeneous group of decision makers into two groups and letting them assess the same case. Each decision
maker in one group can be asked beforehand to describe their ideal point performances on their own, the
other group can be asked to use a set of explicitly described performances and not think of ideal-point
performances themselves.
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Criteria hierarchy
It is of scientific interest to gather knowledge about the degree to which the structuring of criteria in a
hierarchy, influences the priorities of criteria (and through that the total preferences and risks). Because of the
high judgments of the priority of “Customer Value” in the ProRail-case, the preferences for other criteria in
relation to “Customer Value” is practically negligible. Criteria are structured in a hierarchy for a better overview
and also in the AHP to reduce the number of pairwise comparisons.
It is recommended to determine the priorities of “Customer Value” through direct pairwise comparison of this
criterion with every other lowest level criteria, and research what the effect of this is on its priority. This means,
comparing by pairs with the sub-criteria of “Improving Nature & Environment”, “Improving Value to
Surroundings” and “Improving Reputation”. In that way, a possible distortion due to the assembling of criteria
under one higher order criterion is kept at bay. This does however lead to more pairwise comparisons, but
because the preference and risk judgments do not have to be repeated the data collection would still remain
practically feasible.
Mean judgments as approximation of group judgments
It is assumed that the average of the judgments of criteria priorities taken over the individual decision makers
was an accurate approximation of the group decision makers as a whole. It was needed to make this
assumption, to calculate the total preferences and risks of alternatives based on the judgments of different
decision makers. This lead to distinguishable preferences, taking into account the judgments of individual
decision makers. In practice it is possible however that through the dynamics of decision making, the group
may eventually arrive at a different criteria priority than the group average priority. Using a sensitivity analysis
the effect of changing one criteria priority to the extreme judgments within the group on the total preferences
or risks was tested. This had, except for the high priority criterion “Customer Value”, no significant impact on
the total results. However, it is not practically feasible to research the effect of multiple criteria that are judged
differently from the group average. This effect can be researched by having decision makers beforehand as a
group express criteria priorities and calculating the total preferences and risks. And afterwards, comparing
these results with the results obtained from using the average priorities (including the sensitivity analysis). The
criteria priorities expressed in a group discussion can be seen as the ‘actual’ criteria priorities (for as far as
those really exist), however, judging them in this fashion takes up a lot of time. The use of average criteria
priorities save up a lot of time because not every priority of every criterion has to be further elaborated on, but
it is still important to know that this has no significant influence on the validity of the group result.
Judging risk
The AHP was also used to let decision makers judge the risk of alternatives. This appeared to lead to less
distinguishable results than in the judgment of non-financial utility. Seeing that he AHP wàs useful in
distinguishing between the non-financial utility of alternatives, this may be caused by the definition of the
criteria. Keeney (1992) defined a set of properties to which criteria must adhere to. Possibly, the criteria used
in the case of risk judgment were not specifically formulated, causing too much room for interpretation
between different decision makers. By paying more attention to the concise definition of risk criteria, or by
explaining the risk criteria more clearly, it can be researched whether the AHP will be more useful then to judge
risk. Defining risk criteria in cooperation with the decision makers, may possibly further reduce interpretation
differences.
Secondly, it is recommended to experiment with the question definition. In decision theory it is generally
accepted that preferences can be summed, it is however not know whether this also holds for risk judgments.
In the AHP individual judgments of the different risks (multiplied by their priority) are summed however to
calculate the total risk. According to decision theory, expressing total preference regarding these individual risk
judgments could lead to another outcome, than when the preferences for individual risks would be judged and
then summed (multiplied by their criteria priorities). The latter would theoretically be more correct. It is
recommended to research this effect further for more useful risk judgments.
Consistency threshold for NRMSD
The adaptation of the AHP to just two reference alternatives lead to a more efficient AHP: alternatives and
criteria could be judged with less pairwise comparisons and still yield useful results. The consistency ratio from
the traditional AHP can not be used anymore to test the consistency of judgments. The Normalized Root Mean
Square Deviation appeared to be a useful measure of comparing the relative consistency of judgments. For the
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consistency ratio a threshold value has been determined in the scientific literature. When this threshold is
exceeded, a set of judgments is considered inconsistent. Saaty (2005) has determined this threshold by
comparing the consistency ratios of a large number of random sets of judgments, with the consistency ratios of
sets of judgments that were considered to be consistent. It is recommended to also research such a threshold
for the NRMSD by calculating it for random and consistent sets of judgments, so that it can be used to also
judge the consistency of a set of alternatives in a absolute fashion.
Methodological adjustments of DSS for new applications
The DSS offers perspectives to be put to new uses with some adjustments. Decision makers indicated that they
would find it useful to (after expressing judgments) combine alternatives, in order to further optimize land use.
Because of the distributive character of the preference calculations, it is not possible in the AHP to make
combinations by adding up the preferences of individual alternatives post hoc. A new combination alternative
has to be formulated and judged again. That is why it is recommended to research further possibilities of
overcoming this methodological setback, and enabling decision makers to create combination alternatives post
hoc. Within for example multi-attribute value theory methods, preferences can under some conditions be
added up. Those methods may offer starting points to integrate this option in the DSS.
To make the ultimate decision, decision makers reconsidered their judgments regarding preferences, risks and
criteria priorities for the best performing alternatives. One of the advantages of the model is that is quantifies
judgments in a structured way. In this discussion afterwards however, decisive judgments were reconsidered in
a more qualitative fashion. Due to the laborious calculations, it was not attainable to interactively adjust
judgments in the model and immediately see the effects of these adjustments in the end result. It is therefore
recommended to research how while assessing the cost-effectiveness figure, judgments can be altered
interactively in a usable way.
Decision makers also stated they felt it is an added value of the model that differences in judgments between
different individual decision makers can be made visible. It is recommended tot adjust the DSS to detect large
differences of opinion in judgments between different decision makers, using the DSS as an instrument to
reach consensus in the group. This can also offer to be a way to adjust judgments in a post hoc fashion to
derive at more consistent group results.

Conclusions: Infrastructure Agencies
The DSS enables decision makers to structure the problem. The DSS in ‘narrow sense’ does this by aiding in the
forming of judgments in a structured way, the DSS in ´broad sense´ offers a framework for developing
knowledge concerning land & land uses (the alternatives), criteria and the judged non-financial utility and risk
of those alternatives.
DSS in narrow sense: Forming of judgment
Decision makers stated that they think the DSS makes their forming of decisions more transparent, an
improvement on the quality of their decision. The DSS makes demonstrable to which goals, and to what degree
alternatives contribute. Because of that, decision maker can better substantiate their underlying arguments in
choosing an alternative.
Because decision makers in the AHP and by using the cost-effectiveness figure are forced to give explicit
judgments, the relative differences in judgments between different decision makers become visible. The AHP
also translates non-financial utility to numerical values, making alternatives comparable for non-financial goals.
This contributes to discussion in the group on preferences for alternatives and priorities of criteria, and in that
way to the forming of consistent judgments within the group. Because decision makers are forced to express
explicit judgments, they also gain insight in the knowledge they still lack in order to make a judgment and thus
make a decision.
Besides this, the ideal point proved to stimulate decision makers in thinking of the optimal use of a parcel of
land. This helps decision makers identifying which performance are realistically maximally feasible for a parcel
of land, and to what degree alternatives compare to that situation. This insight is important because decision
makers are striving for the optimal use of their land. Between different decision makers, the ideal point
alternative seems to lower the consistency of decision makers amongst each other. Judgments of decision
makers calculated from comparisons with the ideal-point alternative, seem to differ more from those of other
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decision makers than when derived from comparisons with “Status Quo”. This may possibly mean that the view
on the ideal-point performances may differ more between different decision makers than the performances of
the more familiar and realistic “Status Quo”.
DSS in broad sense: Developing knowledge
The DSS can also be used to structure the gathering and development of factual knowledge, needed to form
judgments. This is an improvement of the current decision process, because decision makers do not yet use
structure to collect knowledge which can lead to the underutilization of knowledge.
The Mintzberg et al. (1976) model seems to be able to describe the decision process and therefore also useful
as a systematic way of gathering knowledge on the problem situation. Important conclusions that can be
drawn from the Mintzberg model is that in this problem, the development of alternatives is a search for
existing land uses and making combinations with pieces of land in the possession of infrastructure agencies.
Infrastructure agencies will not develop new land uses themselves, that is too far away from their primary
process in their opinion. Ultimately, a group decision has to be made, that can justified towards internal and
external decision makers in order to gain their authorization. Interaction between these steps is possible every
time: knowledge from one phase can be used to sharpen or expand knowledge in a different phase. By gaining
this insight in the decision process, it becomes more apparent for decision makers which information exactly is
needed to make a decision, and where knowledge till lacks in order to make a decision.
Based on the Mintzberg model and the multicriteria approach of this problem, it appears that knowledge about
land & land uses (alternatives), criteria (to judge these) and the judgments on financial performances, nonfinancial utility and risk are needed in order to make a decision. Lacking or partially formed knowledge can
contribute to making a less than optimal decision. These are the characteristic elements of this decision
process and should be paid attention to in the gathering of knowledge and assessing its quality.
Multiple structured methods have been used in this research to gather this knowledge. Based on talks with
decision makers and analysis of policy documents, criteria were formulated in a top down fashion. Using the
bottom-up CNET method these criteria were supplemented. The combining of top-down and bottom-up
methods appeared very useful: by exploring the policy a global image of the organizational goals emerged,
while the CNET-method sharpened these goals into more specific criteria. The LBCS land use classification
system proved useful to collect land uses in a structured way. Of course other methods can also be thought of
by decision makers. The use of structure ensures decision makers more that they can keep track of the
knowledge they have sought out en it is not forgotten. It also enables decision makers to communicate
knowledge they found to other decision makers. This is important in this decision problem, because the study
of optimal land use is mostly concerned with case studies in which it could be tempting to use a more ad hoc
approach.
Factual knowledge gained
The research delivered lists of alternatives and criteria, that are relevant for deciding about optimal use of land
in general for infrastructure agencies. Pieces of land possess very diverse properties, that is why for every
specific piece of land a different specific set from these lists will be applicable. These lists can be used as a
starting point to use develop criteria and alternatives for specific situations, and can by being applied be
expanded and sharpened. The criteria found, related to the goals: improving financial performances,
contributing to the most sustainable way of work, creating stakeholder value and improving reputation.
In the cases that were judged, “Windmills” and/or “Urban Farming” appeared each time to be the most
preferred alternatives (and thus judged most optimal use of land). “Windmills” would be chosen because of the
high financial performances if the risk was judged acceptable. “Urban Farming” would be chosen because of
the high non-financial utility (that was caused primarily by “Improving Reputation” and “Improving Social
Safety”), in combination with the lower risk when compared to the other (most preferred) alternatives.
In the casus, specific knowledge gaps came to light. In the ProRail-case, decision makers judged that the set of
criteria was too incomplete to make a choice. That is why an additional criterion was defined, that measured
the value of an alternative with regard to the possible future real estate development. In the second scenario
of the RWS-case, decision makers appeared to have a need for knowing the judgments of other internal
stakeholders on the acceptability of the risk of “Windmills”.
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As a last, it can be concluded that the reference point of financial performances is decisive for the outcome of
the decision. If only actual revenues, and not savings were seen as financial performances, the costeffectiveness figure would change significantly. Only “Windmills” and “Antenna Mast” would in this case have
positive financial performances. “Urban Farming”, “Temporary Nature” and “Industrial Hemp” would on the
other hand have zero financial performances in that case. In making a decision, decision makers would each
time select the most preferred alternatives with regard to financial and/or non-financial performances, and
make a choice among these. Having observed this decision making strategy, decision makers would than
probable chose for “Windmills” if the risk was deemed acceptable and “Antenna Mast” when less risk would be
desired.

Recommendations: Infrastructure Agencies
Recommendations concerning the future application of the DSS by decision makers are given here.
Forming of judgments
For the forming of judgments the DSS can be used as on the one hand as an exploratory tool and on the other
hand, as a means to align judgments between decision makers more. That is why it is recommended to chose a
number of criteria and alternatives that suit the purpose of the application. By using the AHP based on (at least)
two reference points, decision makers can in the same time as in the traditional AHP judge more alternatives
and criteria. To stimulate decision makers to broaden their thoughts on optimal use of land more, it is
recommended to use a larger number of criteria and alternatives like has been done in this research. The DSS
will function than more like a acquaintance of decision makers with these new criteria and alternatives. When
the DSS is used to substantiate a decision more carefully, it is recommended to use a smaller number of criteria
and alternatives. This gives more time to discuss preferences, risks and priorities. When the available time
permits it, it is recommended to make all judgments as a group as opposed to make the judgments individually
and then compiling them. In that case no assumptions have to be done on the preferences and priorities of the
group as a whole.
It is recommended to use an ideal-point alternative in the set of alternatives being considered. It stimulates
decision makers to think of the maximally attainable performances of a parcel. It is recommended to formulate
the ideal point performances as a group before making the decision. By doing this, possible differences in
interpretation between different decision makers can be prevented. Besides this, the view of an individual
decision maker on the ideal-point performances can be expanded and sharpened by combining the knowledge
and opinions of different decision makers.
Developing knowledge
Factual knowledge consists in this problem of land uses and land (alternatives), criteria and judgments on these
alternatives regarding these criteria (financial, non-financial and risk). It is recommended to use the structure
of the DSS to gather this knowledge. At this moment namely, there is no structure. An ad hoc approach can
lead to the not collecting of all needed information for making a choice for an optimal land use, loss of
knowledge or lacking opportunities to improve existing knowledge.
The structure the DSS can offer consists of a structured way of judging alternatives through a cost-effectiveness
approach using the AHP. Besides this, to develop knowledge on land, land uses and criteria, it is recommended
to use the Mintzberg model description of the decision process as a grip for placing the meaning of knowledge
within the decision process. In what phases is knowledge lacking? Where can new knowledge be placed? En
how can new knowledge be used to improve knowledge in other phases. In this way the Mintzberg model
offers handles to communicate with other decision makers the place and importance of factual knowledge. As
a part of this structure, it is recommended to work on a growing body of knowledge. New knowledge that
arises (for instance by application of the model), can be processed into this body of knowledge. In that way, no
new knowledge has to be lost, it becomes insightful how new knowledge completes existing knowledge and
there is a central place where all factual knowledge about the problem is collected.
In searching for new criteria and alternatives, the bottom-up CNET method and the top-down exploration of
policy were complementary. This complementing of methods was very useful, that is why it is recommended to
decision makers to combine both bottom-up and top-down methods of gathering knowledge. The methods
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used in this research are just some of the possible ways. Decision makers are advised to also think themselves
of other ways of collecting knowledge that they have at their disposal or that could suit them.
It is specifically pointed out that the development of alternatives in this research, is mainly a search for suitable
(already existing) land uses that could be put to use on the land of infrastructure agencies. Decision makers will
not develop new land uses themselves, seeing they will not be the ones carrying out the land uses in practice.
For that they will put their land at the disposal of land users. Because of this allocation of duties, it seems
especially effective to use these land users as a source of knowledge for generating alternatives. After all, they
are the ones who will actually ‘design’ and perform the land uses. In principle there knowledge contains
all ’true´ alternatives: without land users, no alternative land use. An active approach of decision makers thus
improves the development of alternatives. By communicating that infrastructure agencies are willing to put
land at disposal for alternative use, decision makers can ‘design’ alternatives. This principle is already being put
to practice, for instance by the Municipality of Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2013) and the Indian Real
Land Development Authority (2013), by communicating the availability of their land to the general public. In
this way, the probably most important source for knowledge on alternatives can be used more effectively.
Two more practical recommendations for developing knowledge are made as well. Decision makers are just a
small part of a larger organization, which is focused on a totally different thing that alternative land use. That
environment determines the boundary conditions for the use of land, that is why it is recommended to also
consider and incorporate the judgments and knowledge of other internal stakeholders in the making of a
decision. Also external stakeholders, like surrounding of society as a whole, influence the effects and boundary
conditions of alternative land use.
Also, the financial performances appeared possibly not yet fully complete. With the application of alternative
land uses, hidden costs derived from this new land use should probably be considered more explicitly. Start-up
costs, like extra hours of asset management to start up and manage the land use, can influence the financial
performances and therefore influence the ultimate decision. This is a specific focus point for land uses that are
new to the infrastructure agencies.
Making a decision
In making the ultimate decision, the focus of the decision makers was on choosing between the best
performing alternatives. It is recommended to also compare the ultimately chosen alternative with the current
situation (“Status Quo”) explicitly. Alternative land use is concerned after all with better land use. Diverging
from the known situation always brings along a certain risk, so decision makers should ask themselves whether
the land use in the end promises to really be a better enough use of land to be worth this risk.
It is also recommended to more clearly define performances. With respect to financial performances, the
ultimate decision seems to be significantly influenced by the choice whether savings are regarded as financial
performance or not. Based on experience that has been gained in developing alternatives, alternative land use
in many cases in practice mainly offers chances for non-financial utility and savings (more than revenues). If
only revenues are considered as financial performances, the cost-effectiveness figure can change significantly
for many alternatives and thus also the ultimate decision for utilizing the land. When non-financial utility in a
likewise fashion is not seen as a performance in general, the analysis will reduce to a cost-benefit analysis, in
which only the financial and no other effects of decision are taken into account.
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1. Inleiding
1.1 AANLEIDING
De aanleiding van het onderzoek wordt beschreven vanuit drie invalshoeken: infrastructuur, de relatie tussen
infrastructuurbeherende organisaties en grond en uiteindelijk de relatie van dit probleem met
beslissingsondersteunende modellen.

Infrastructuur
Infrastructuur is essentieel voor het functioneren van onze samenleving. Er zijn tal van definities van het begrip,
maar de kern staat ruwweg vast. Finkenzeller, Dechant & Schäfers (2010) en Torrisi (2009) geven overzichten
van relevante definities door de jaren heen. De definitie van Stohler (in Finkenzeller et al., 2010) geeft de
hoofdgedachte van al deze definities weer: “Infrastructuur beslaat de kernassets die de productie van
goederen en diensten in een samenleving mogelijk maken. Infrastructuur is het ‘skelet’ van een economie.”.
Torrisi (2009) beschrijft dat infrastructuur zowel als publiek goed en als kapitaalgoed functioneert. Als publiek
goed is infrastructuur iets waarvan iedereen in onze samenleving gebruik kan maken en het eigendom door
niemand opgeëist kan worden, behalve door de gehele samenleving zelf. Deze samenleving wordt
vertegenwoordigd door de overheid. Tegelijkertijd functioneert dezelfde infrastructuur ook als kapitaalgoed:
een goed waarin geïnvesteerd wordt, zodat het andere goederen kan produceren. Infrastructuur is dus bezit
van ons allemaal, waar we als samenleving in investeren, om zo onder andere goederen te produceren.
Op verschillende manieren investeert de samenleving in infrastructuur. Aan de ene kant met financiële
middelen, die in de Rijksbegroting aan infrastructuur worden toegewezen via het infrastructuurfonds. Het
infrastructuurfonds is in Nederland de primaire bron voor financiering van infrastructuur. Het beslaat de aanleg
en onderhoud van bestaande en nieuwe spoorwegen, rijkswegen, vaarwegen en het hoofdwatersysteem. In
2012 had het infrastructuurfonds een grootte van 7,9 miljard euro, op een totale nationale begroting van 186
miljard euro. Dit betekent dat in 2012 in verhouding met andere beleidsvelden, net als in voorgaande jaren,
een aanzienlijk gedeelte van de Rijksbegroting was weggelegd voor investeringen in infrastructuur (Rijk, 2013a).
Ook voor het jaar 2013 wordt weer een aanzienlijk bedrag begroot. Echter, op infrastructuur wordt komende
jaren hard bezuinigd: de oorspronkelijke begroting voor 2013 van 8,1 miljard euro, is nu al teruggebracht naar
een budget van 6,6 miljard euro (Rijk, 2013b).
Financiële middelen zijn één van de middelen om in infrastructuur te investeren. Aan de andere kant investeert
de samenleving ook in de aanleg van infrastructuur met een ander, veel minder tastbaar goed: ruimte.

Infrastructuurbeheerders en grond
Het ruimtegebruik van infrastructuur, maakt het aanleggen en beheren van infrastructuur vanuit vastgoedoogpunt interessant. Grond is voor deze organisaties een essentiële productiefactor om het primaire proces
mogelijk te maken. Vastgoed is daarom van wezenlijk belang voor deze organisaties. Zonder grond, geen
infrastructuur.
De organisaties die in dit geval bestudeerd worden, Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail, beheren omvangrijke
netwerken. De grond die daarvoor nodig is, maakt dat dit soort organisaties tot de top van Nederlands grootste
grondbezitters behoren: zij bezitten grondportefeuilles van respectievelijk ±49.000 ha. (RWS Vastgoed, 2012a)
en ±8.000 ha. (ProRail, 2008). Deze grond is nodig om hun primaire proces, het aanleggen en beheren van
infrastructuur, mogelijk te maken.
Een groot gedeelte van deze grond, is natuurlijk grond waar daadwerkelijk infrastructuur op ligt of die een
ondersteunende operationele functie daartoe vervult. Daarnaast bestaat de portefeuille ook uit grond die
verworven is om in de toekomst een infrastructuurdoel mee te verwezenlijken. Ook grond die momenteel geen
concreet infrastructuurdoel meer vervult behoort tot de portefeuilles. Over dit soort grond moet een keuze
gemaakt worden om die af te stoten, of strategisch aan te houden voor mogelijk gebruik in de toekomst.
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Door recente ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid, die beide organisaties aanstuurt, en de organisaties zelf,
is er toenemende druk om een zo efficiënt mogelijk bedrijfsproces te voeren. De hier te onderzoeken
infrastructuurbeheerders wensen daarom hun portefeuilles beter te benutten. Zeer recent nog heeft het pas
gevormde kabinet Rutte II zelfs nog aangegeven, nog eens 250 miljoen euro te willen bezuinigen op het
infrastructuurfonds (ANP, 2012, 14 November). Dit geeft nog eens aan hoe actueel dit vraagstuk is.
Bij beide organisaties zijn daarom ontwikkelingen in gang gezet, met de ambitie om het grondbeheer verder te
professionaliseren. In het verleden is grond niet optimaal gemanaged, door de focus op het primaire proces,
overheersende projectbelangen en een decentraal grondbeheer. Symptomen die hieruit in het verleden voort
zijn gekomen zijn onder anderen: een gebrek aan overzicht op grondbeheer, het aanhouden van grond die
irrelevant is voor het primaire proces, de waarde van grond niet verder zien dan het projectbelang en het
aangaan van verhuringen onder een marktconforme prijs. Vooral bij gronden die niet direct een duidelijk
onderdeel vormen van het primaire proces, kan daardoor sprake van onderbenutting zijn.
Met de oprichting van het Grondbedrijf bij ProRail en de Veranderopgave Vastgoed bij Rijkswaterstaat, is er
meer aandacht gekomen voor de professionalisering van het asset management van grond: grond wordt meer
gezien als een asset die het bedrijfsproces kan ondersteunen. Dit bekent dat er bewuster en meer centraal
nagedacht gaat worden over vragen als: Wat is ons bezit nu precies? Wat moeten en wíllen we in bezit houden?
En vooral ook, de centrale vraag waar dit onderzoek zich mee bezig zal gaan houden:
Hoe kan grond die in bezit blijft, optimaal benut worden?

Beslissingsondersteunende modellen
Infrastructuurbeheerders nemen in hun overwegingen naast bedrijfseconomische ook maatschappelijke doelen
mee. De bedrijfseconomische doelen dienen in feite om de maatschappelijke doelen te verwezenlijken. De
organisaties bestaan immers niet om winst te generen, maar om hun beleidsdoelen ten behoeve van de
maatschappij te volbrengen. Dit verbreedt ook de mogelijke antwoorden op de vraag wanneer de grond van
infrabeheerders optimaal benut wordt. Het doel van infrabeheerders is om het rendement van grond te
verhogen. Maar is de traditionele, financiële betekenis van rendement in dit geval voldoende om de voor deze
maatschappelijke doelen relevante effecten te beoordelen?
Misschien kan de grond ook nog op een andere manier een functie ten behoeve van de samenleving vervullen,
natuurlijk zonder dat het de organisatie belemmert bij zijn primaire taken. Er zijn wellicht invullingen denkbaar
waarbij grond die nog geen directe functie vervult met betrekking tot infrastructuur, een (tijdelijke) invulling
gegeven wordt met betrekking tot andere, bredere, bedrijfsdoelen of ander nut voor de samenleving.
Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden die er liggen binnen de portefeuille, is het wenselijk om een
oordeel te kunnen ontwikkelen over de mogelijke benuttingen van een perceel grond.
Beslissingsondersteunende modellen of instrumenten (Engels: Decision Support Systems, DSS) zijn een breed
ontwikkelde, en in de wetenschappelijke literatuur veelbesproken, groep modellen die wellicht bij kunnen
dragen aan de oordeelsvorming die gezocht wordt in dit probleem.
DSS zijn door computerprogramma’s ondersteunde toepassingen, die beslissingsnemers helpen bij het nemen
van een beslissing. Het doel van een DSS is níet om het nemen van een beslissing te automatiseren. Sokolova &
Caballero (2012) beschrijven in een recent overzicht van DSS, dat het doel van een DSS juist is om op een
interactieve manier bruikbare informatie samen te brengen uit verschillende bronnen. Denk bijvoorbeeld aan
ruwe data, procesdocumenten, persoonlijke kennis van experts en/of modellen van de werkelijkheid. Dit dient
ertoe dat beslissingsnemers beter geïnformeerd een beslissing kunnen nemen, waardoor de uiteindelijke
kwaliteit van de beslissing omhoog gaat. Stewart (1992) bespreekt in een nog steeds relevante uiteenzetting
van de praktische toepassing van DSS, dat DSS bij uitstek methoden zijn om besluitvorming expliciet te maken
en op die manier een keuze te kunnen verantwoorden. Dit is iets dat voor infrastructuurbeheerders, vanwege
hun publieke verantwoordelijkheid, een uitermate belangrijk element. Zij moeten immers kunnen
verantwoorden hoe zij hun middelen inzetten en aantonen dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Dit
betekent zo efficiënt mogelijk inzetten van die middelen, maar ook met aandacht voor andere
maatschappelijke effecten van het grondgebruik. Bij beslissingen moeten de risico’s van en motivaties achter
die grondgebruiken daarom altijd verantwoord kunnen worden. Power en Sherda (2009) beschrijven in een
representatieve doorsnede van toepassingen dat één van de belangrijkste functies van een DSS is dat het een
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middel biedt om informatie over problemen te structureren. Belangrijk onderdeel hiervan is dat een DSS ook
gebruikt kan worden om communicatie en samenwerking binnen een groep beslissingsnemers te stimuleren.
Op die manier kunnen zij hun kennis bundelen en hun (individuele en groeps-)houdingen ten opzichte van
bepaalde oplossingen te ontwikkelen.
De toepassing op een specifiek probleem is echter elke keer anders. Elk probleem heeft andere kenmerken,
met een andere informatiebeschikbaarheid en specifieke gebruikers met een specifieke informatievraag. Het
ene DSS is voor een bepaald probleem meer geschikt dan een ander. Het blijft daarom van wetenschappelijk
belang om te zien wat de invloed is van de randvoorwaarden van een praktisch probleem; op de ontwikkeling
van een DSS en op de uiteindelijke kwaliteitsverbetering die toepassing van het DSS tot gevolg heeft.
Rijkswaterstaat en ProRail zijn er beiden in geïnteresseerd om als publieke organisaties hun gronden optimaal
te benutten. Daarom willen ze meer inzicht krijgen in de relevante effecten in brede zin, die hun grondgebruik
kan hebben en die meenemen in hun overwegingen. Dit vraagt om een methode die naast de meer duidelijk
meetbare financiële effecten, ook de bredere en maatschappelijke effecten mee kan nemen in de evaluatie.
Een DSS kan ondersteunen bij het inzichtelijk maken van deze mogelijkheden en dus een meerwaarde zijn voor
dit beslisprobleem. Het ‘beter benutten van grond’ is nieuw terrein en daarom een leertraject voor de
infrastructuurbeheerders. Ze moeten hun ideeën over de mogelijke oplossingen en hun houdingen daarover
nog verkennen en ontwikkelen. Een DSS moet dit leertraject dus ook kunnen ondersteunen. Nog steeds
relevant hiervoor is de gedachte van Keen (1980), dat een ‘uiteindelijk’ DSS nooit echt bereikt wordt, maar een
DSS een zich aan de situatie aanpassend proces van leren en evolutie is. Dit lijkt een zinnige gedachte omdat
naarmate een beslissingsnemer meer over het probleem te weten komt, hij ook zijn ideeën over het probleem
kan veranderen.
Samenvattend kan een DSS beslissingsnemers dus helpen om kennis over mogelijke oplossingen uit
verschillende bronnen bij elkaar te brengen, en gestructureerd een mening over die mogelijk oplossingen te
vormen. Daarbij ondersteunt het DSS de beslissingsnemers, om deze kennis en meningen op een transparante
manier te verkennen en verder te ontwikkelen. Een DSS lijkt daarom mogelijk een geschikt hulpmiddel om
infrastructuurbeheerders te helpen bij het beantwoorden van hun vraag: Hoe kan grond die in bezit blijft,
optimaal worden benut?

1.2 Doelstelling en Onderzoeksvraag
Het onderzoek zal zich richten op Nederlandse nationale infrastructuurbeherende overheidsorganisaties, die in
het vervolg gewoonweg aangeduid zullen worden met ´infrastructuurbeheerders´ of nog korter
‘infrabeheerders’. De ‘kwaliteit’ van de beslissing wordt opgevat als de mate waarin beslissingsnemers hun
beslissing kunnen onderbouwen en in hoeverre het model de voorkeuren van de beslissingsnemers correct
weergeeft.

Doelstelling:
“Het ontwikkelen van een DSS, waarmee infrastructuurbeheerders het potentiële nut van het alternatief gebruik
van onderbenutte grond kunnen evalueren, en het beoordelen van de invloed van dat DSS op de kwaliteit van de
beslissing.
Dit om inzicht te verkrijgen in het potentiële nut van de grondgebruiken voor de organisatie en zo keuzes te
kunnen maken over het optimaal gebruik van deze grond.”
De bijbehorende onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd:

Onderzoeksvraag:
“Hoe kan een DSS ontwikkeld worden waarmee infrastructuurbeheerders alternatief gebruik van onderbenutte
grond kunnen evalueren, om zo inzicht te verkrijgen in het potentiële nut van deze grondgebruiken? En wat is de
invloed van dat DSS op de kwaliteit van de beslissing?”
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1.3 RELEVANTIE
De kennis die opgedaan wordt in dit onderzoek heeft enerzijds een wetenschappelijke component (het opdoen
van kennis over het ontwikkelen van DSS) en een maatschappelijke component (bijdragen aan het oplossen van
een maatschappelijk probleem).

Wetenschappelijke relevantie
De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek bestaat uit:
1) Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model om te ondersteunen bij beslissingen over
het beter benutten van grond in het bezit van infrastructuurbeheerders,
2) Het opdoen van kennis om mogelijk de kwaliteit van andere beslissingsondersteunende modellen te
verbeteren.
Er is een breed ontwikkelde basis van beslissingsondersteunende modellen die op allerlei typen
beslisproblemen toegepast kunnen worden. Het is nog onbekend welke van deze modellen geschikt zijn om bij
dit specifieke probleem te ondersteunen. Dit wordt onderzocht, gezien de randvoorwaarden van het probleem
en de eisen die de beslissingsnemers aan het model stellen. Uiteindelijk wordt getest wat de daadwerkelijke
kwaliteitsverbetering van het model bij het nemen van de beslissing is geweest. Het uiteindelijke doel van dit
onderzoek is dus een beslissingsondersteunend model te ontwikkelen, waarvan dan bekend is hoe bruikbaar
het is om oordelen te vormen over de optimale benutting van grond in het bezit van infrastructuurbeheerders.
Bij het ontwikkelen van het model bij dit specifieke probleem, wordt kennis opgedaan waarmee mogelijk de
kwaliteit van andere, al bestaande, beslissingsondersteunende modellen kan worden verbeterd. Denk aan
vragen als: Waarom past dit model bij deze situatie? Welke andere mogelijkheden waren er? Waarom worden
keuzen voor bepaalde methoden gemaakt? En hoe presteert dat model dan in de praktijk? Dit levert kennis op
die ook bij de ontwikkeling van andere modellen kan worden toegepast.

Maatschappelijke relevantie
Voor infrastructuurbeherende overheidsorganisaties is dit onderzoek mogelijk op twee manieren relevant:
1) Dit onderzoek levert voor infrastructuurbeheerders een beslissingsondersteunend model op, dat in
het vervolg gebruikt kan worden om het potentiële nut van grondgebruiken meer inzichtelijk te maken.
2) Daarbij zal mogelijk ook inhoudelijke kennis worden opgedaan over het beter benutten van
onderbenutte grond in het bezit van infrastructuurbeheerders.
In dit onderzoek wordt voor de infrastructuurbeheerders een model ontwikkeld, aan de hand waarvan zij zelf
vervolgens hun kennis over het probleem kunnen blijven vergroten. Kennis over mogelijkheden en hun
houdingen ten opzichte van mogelijke oplossingen. Zo verwerven zij dus een extra manier om zelf blijvend
kennis op te doen over het beter benutten van onderbenutte grond, die ze kunnen gebruiken om hun
middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Publieke middelen zijn gemeengoed, van de maatschappij, en dus is
dit maatschappelijke relevantie bij uitstek. De organisaties in kwestie behoren daarbij tot de grootste
grondbezitters van Nederland, dus juist bij deze organisaties lijken mogelijkheden te liggen voor het
optimaliseren van grondgebruik.
Het probleem is tot nu toe nog niet gestructureerd in kaart gebracht, waardoor er tot nu toe ook nog geen
gestructureerde aanpak is bedacht. De betere benutting van de grondportefeuille blijft daardoor ‘op de plank
liggen’. Om een model te kunnen ontwikkelen, moet het probleem gestructureerd worden. Voor de
infrabeheerders levert dit onderzoek daarom ook de nodige structurering van het probleem op: Wat is het
probleem voor nu precies? Hoe zoek je naar een oplossing? Wat is er al bekend? Waar moeten nog ´knowledge
gaps´ gevuld worden? Op basis van dit soort lessen kunnen infrabeheerders dan mogelijk hun beleid op een
meer gestructureerde manier aanpassen om hun grondgebruik te optimaliseren.
De ontwikkelde kennis is mogelijk ook bruikbaar voor andere grond bezittende organisaties dan Rijkswaterstaat
en ProRail, die met behulp van deze kennis wellicht ook hun beleid rondom de inzet van (publieke) middelen

4

INLEIDING

kunnen optimaliseren. Denk aan andere overheidsorganisaties met veel grond in hun bezit, zoals Dienst
Landelijk Gebied (DLG), Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Defensie, Staatsbosbeheer, het
Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB), gemeenten. Maar ook andere (project)organisaties die grond
gebruiken in hun primaire proces, zoals Schiphol, het Rotterdamse Havenbedrijf, woningcorporaties,
vastgoedontwikkelaars of de internationale tegenhangers van alle partijen die hier genoemd worden. In elk
land zijn er natuurlijk organisaties te bedenken die grond gebruiken in hun primaire proces en voor al die
organisaties is dit onderzoek in mogelijk relevant.
Daarnaast wordt ook inhoudelijk kennis opgedaan over het beter benutten van grond van infrabeheerders. Bij
het ontwikkelen van het model zullen ook alternatieven en criteria moeten worden ontwikkeld en verkend, om
de bruikbaarheid van het model te kunnen beoordelen. Deze kennis kan door infrastructuurbeheerders
gebruikt worden om inzicht te creëren in grondgebruiken in bepaalde casussen of daar mogelijk
veralgemeniseerbare lessen uit te trekken.

1.4 DE OPDRACHTGEVERS
Dit project heeft twee opdrachtgevers: de Veranderopgave Vastgoed van Rijkswaterstaat en het Grondbedrijf
van ProRail. Deze keuze is gemaakt omdat beide organisaties voor dezelfde opgaven staan, en door bundeling
van kennis en middelen ontstaan er meer mogelijkheden om kennis te verzamelen. Hieronder zal steeds eerst
de organisatie als geheel beschreven worden, waarna de opdrachtgevende afdeling uitgelicht zal worden.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van de overheid die verantwoordelijk is voor de aanleg en
het beheer van het 3.046 kilometer lange hoofdwegennet, het 2.137 kilometer lange hoofdvaarwegennet en
2
het 90.278 m grote hoofdwatersysteem (Figuur 1.1, RWS, 2012a). In het Ondernemingsplan 2004 (RWS, 2004)
is de missie van Rijkswaterstaat beschreven zoals die vandaag de dag nog steeds geldt. De primaire doelen zijn
het verwezenlijken van een ´vlotte en veilige´ doorstroming van het verkeer (wegvoertuigen en scheepvaart),
betrouwbare en bruikbare informatie, een hoofdwatersysteem met voldoende en schoon water en de
bescherming van Nederland tegen overstromingen.

Figuur 1.1 De netwerken die Rijkswaterstaat beheert: (links) het hoofdwegennet en (rechts) de hoofdvaarwegen en het
hoofdwatersysteem (RWS, 2012a).

De term publieksgericht is sinds dit ondernemingsplan steeds prominenter geworden in het beleid van
Rijkswaterstaat. Dit vanuit de gedachte dat “om mee te mogen beslissen over de toekomst, Rijkswaterstaat een
gewilde partij moet zijn voor publiek, politiek, marktpartijen en medebeheerders” (RWS, 2004). Vanaf 2008 is
deze gedachte ook opgenomen in de visie van Rijkswaterstaat (2008): “Rijkswaterstaat, dé toonaangevende,
publieksgerichte en duurzame uitvoeringsorganisatie van de overheid”. Publieksgericht gaat over het centraal
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stellen van de wensen en behoeften van de gebruiker van de netwerken. Ook duurzaamheid is sindsdien een
vaste waarde in de visie van Rijkswaterstaat.
In het ondernemingsplan 2015 (RWS, 2011) worden dezelfde basiswaarden benoemd en wordt het
publieksgerichte werken, met daarbij aandacht voor de gebruiker en omgeving, nogmaals benadrukt. Ook krijgt
duurzaamheid nog duidelijker een plaats binnen het beleid. Waar in 2008 duurzaamheid nog een nieuwe trend
was, wordt het nu gezien als “een vast onderdeel van ons werk” (RWS, 2011). Het gaat dan om
verantwoordelijkheid nemen voor de invloed die Rijkswaterstaat heeft in haar handelen (zowel de eigen impact
op het leefmilieu, als de voorbeeldfunctie voor marktpartijen en het publiek) en het creëren van extra
maatschappelijke meerwaarde bij projecten.
Daarnaast is ook Rijkswaterstaat onderhevig aan de in de aanleiding geschetste bezuinigingen vanuit de
Rijksoverheid. Efficiëntie in het bedrijfsproces is daarom de laatste jaren een belangrijk onderwerp bij
Rijkswaterstaat. Zo is bijvoorbeeld sinds 2008 bij Rijkswaterstaat een bezuinigingsprogramma breed uitgerold,
gericht op het effectiever werken en elimineren van verspillingen, om zoveel mogelijk slechts de werkstappen
in het bedrijfsproces over te houden die daadwerkelijk waarde toevoegen voor de ‘klant’. De klant is in dit
geval de politiek en de infrastructuurgebruiker (RWS, 2011). Dit laat weer eens zien dat het klantgerichte
denken bij Rijkswaterstaat de laatste jaren steeds meer centraal is komen te staan.
Dit is ook de context waarbinnen de Veranderopgave Vastgoed is opgericht om effectiever om te gaan met de
grond assets.
 Veranderopgave Vastgoed (Rijkswaterstaat)
De veranderopgave vastgoed houdt zich bezig met de toekomstige koers van het vastgoedbeleid binnen
Rijkswaterstaat en de organisatorische veranderingen die daarmee samenhangen. Belangrijke
aandachtspunten voor de toekomst zijn (onder andere): de tijdige beschikbaarheid van grond voor projecten,
betere verweving van aankoop en project, invoering van portefeuillemanagement en het verhogen van het
rendement uit de vastgoedportefeuille (RWS Vastgoed, 2012b, 2011).
Om meer inzicht te kunnen bieden in dit probleem is samen met de Veranderopgave Vastgoed dit onderzoek
opgezet. Vanwege de stappen die nog te maken zijn ligt de focus eerst op de gronden die niet direct een
functie hebben met betrekking tot de infrastructuur maar wel in bezit gehouden (moeten) worden. De
Veranderopgave Vastgoed verwacht dat daar het snelst winst behaald kan worden: het ‘laaghangend fruit’.

ProRail
ProRail is in Nederland verantwoordelijk voor het aanleggen
en beheren van het spoorwegennetwerk. Elke dag worden
één miljoen treinreizen en 115.000 ton goederen vervoerd
over 7000 kilometer spoor (Figuur 1.2, ProRail, 2013a).
Anders dan Rijkswaterstaat, is ProRail een besloten
vennootschap: deze is ontstaan door de privatisering van de
Nederlandse Spoorwegen, waarbij vervoer en infrastructuur
zijn gesplitst. De Nederlandse Staat is echter nog steeds
100% aandeelhouder van de onderneming en geeft, hoewel
ProRail in principe een zelfstandige onderneming is, op die
manier sturing aan ProRail.
Maatschappelijke belangen zijn daarom ook verweven met
het beleid van ProRail: de maatschappij is de uiteindelijke
aandeelhouder. In het beheerplan 2012 geeft ProRail een
brede visie op haar taak (ProRail, 2011):
“Een zorgeloze reis voor reiziger en verlader. Dat is wat
ProRail wil waarmaken in samenwerking met vervoerders.
Onze kerntaak daarbij is zorgen voor een beschikbaar en Figuur 1.2 ProRail beheert het Nederlandse
betrouwbaar spoor, op een veilige en duurzame manier, spoorwegnet (ProRail, 2013b).
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waarbij we het publieke geld op een zorgvuldige manier besteden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
ligt daarmee aan de basis van onze strategie en onze dagelijkse bedrijfsvoering. De focus ligt daarbij op de
elementen waar wij in maatschappelijk opzicht ‘het verschil kunnen maken’.”
Voor de periode tot 2015 zijn er daarnaast concrete doelen gesteld (ProRail, 2012a): er moeten meer treinen
kunnen rijden, het spoor moet robuuster gemaakt worden en tegelijkertijd moeten de kosten substantieel
verlaagd worden.
 Grondbedrijf (ProRail)
De rol van grond bij ProRail wordt duidelijk omschreven in de oprichtingsnotitie van het grondbedrijf (ProRail,
2009): “ProRail heeft ruim 8.000 ha. grond in bezit, die grond is een middel om de operatie mogelijk te maken.
Echter worden ook gronden verkocht, verhuurd, in bruikleen gegeven of liggen ongebruikt te wachten op een
toekomstige bestemming”.
Vanuit deze geschetste achtergrond is in 2009 al bij ProRail het grondbedrijf opgericht, om vanaf dat moment
“de grondportefeuille actief en professioneel te gaan beheren.” (ProRail, 2009). Tot dat moment werd vooral
reactief gewerkt op de vraag naar grond van buiten ProRail, was de besluitvorming versnipperd en werden
keuzes impliciet gemaakt. Het aanpakken van deze situatie past precies binnen de ontwikkelingen binnen de
organisatie om effectiever om te gaan met de middelen en sindsdien is er veel werk verzet.
Sinds de oprichting in 2009 heeft het Grondbedrijf voor ogen om ProRail een ‘goed rentmeester’ te laten zijn
voor haar grondbezit (ProRail, 2009). De activiteiten die het Grondbedrijf sinds de oprichting voor ogen heeft
zijn (onder andere):





Structureel reserveren van strategische gronden om het rijden van treinen nu en in de toekomst
mogelijk te houden (zoals de realisatie van nieuwe infrastructuur)
Tijdelijk (commercieel) benutten van gronden, die enkel op langere termijn nodig zijn voor het spoor.
Introduceren van zakelijke en marktconforme vergoedingen bij alle grondtransacties
Verkopen van overtollige gronden op het juiste moment met de juiste waarde

Wat het Grondbedrijf niet zal doen, is het ontwikkelen van vastgoed, (risicovol) speculeren of de concurrentie
aangaan met andere marktpartijen voor (tijdelijke) exploitatie. Ook voor ProRail geldt namelijk dat het
grondbezit en financieel rendement geen doel op zich zijn (ProRail 2009). ProRail is een bedrijf met een
maatschappelijke doelstelling en grond wordt als een middel gezien om deze doelstelling zo effectief mogelijk
te behalen. Dit maakt het dus interessant voor het Grondbedrijf, om meer inzichtelijk te kunnen maken op wat
voor manieren grond een nuttige rol kan vervullen voor ProRail. Daarom is ook ProRail geïnteresseerd in de
ontwikkeling van een model dat kan ondersteunen bij het vormen van oordelen over grondgebruiken.

Samenwerking: Rijkswaterstaat - ProRail
Rijkswaterstaat en ProRail zijn beiden vertegenwoordigd in de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR). In dit
overlegorgaan worden ervaringen uitgewisseld tussen de rijksdiensten die vastgoed in hun bezit hebben, om
tot beter beleid van de organisatie en meer onderlinge afstemming te komen. Andere deelnemende partijen
zijn onder andere het Rijksvastgoed- en Ontwikkelbedrijf (RVOB), Defensie, Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) en Dienst Landelijk Gebied (DLG).
Rijkswaterstaat en ProRail als werken daarnaast, als de twee uitvoeringsorganisaties van
transportinfrastructuur van de Rijksoverheid, nog nauwer samen. De primaire processen lijken veel op elkaar
en projecten raken elkaar meer dan eens. Daar valt dus winst te behalen door kennis te delen en op ander
manieren samen te werken. Vandaar dat RWS en ProRail een ‘strategische alliantie’ aan zijn gegaan.
Gezien dezelfde opgave waar beide organisaties voor staan op vastgoedgebied, is dit onderzoek ontstaan als
onderdeel van deze samenwerking. De samenwerking binnen dit onderzoek biedt voor alle partijen meer
mogelijkheden met betrekking tot kennisverzameling, voor de onderzoeker, voor RWS en voor ProRail, en voor
de TU/e om de meerwaarde van haar wetenschappelijk onderzoek in de praktijk te laten zien.
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Door deze samenwerking, kan een vergelijkbaar probleem tegelijkertijd vanuit het perspectief van twee
verschillende organisaties bekeken worden. Vergelijkingen kunnen worden gemaakt en middelen gebundeld,
waardoor meer kennis kan worden verzameld en de betrouwbaarheid van resultaten gespiegeld, dan wanneer
het probleem vanuit slechts één organisatie zou worden bestudeerd.

1.5 CONCEPTUEEL MODEL
Gezien de hiervoor gegeven inkadering van het onderzoek, is het conceptueel model in Figuur 1.3 opgesteld.
Dit model kan opgedeeld worden in een meer objectief meetbaar deel, en een gedeelte waarvan de
meetwaarden meer afhankelijk zijn van het subjectieve oordeel van de beslissingsnemer.
De onderzoekseenheid hierin is steeds onderbenutte grond. Een stuk grond kan mogelijk beter benut worden
en wordt daarom steeds aan de hand van bepaalde (meetbare) eigenschappen onderzocht: de variabelen. De
variabelen zijn met elkaar in verband gebracht in het conceptueel model en worden in de tekst hieronder
(steeds dikgedrukt) beschreven.
Doelen
Infrastructuurbeheerders

Kenmerken van
stuk onderbenutte
grond
Kenmerken
gebruik van
stuk onderbenutte grond
Kenmerken
mogelijke
grondgebruiken
Meer objectief

Nut van
mogelijk
gebruik van
onderbenutte
grond

Evaluatie

Meer subjectief

Figuur 1.3: Het conceptueel model toont de relevante variabelen en de relaties die daartussen verwacht worden.

Infrastructuurbeheerders bezitten dus grond waarvan verondersteld wordt dat die in sommige gevallen
onderbenut is. Deze grond heeft bepaalde kenmerken, zoals grootte of ligging nabij een andere functie. Aan de
andere kant zijn er grondgebruiken, die mogelijk op deze grond ontplooid kunnen worden. Ook deze mogelijk
grondgebruiken bezitten bepaalde kenmerken.
De kenmerken van de mogelijke grondgebruiken en onderbenutte grond, staan in relatie met: niet elk
grondgebruik zal zich even goed lenen voor elk stuk onderbenutte grond en andersom. Bij deze combinatie van
grondgebruik en onderbenutte grond horen kenmerken, die we hier nog geen prestaties zullen noemen
omdat daarvoor een waardekader nodig is om die prestaties aan te toetsen. De grond-grondgebruik
combinaties zullen in dit onderzoek de alternatieven worden genoemd.
De infrastructuurbeheerders hebben doelen, zij willen dat het grondgebruik optimaal bijdraagt aan deze
doelen. Vanuit deze doelen kunnen criteria geformuleerd worden. Een criterium kan meer of minder belangrijk
zijn en kan dus een prioriteit toegewezen worden.
Aan de kenmerken van het grondgebruik dat is toegepast op een stuk grond, ontleent de
infrastructuurbeheerder, gezien zijn doelen, een bepaald nut. Door middel van een model wordt dit nut
uitgedrukt en kan vervolgens een evaluatie worden uitgevoerd van de grondgebruiken, aan de hand van het
nut dat het grondgebruik op dat stuk grond heeft voor de infrastructuurbeheerder. Aan de hand van het nut
van een bepaalde grond-grondgebruik combinatie (alternatief), kunnen dan ook verschillende grondgrondgebruik combinaties (alternatieven) met elkaar onderling vergeleken worden.
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1.6 ONDERZOEKSAANPAK
Het doel van dit onderzoek is dus de synthese van een beslissingsondersteunend model. De onderzoeksaanpak
(Figuur 1.4) wijkt daarom enigszins af van de traditionele onderzoeksopzet van de empirische cyclus.
Voor het ontwikkelen van een geschikt beslissingsondersteunend model, is het van belang dat de specifieke
kenmerken van het probleem, zoals kennisbehoeften en typische eigenschappen, nader beschreven worden.
Na een beschrijving van de specifieke karakteristieken, kan het probleem worden vertaald naar een DSSbeslisprobleem. Relevante methoden worden vervolgens onderzocht en zo kan een relevante methode
voorgesteld worden, op basis van de vertaling naar het DSS-beslisprobleem en specifieke karakteristieken van
het probleem.
Het model zal vervolgens worden ontwikkeld. Alternatieven om onderling te vergelijken worden gegenereerd,
en criteria om de eigenschappen van deze alternatieven met betrekking tot de doelen van infrabeheerders te
toetsen worden opgesteld. Ook wordt het dataverzamelingsinstrument geoperationaliseerd.
Het ontwikkelde model zal vervolgens worden
toegepast om de bruikbaarheid en validiteit van het
model te toetsen: Kunnen de beslissingsnemers een
keuze maken aan de hand van het model? En
verbetert het model de kwaliteit van de
besluitvorming?
Om dit te kunnen toetsen wordt het model toegepast
op een casus van elke organisatie. Een set
alternatieven wordt voor die locatie ontwikkeld, die
zo breed mogelijk scoort op de gedefinieerde set
criteria. Hierdoor worden afwegingen met betrekking
tot meerdere criteria afgedwongen en is de werking
van het model beter te toetsen.
Door het onderzoeken van de casussen ontstaat
mogelijk ook inhoudelijke kennis over de prestaties
van de alternatieven in die situaties. Die kennis kan
voor de beslissingsnemers bruikbaar zijn bij het
nemen van beslissingen over die locaties in de
toekomst of mogelijk om veralgemeniseerbare lessen
hieruit te trekken.

Probleemdefinitie
Probleemverkenning

Vertalen probleem naar DSS-beslisprobleem

Voorstel DSS
Modelontwikkeling




Alternatieven ontwikkelen
Criteria ontwikkelen
Dataverzamelingsinstrument
operationaliseren

Ontwikkelen casussen
De casussen zullen met behulp van het DSS door de
beslissingsnemers beoordeeld worden. Na analyse
van de individuele beoordelingen, zullen de resultaten
in een groepssetting gepresenteerd worden. De
beslissingsnemers zullen als groep een keuze
proberen te maken aan de hand van deze resultaten.
Na deze besluitvorming zal er een terugkoppeling zijn
op vraag of, en op welke manier, het
beslissingsondersteunende model de kwaliteit van de
besluitvorming heeft beïnvloed.
Op basis hiervan kunnen dan uiteindelijk conclusies en
aanbevelingen gegeven worden over de ontwikkeling
en toepassing van het model, gezien het
wetenschappelijke belang daarvan en het belang van
de infrastructuurbeheerders.

Toepassing model op casussen

Groepsevaluatie:



Keuze maken met behulp van model
Kwaliteitsverbetering beslissing?

Conclusies & Aanbevelingen:



Wetenschappelijk
Infrabeheerders

Figuur 1.4 Onderzoeksaanpak voor de synthese van
het DSS.
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1.7 TYPERING ONDERZOEK
Dit onderzoek omvat bepaalde typerende eigenschappen, die hier beschreven worden.

Synthese van een beslissingsondersteunend model
Het hoofddoel van het onderzoek is de synthese van een beslissingsondersteunend model, waarmee het beter
benutten van grond door de beslissingsnemers verder bestudeerd kan worden. Deze uiteindelijke toepassing
bepaalt het karakter van dit huidige onderzoek en wijkt dus af van de empirische cyclus. De meer bij dit
onderzoek passende structuur is beschreven in de onderzoeksaanpak in paragraaf 1.6.

Verkennend onderzoek met beschrijvende en toetsende elementen
Omdat een geschikt DSS op verschillende manieren ontwikkeld kan worden, en vooral ook inhoudelijke kennis
over de probleemsituatie nog maar slechts gedeeltelijk bekend is, zal dit onderzoek vooral verkennend van
aard zijn. Omdat desalniettemin het model ook daadwerkelijk ontwikkeld wordt, zal het onderzoek ook
beschrijvende en toetsende elementen bevatten.
Om een model te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk om het bestaande probleem met al zijn specifieke
karakteristieken eerst te omschrijven; zeker in dit geval, omdat inhoudelijke kennis over de probleemsituatie
(over grond, grondgebruik, doelen, het besluitvormingsproces), slechts gedeeltelijk bekend is. Ook relevante,
mogelijk toepasbare beslissingsondersteunende modellen zullen omschreven moeten worden voordat een
geschikt model voorgesteld kan worden. Daarnaast is het hele onderzoek op zich natuurlijk ook een
beschrijving van de ontwikkeling van het DSS.
Het model moet uiteindelijk gebruikt kunnen worden om meer inzicht te krijgen in de mogelijke benutting van
onderbenutte grond; dat probleem is tot op heden dus nog niet duidelijk beschreven. De
infrastructuurbeheerders hebben nog geen duidelijk beeld hebben van welke grond precies onderbenut is,
welke grondgebruiken zich daarvoor zouden lenen en wat precies het nut zou kunnen zijn van grondgrondgebruik combinaties. Kennis met betrekking tot dit soort aspecten zal daarom verkend worden
(verzameld en waar nodig uitgebreid), alsook de verschillende manieren om een geschikt DSS te ontwikkelen:
wellicht dat aanpassingen of combinaties van methoden nodig of mogelijk zijn.
Het toetsende element zit in het toetsen van de werking van het model. Er moet met enige mate van zekerheid
gezegd kunnen worden, in welke mate het model daadwerkelijk een verbetering aan kan brengen in de
besluitvorming rondom het beoordelen van mogelijke grondgebruiken. Met een valide en bruikbaar model
kunnen de beslissingsnemers het onderzoek naar het beter benutten van grond zelf verder voortzetten en
mogelijkheden om grond beter te benutten blijven verkennen.

Toegepast onderzoek
Dit onderzoek is een toegepast onderzoek. Vanuit de theoretische grondslag van beslissingsondersteunende
modellen, wordt een concreet model ontwikkeld om in de praktijk toe te kunnen passen. Met de ontwikkeling
en de toepassing van het model, wordt weer meer kennis verkregen over de ontwikkeling van dergelijke
modellen en inhoudelijk relevante kennis voor dit probleem (alternatieven, criteria, oordelen). Praktische
toepassingen van methoden kunnen leiden tot inzichten in, en aanpassingen van theorie, waardoor die
methoden in de praktijk weer beter bruikbaar worden.

1.8 LEESWIJZER SCRIPTIE
De opbouw van de scriptie is weergegeven in Figuur 1.5. In elk hoofdstuk wordt nieuwe kennis verzameld en
beschreven. Daarom wordt elk hoofdstuk afgesloten met de conclusies die getrokken kunnen worden uit de in
dat hoofdstuk verzamelde kennis.
Om een geschikt model te kunnen ontwikkelen wordt eerst de bestaande relevante kennis over het probleem
verzameld (H2) voor een zo volledig mogelijke weergave van het probleem. Vervolgens wordt het probleem
vertaald naar een DSS-beslisprobleem (H3), om de karakteristieken van het DSS te kunnen specificeren. Hierna
worden relevante methoden beschouwd (H4) waarmee dat model ontwikkeld zou kunnen worden.
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Nu bekend is wat het model moet kunnen, en welke manieren er zijn om het model te ontwikkelen, wordt een
geschikt DSS voorgesteld (H5) en vervolgens het feitelijke model ontwikkeld (H6).
Om het model te kunnen toetsen wordt het toegepast op twee casussen (H7). Resultaten worden verzameld in
twee fasen: eerst worden de casussen beoordeeld door de beslissingsnemers met behulp van het model (H8).
Na verwerking, worden de resultaten teruggekoppeld, om de beslissingsnemers een keuze te laten maken aan
de hand van de verzamelde resultaten (H9). Tevens beantwoorden de beslissingsnemers in dat hoofdstuk ook
de vraag, welke invloed naar hun mening het model heeft gehad op de kwaliteit van de uiteindelijke beslissing.
Vervolgens worden op basis van de resultaten uit alle hoofdstukken conclusies getrokken en aanbevelingen
met betrekking tot het wetenschappelijke belang (H10) en het belang van infrabeheerders (H11).

Probleemdefinitie (H1)

Probleem
Probleemverkenning (H2)

Theorie

Vertaling naar DSS-probleem
(H3)

Relevante DSS-methoden (H4)

Voorgesteld DSS (H5)

Synthese
Modelontwikkeling (H6)

Ontwikkeling casussen (H7)

Illustratie

Resultaten: Beoordelingen van
de casussen (H8)
Resultaten: Terugkoppeling
beslissingsnemers (H9)

Conclusies

Conclusies & Aanbevelingen:
Wetenschappelijk (H10)

Conclusies & Aanbevelingen:
Infrabeheerders (H11)

Figuur 1.5 De opbouw van het onderzoeksverslag.
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2. Probleemverkenning
In het voorgaande hoofdstuk is het probleem geschetst en zijn de doel- en vraagstelling gedefinieerd. Om een
DSS te kunnen ontwikkelen, moeten de karakteristieken van het probleem verder in beeld worden gebracht.
Eerst wordt ingegaan op de betekenis van ´het beter benutten van grond´ voor deze organisaties (2.1). Wat is
de definitie van het begrip? Aan wat voor grondgebruiken kun je denken? Wat ondernemen andere
organisaties al? En wat doen de organisaties zelf al, dat hier relevant voor kan zijn? Ten tweede (2.2) wordt in
beeld gebracht om welke grond het bij dit probleem nu werkelijk gaat: wat bezitten infrabeheerders en wat
daarvan is mogelijk beter te benutten? Ten derde (2.3) worden de relevante doelen van infrabeheerders met
betrekking tot beter benutten van grond besproken, hetgeen waaraan ´beter benutten´ bij zou kunnen dragen.

2.1 BETER BENUTTEN VAN GROND
De eigenschappen van een perceel grond stellen beperkingen aan grondgebruiken. Andersom stelt ook elk
grondgebruik bepaalde voorwaarden aan het stuk grond (zie Figuur 2.1). Deze combinatie bepaalt op welke
manieren een stuk grond benut kan worden: niet elk perceel is even geschikt voor elk grondgebruik.

Grondgebruik

Eigenschappen grond

Geschiktheid van
stuk grond voor
grondgebruik
Figuur 2.1 De geschiktheid van een stuk grond voor een grondgebruik, wordt bepaald door de eigenschappen van een stuk
grond en de voorwaarden die een grondgebruik aan een stuk grond stelt.

Net als infrabeheerders nu, zijn sommige andere grondbezitters al eerder op zoek geweest naar manieren om
hun grond beter te benutten. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de invulling die aan beter
benutten van grond kan worden gegeven. In de volgende paragraaf worden de eigenschappen van de grond
van de infrabeheerders beschreven, die dus weer randvoorwaarden kunnen stellen aan die grondgebruiken.

Beter benutten
Ruimtelijke plannen zijn complex, waardoor vertragingen in de realisatie van het plan kunnen ontstaan. Dit
geldt voor infrastructuurbeheerders net zo goed als voor andere grondbezitters. Grond wordt vaak al
vroegtijdig verworven om grond tijdig beschikbaar te hebben. Getracht wordt vertragingen en prijsopdrijvende
effecten zo zoveel mogelijk te beperken. Beter benutten richt zich daarom vaak op het tijdelijk invullen van een
locatie tot het daadwerkelijk voorziene gebruik plaatsvindt, tijdelijk grondgebruik dus.
Beter benutten kan daarnaast ook bestaan uit het benutten van percelen, die vanwege hun ongunstige
eigenschappen niet eerder zijn ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan ongunstige vorm, klein oppervlak of
veiligheidsbeperkingen door ligging nabij infrastructuur. Uit eerder onderzoek naar de redenen van langdurige
braakligging van grond in 99 Amerikaanse steden (Bowman & Pagano, 2004), is gebleken dat in die situaties de
(te kleine) omvang, vreemde vorm, verkeerde locatie, en de aanwezigheid van vervuiling de voornaamste
redenen waren dat grond daar langdurig braak lag. In de volgende paragraaf zal blijken dat dit typisch
eigenschappen zijn die van toepassing zijn op een groot deel van de percelen van de infrastructuurbeheerders
die permanent beschikbaar zijn voor alternatieve benutting.
Twee categorieën van ´beter benutten´ worden hier daarom onderscheiden: het tijdelijk benutten van grond
en het toewijzen van een (extra) functie aan een perceel.
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Omdat het bij het tijdelijk benutten vooral gaat over stukken grond waarop al ontwikkeling is voorzien,
beschikken die percelen dus ook over op een bepaalde manier gunstige eigenschappen. In ieder geval
waarschijnlijk meer dan de stukken in het bestaande beheergebied, die al een meer duidelijke functie met
betrekking tot de infrastructuur hebben. De percelen die zich lenen voor beter benutten van de tweede
categorie (meervoudig gebruik), kunnen juist als ‘rest’-stukken van een ontwikkeling gezien worden. Naar
verwachting zullen deze fysiek minder gunstige percelen minder mogelijkheden voor betere benutting bieden
dan percelen die tijdelijk braak liggen. Het zal daarom dus ook naar verwachting meer inspanning kosten om
stukken grond in permanent bezit beter te benutten. Er moet wellicht nog een soort creatieve vertaalslag
gemaakt worden, omdat die percelen kennelijk niet eerder al een nieuw (tijdelijk) gebruik toegekend hebben
gekregen.
Het tijdelijk benutten van grond lijkt dus de meeste kansen te bieden om met weinig inspanning, meer
rendement uit de grondportefeuille te halen. Het nadenken over de functie van ‘rest’-stukken grond is
evengoed nog steeds belangrijk: ook daar is mogelijk meer rendement te behalen, maar dat kost wellicht wel
een grotere inspanning.

Tijdelijk benutten
Over het tijdelijk benutten van grond is daarom ook het meeste vergelijkingsmateriaal te vinden. Zeker in deze
tijd van stagnerende economie is het een steeds populairder onderwerp, maar de literatuur is niet breed
ontwikkeld en bestaat uit casuïstiek. Beter benutten van grond is natuurlijk ook erg afhankelijk van de
specifieke kenmerken van de situatie, waardoor er geen algemene oplossingen bestaan.
Praktijkvoorbeelden van en ideeën over tijdelijk ruimtegebruik zijn voornamelijk afkomstig uit de Verenigde
Staten en andere Angelsaksische landen. De ongekende economische krimp van steden als Detroit en
Philadelphia, is daar de stimulans geweest voor het ontstaan van concrete initiatieven van benutting van
braakliggende gronden en vastgoed waarvan de functie is komen te vervallen. Het Stadslandbouw-project
Growing Power van Will Allen is een bekend en kenmerkend voorbeeld. Het begon als de tijdelijke benutting
van een specifiek perceel, maar is inmiddels uitgegroeid tot een professionele onderneming die door de stad
trekt om (tijdelijk) braakliggende percelen in steden te benutten voor het verbouwen van lokaal en biologisch
voedsel (NY Times, 1 juli 2009).
Ook in Nederland wordt er steeds meer nagedacht over het beter benutten van grond. Zo hebben de
gemeenten Amsterdam, Den Haag en Utrecht te maken met een groot aantal braakliggende percelen, veelal
vaak gevormd door de huidige economische crisis (Gemeente Amsterdam, 2012; Gemeente Den Haag, 2012;
Gemeente Utrecht, 2012). Dit heeft nadelige gevolgen op bijvoorbeeld de leefbaarheid van de stad of het beeld
dat geassocieerd wordt met een plaats en raakt zowel grondeigenaren, als omwonenden en de gemeente.
Deze gemeenten hebben daarom websites in het leven geroepen waarop een actuele inventarisatie van
braakliggende gronden wordt gegeven, die door initiatiefnemers mogelijk tijdelijk benut kunnen worden (zie
Figuur 2.2 voor een voorbeeld). Partijen die percelen ter beschikking hebben, kunnen deze hier ter
tentoonstellen en initiatiefnemers hebben hiermee een centrale plaats om te zoeken naar grond om hun
initiatieven op te ontplooien.
Een nog meer op infrastructuur toegespitst voorbeeld is dat van de Indiase Rail Land Development Authority
(RLDA). Indian Railways bezit ongeveer 43.000 hectare ongebruikte grond, die in de voorziene toekomst geen
operationele rol voor de spoorwegen zal vervullen. De RLDA is opgericht om deze ongebruikte grond
commercieel te benutten, als middel voor Indian Railways om op een interne manier inkomsten te genereren
los van overheidssubsidies (Rail Land Development Authority, 2013a). RLDA heeft ook een dergelijke website
ingericht waar het aanbod van ongebruikte spoorgronden wordt gepresenteerd, derden kunnen zo zien welke
gronden beschikbaar zijn voor commerciële benutting (Rail Land Development Authority, 2013b). Het aanbod
richt zich op vastgoedontwikkeling, maar een dergelijke website zou natuurlijk ook gebruikt kunnen worden
voor het aangeven van tijdelijke benutting of meervoudig ruimtegebruik van een locatie.

13

Figuur 2.2 De Gemeente Amsterdam inventariseert braakliggende percelen die grondeigenaren onder bepaalde
voorwaarden voor tijdelijk gebruik ter beschikking stellen aan initiatiefnemers.

Een ander Nederlands initiatief dat zich richt op de betere benutting van grond, is het programma Tijdelijk
Anders Bestemmen (TAB); een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Deltares en Innovatie Netwerk. Dit
programma is uniek in Nederland omdat de mogelijkheden van het tijdelijk beter benutten van gronden
gestructureerd wordt verkend. De ambitie van TAB is dat het tijdelijk benutten van locaties “op termijn behoort
tot een erkend instrument in de ruimtelijk ordening in Nederland” (TAB, 2011).
TAB verzamelt kennis en ervaringen rondom de juridische, bestuurlijke, economische en sociale aspecten van
tijdelijk anders benutten van grond. Hieruit zijn enkele, meer illustratieve en algemene ideeën voor
grondgebruiken voorgekomen, te zien in Figuur 2.3. Opvallend is dat veel van de door TAB voorgestelde
grondgebruiken, net als in veel andere praktijkvoorbeelden, raken aan ´duurzaamheid´ als thema voor de
invulling. Tijdelijke benutting is in wezen op zich natuurlijk ook duurzaam: de grondstof grond wordt efficiënter
ingezet, met dezelfde grond wordt meer waarde gecreëerd. Deze waarde kan op allerlei gebieden liggen en
hoeft niet altijd direct monetariseerbaar te zijn. Denk bijvoorbeeld aan “Tijdelijke Natuur”, duurzame
energiewinning, een plaats voor culturele uitingen of als een tijdelijke plaats om elkaar te ontmoeten.
Dit overzicht van grondgebruiken is geen kant-en-klare oplossing, maar dient vooral om het denken over de
concrete vormen van tijdelijk grondgebruik te stimuleren. In het huidige stadium van TAB, is het namelijk
vooral het doel om grondbezitters- en gebruikers te wijzen op de meerwaarde en mogelijkheden van het
tijdelijk anders benutten van grond. Het optimaliseren van grondgebruik, door het onderling vergelijken van
verschillende mogelijkheden, is nog niet zozeer aan de orde. Het gaat bij TAB vooral om het stimuleren in
plaats van niets, íets te doen.
In de zoektocht van infrabeheerders om hun grond optimaal te benutten, is het echter ook noodzakelijk om het
‘nut’ van de verschillende grondgebruiken ten opzichte van elkaar af te kunnen wegen: zo kan een keuze voor
het meest gepaste grondgebruik gemaakt worden. Dat is waar het DSS dat in dit onderzoek ontwikkeld wordt
zich dan ook op zal gaan richten.
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Figuur 2.3 TAB heeft een illustratieve indeling gemaakt van mogelijke tijdelijke grondgebruiken naar termijn van
beschikbaarheid van het perceel (TAB, 2012).

Doelen beter benutten grond
Of een stuk grond daadwerkelijk beter benut wordt hangt natuurlijk af van de doelen van de beslissingsnemer.
In dit onderzoek zal ‘nut’ gedefinieerd worden als de mate waarin een grondgebruik bijdraagt aan het behalen
van de doelen van de beslissingsnemers. Zoals eerder gezegd bestaat de kennis over het beter benutten van
grond voornamelijk uit praktijkvoorbeelden van tijdelijke benutting. Bomas (2011) onderscheidt op basis van
een vergelijking van een groot aantal casussen, vier intenties voor tijdelijk ruimtegebruik:


Verbetering van de openbare ruimte en het gebruik ervan
(Bijvoorbeeld verpaupering tegengaan, leegte opvullen, sociale samenhang behouden of
versterken, een gebied versterken)



Vergroting van de groene ruimte en duurzaamheid
(Bijvoorbeeld biodiversiteit verhogen/herstellen, energie
bodemsanering, voedsel verbouwen, nieuwe wildernis creëren)

winnen

of

ecologische



Versterking van de culturele betekenis van een ruimte
(Bijvoorbeeld bieden van verrassing, verbeelding, ervaring, experimenteren, het gebied op de
kaart zetten (branding), plaats bieden voor een evenement, feest of manifestatie)



Economische benutting van ruimte
(Bijvoorbeeld economisch waarde behouden (een huuropbrengst, waardestijging, voorkomen
waardedaling), waardeontwikkeling met het oog op een toekomstige ontwikkeling (place
making), steeds goedkope ruimte benutten voor een functie (´schuifruimte´))

Deze typering geeft een beeld van de mogelijke richtingen om in te denken bij het beter benutten van grond.
De doelen die naar worden gestreefd hangen af van de doelen die de beslissingsnemer nastreeft. Een
commercieel bedrijf zal wellicht voornamelijk oog hebben voor de economische benutting van de ruimte.
Echter, voor organisaties als infrastructuurbeheerders kan het bredere bereik aan doelen interessant zijn,
gezien hun maatschappelijke rol.
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2.2 TYPERING GROND RWS/PRORAIL
De eigenschappen van de grond zullen uiteindelijk de mogelijk alternatieven bepalen. Voor een volledig beeld
van randvoorwaarden die de grond aan het gebruik stelt, lijken, op basis van een analyse van het grondbezit,
twee aspecten het meest relevant: functie (randvoorwaarden die de infrabeheerder aan de grond oplegt) en
fysieke eigenschappen (randvoorwaarden die vanuit de fysieke eigenschappen van het perceel).

Functie
De functie van een perceel bepaalt in belangrijke mate de randvoorwaarden die de beheerder stelt aan het
grondgebruik. Belangrijkste is dat het primaire proces niet verstoord mag worden, dus de beschikbaarheid van
de infrastructuur of activiteiten die daarin ondersteunen mag niet worden aangetast. De functie legt een
beperking op wat er op een perceel mag gebeuren vanuit de belangen van de infrabeheerder.
Het totale areaal kan met betrekking tot het huidige belang voor het primaire proces ingedeeld worden in drie
categorieën (zie Figuur 2.4). De eerste categorie (strategische grond) is grond die op dit moment in gebruik is
om het primaire proces plaats te laten vinden, dus het laten rijden van auto’s en treinen en beheren van de
vaarwegen. Zonder deze grond kan (een deel van) de huidige infrastructuur niet functioneren. In de ideale
situatie is dit strikt de grond binnen het beheergebied, maar in werkelijkheid blijken de beheergrenzen ruimer
te zijn opgezet dan in meest efficiënte zin nodig is voor het functioneren van de infrastructuur. De tweede
categorie is grond die nu in bezit is en in de toekomst nodig is om infrastructuur aan te kunnen leggen: de
strategische reservering. Ten derde bezitten infrastructuurbeheerders ook grond (overtollige grond) die niet
nodig is voor de infrastructuur nu of in de toekomst. Die is in bezit gekomen door overblijven van stukken
grond na een project of andere historische redenen.

Belang
Functie

Strategische grond
Permanent beheer

Grond Infrabeheerders
Strategische reservering
Projectgrond
Historisch bezit

Overtollig
Geen functie

Figuur 2.4 Het grondbezit van infrastructuurbeheerders kan ingedeeld worden naar belang voor het primaire proces. Dit
belang hangt samen met de functie die een perceel heeft met betrekking tot de infrastructuur.

De strategische reserveringen bieden wellicht de meeste kansen met betrekking tot het beter benutten van
grond: deze gronden hebben vaak nog geen concrete invulling en lenen zich daarom makkelijker voor een
(tijdelijk) grondgebruik dan de andere gronden.
Strategische grond vervult op dit moment een functie voor het primaire proces en kan wellicht beter benut
worden door ruimte meervoudig te gebruiken. Dit is waarschijnlijk wel moeilijker dan het beter benutten van
strategische reserveringen omdat het gebruik fysiek meer in contact staat met het primaire proces en het
belang van het primaire proces altijd voorop staat.
Overtollige grond is grond die nu geen functie vervult met betrekking tot de infrastructuur en dat in de
toekomst ook niet zal doen. Er is dus geen reden voor infrastructuurbeheerders om deze grond aan te houden
en daarom is de beste benutting van deze grond om deze af te stoten. Als de marktomstandigheden slecht zijn
kan dit moment wellicht uitgesteld worden om een zo hoog mogelijke prijs te verkrijgen bij het afstoten van de
grond. Er valt iets voor te zeggen dat efficiënt en verantwoord omgaan met publieke middelen, ook betekent
dat je middelen niet verkoopt onder de marktwaarde. Door in de tussentijd een stuk grond ook nog tijdelijk te
gebruiken kan wellicht een nog hoger rendement behaald worden.



Grond in permanent beheer

Rijkswaterstaat en ProRail hebben ieder aanzienlijke grondportefeuilles in bezit. Het grootste gedeelte hiervan
heeft een directe infrastructuur functie. Dat is grond die op dit moment gebruikt wordt voor
infrastructuuractiviteiten, dus waar daadwerkelijk fysieke infrastructuur op ligt of waarvan de ruimte nodig is
om die activiteiten te laten plaatsvinden (denk aan ondersteunende functies of bijvoorbeeld tussenliggende
ruimte bij knooppunten van infrastructuur). Voorbeelden hiervan zijn gegeven in Figuur 2.5: de ruimte tussen
knooppunten die nodig is om draaiingen van de lijninfra mogelijk te maken, uit zich in braakliggende percelen.
Daar is mogelijk een permanente alternatieve invulling mogelijk. Dat zou een voorbeeld van meervoudig
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ruimtegebruik zijn. Bermen langs bestaande infrastructuur, nodig vanuit beheer-, veiligheids- en/of
milieuredenen zouden bijvoorbeeld ook meervoudig gebruikt kunnen worden.

Figuur 2.5 Grond in permanent beheer: de lijninfrastructuur van RWS (knooppunt Deil, donkergroen) en ProRail (Betuwelijn,
lichtgroen) ontmoeten elkaar. Tussenruimtes (links, midden) en bermen (rechts) zijn mogelijk beter te benutten (ProRail,
2012b).

Dit soort grond stelt wel sterke eisen aan wat er mag gebeuren, omdat dit de grond is die daadwerkelijk een
functie vervult voor de huidige infrastructuur of daar fysiek dicht aan grenst. Er liggen wellicht mogelijkheden
in open ruimtes bedoeld voor milieuzones, knooppunten, geluidswallen: maar dan stellen bijvoorbeeld de
veiligheid van gebruikers en de beschikbaarheid van de infrastructuur zeer sterke randvoorwaarden aan het
grondgebruik.



Projectgrond

Naast het beheren van infrastructuur is een belangrijk deel van de taak van deze organisaties om nieuwe
infrastructuur te realiseren. De grote projecten worden elk jaar in samenspraak met het Ministerie van
Infrastructuur & Milieu (I&M) vastgelegd in het Projectenboek van het Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte & Transport (MIRT). Het MIRT Projectenboek (MIRT, 2013) is onderdeel van de begroting van het
infrastructuurfonds en bevat de ruimtelijke projecten van verschillende ministeries zoals I&M en EL&I
(Economische zaken, Landbouw & Innovatie).
De grote projecten van infrabeheerders worden vastgesteld in het MIRT in samenspraak met I&M. Daarnaast
stellen de infrabeheerders zelf projecten vast rondom het ‘dagelijkse’ beheer van de infrastructuur. Voor deze
projecten is grond nodig en die wordt dan ook door de organisaties zelf verworven (als die nog niet in bezit is).
Zonder grond, kan de productie van infrastructuur niet plaatsvinden, daarom moet de grond ook tijdig
beschikbaar te zijn. Vanwege de omvang van de projecten kan vertraging daarin tot schade leiden die al snel
tot in de miljoenen euro’s kan lopen.
Grondverwerving is complex en kan langdurig zijn, want grondeigenaren kunnen (om economische of
emotionele redenen) het grondverwervingsproces vertragen. Infrastructuurbeheerders hebben de
mogelijkheid om te onteigenen, maar zijn verplicht altijd eerst langs minnelijke weg grond te verwerven. Lukt

17

dit niet, dan kan overgegaan worden op onteigening wat een langdurige en kostbare procedure is.
Infrabeheerders zijn er dus bij gebaat de grond al vroeg te verwerven om vertragingen te voorkomen.
Projectgrond voor een concreet project wordt enkele jaren (ruwweg 2 tot 5 jaar) van tevoren verworven (GJZ,
persoonlijke communicatie, 28 Augustus 2012). Het moment van verwerving is afhankelijk van wanneer een
beschikking wordt afgegeven dat daadwerkelijk de grond verworven mag worden. Zodra deze beschikking er is
wordt doorgaans al snel tot verwerving overgegaan.
Uit de portefeuilleanalyse van ProRail blijkt dat ongeveer 25% van de grond te benoemen is als projectgrond
(ProRail, 2008). Projectgrond biedt kansen om beter te benutten, maar vanwege de relatief korte
beschikbaarheid en de tijdige beschikbaarheid voor een project worden wel strenge randvoorwaarden aan het
gebruik gesteld. Er kan dus niet zomaar gezegd worden dat projectgrond altijd beter benut kan worden.
Daarnaast kan nabijheid van bestaande of andere infrastructuur strenge randvoorwaarden stellen.
In Figuur 2.6 is een voorbeeld gegeven van projectgrond in het bezit van ProRail, ten behoeve van de aanleg
van de spoorlijn Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL). Het perceel kan mogelijkheden bieden door de
omvang en landelijke ligging, beperkingen worden echter gesteld door de tijdelijke beschikbaarheid en de
overlast en verantwoordelijkheden veroorzaakt door de naastgelegen infrastructuur.

Figuur 2.6 Projectgrond in bezit van ProRail ten behoeve van aanleg van de spoorlijn Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
(ProRail, 2012b)



Historisch bezit

Door suboptimaal management van grond assets in het verleden, kunnen er om allerlei redenen gronden in
bezit zijn die geen directe functie vervullen met betrekking tot het primaire proces. Daarnaast ontstaat
ongebruikte grond ook gewoonweg als bijproduct bij de uitvoering van projecten. Denk bijvoorbeeld aan de
‘reststukjes’ die overblijven na een project, de zogenaamde ‘overhoeken’, of een ondersteunende functie die
vervalt, als een steunpunt voor wegbeheer of emplacement. De overweging moet dan worden gemaakt om de
grond overtollig te stellen en af te stoten of dat er wellicht andere redenen zijn om de grond toch aan te
houden.
Als derde functionele categorie wordt daarom historisch bezit geïntroduceerd, grond die al in bezit is en niet
afgestoten wordt omdat die mogelijk in de toekomst nodig is voor een project.
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De reden om een perceel toch aan te houden, is dat het wellicht op lange termijn toch nodig kan zijn om een
infrastructuurdoel mee te vervullen. Op een termijn van ongeveer 10 jaar staan concrete projecten
aangewezen in het MIRT. Maar de infrabeheerder kan daarnaast zelf verder vooruitdenken en op basis van
eigen analyses bepalen of een stuk grond wellicht op langere termijn voor uitbreiding nodig is. Ook kan
bijvoorbeeld de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (met een reikwijdte tot 2040) gebruikt worden als
uitgangspunt. Als er mogelijk plannen zijn in de verre toekomst, kan het aanhouden van het perceel dan
voordeliger zijn dan het eventueel terug moeten kopen. Hogere kosten door onteigening of terugkopen bij
waardestijging worden dan voorkomen, en ook het risico op niet tijdige beschikbaarheid wordt dan verkleind.

Figuur 2.7 Een voorbeeld van historisch bezit dat strategisch gereserveerd wordt: een steunpunt (geel) is komen te
vervallen, maar mogelijk op lange termijn nodig voor het doortrekken van de A4 bij Hoogvliet (Google Earth, 2012b).

De functionele randvoorwaarden die strategische grond stelt komen vrijwel overeen met die van projectgrond,
echter kan de tijdshorizon langer zijn omdat er mogelijk geen koppeling is met een concreet project. Om dit
soort grond beter te benutten is het echter ook van belang om de vraag te stellen of deze percelen
daadwerkelijk aangehouden moeten worden en of een overtolligstelling niet ook tot meer efficiëntie zal leiden.
Bij aanhouden neemt de infrastructuurbeheerder immers wel de verantwoordelijkheden en het beheer op zich,
en de daarmee gemoeide inspanning.
In Figuur 2.7 is een voorbeeld gegeven van historisch bezit dat strategisch gereserveerd wordt: een steunpunt
(geel) is komen te vervallen, maar mogelijk op lange termijn (>10 jaar) nodig voor het doortrekken van de A4
bij Hoogvliet.

Fysieke Eigenschappen
De fysieke eigenschappen van de grond gaan over de verschijningsvorm. Welke beperkingen worden door de
fysieke eigenschappen aan het grondgebruik gelegd? Dit gaat over wat er op de grond in fysieke zin aan
grondgebruiken mogelijk zijn.
Een belangrijk fysiek kenmerk van grond in het bezit van infrabeheerders in het algemeen is overigens, dat de
grond vrijwel altijd een hoge kans op aanwezigheid van bodemvervuiling heeft. Bodemvervuiling is dus iets dat
altijd meegenomen moet worden in afwegingen rondom grondgebruik.

19



Langgerekte stroken langs infrastructuur – Smal / Breed

De aard van infrastructuur, een verbinding tussen twee knopen, leidt ertoe dat veel langwerpige percelen in
bezit zijn. Vaak zijn dit de percelen waar de infrastructuur zelf op ligt. Maar ook percelen die wellicht
makkelijker beter te benutten zijn, zoals stroken langs de bestaande infrastructuur (reserveringen voor
toekomstige projecten, bermen, milieuzones).
Dit soort percelen kunnen heel kort zijn (een ‘snipper’) of (mogelijk als aaneengesloten percelen) zeer lang zijn,
tot wel enkele kilometers in lengte, waardoor het dan toch om aanzienlijke oppervlaktes gaat. De breedte kan
variëren van 1 á 2 meter tot ruwweg 10 meter, dat is namelijk meestal de grens van het beheergebied (de
grond waarvan gezegd wordt dat die in bezit moet zijn om veilig en betrouwbaar de infrastructuur te laten
functioneren). Voorbeelden van een smalle en brede strook zijn te zien in respectievelijk de figuren 2.8a en
2.8b.

2

Figuur 2.8a Een smalle strook (1 meter) in het bezit van ProRail, oppervlakte: 780 m (ProRail, 2012b).

Deze karakteristieke vorm, omvang en de ligging nabij infrastructuur lijken mogelijk een sterk beperkende
functie te hebben op de grondgebruiken die er plaats kunnen vinden. Het grondgebruik moet namelijk fysiek
binnen de specifieke lange vorm passen en zich dus ook over een lange afstand kunnen uitspreiden. Bebouwing
(of andere (semi-)permanente aanwezigheid van mensen), is (voor zover het binnen de vorm van deze stroken
al mogelijk is) vanuit veiligheids- en milieuoogpunt waarschijnlijk zeer beperkt mogelijk.

2

Figuur 2.8b Een brede strook (9 meter) in het bezit van ProRail, oppervlakte: 1.757 m (ProRail, 2012b).
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Compacte percelen – Groot / Klein

Naast de veelvoorkomende langwerpige percelen, zijn er ook compacte percelen in eigendom. Dit zijn percelen
waarvan de oppervlaktedelen niet verspreid zijn over relatief grote onderlinge afstanden. Dit kunnen
verworven projectgronden zijn, maar ook bijvoorbeeld een vervallen opstelfunctie (denk aan een emplacement
bijvoorbeeld) of tussenliggende ruimten bij een knooppunt.
Deze percelen lenen zich makkelijker voor activiteit. De vorm is als meer gangbare bouwpercelen, wat
waarschijnlijk meer mogelijkheden biedt dan de langwerpige stukken grond. In Figuur 2.9a en 2.9b zijn
voorbeelden van respectievelijk grote en kleine compacte percelen gegeven in het bezit van infrabeheerders.
Deze voorbeelden laten zien dat de oppervlakten van compacte percelen sterk kunnen variëren.
Figuur 2.9a toont een steunpunt waarvan de functie is komen te vervallen, maar waarvoor mogelijk nog
operationele functies worden voorzien op lange termijn met betrekking tot het naastgelegen AmsterdamRijnkanaal. Figuur 2.9b toont twee relatief kleine compacte percelen. Te bedenken is dat die door hun kleine
omvang en ligging mogelijk slecht in de markt liggen en daarom nog niet afgestoten zijn. Daarbij zou het
daarom mogelijk ook meer kunnen kosten, dan het zou opleveren om deze percelen af te stoten.

Figuur 2.9a Een groot compact perceel dat op termijn mogelijk nodig is met betrekking tot het naastgelegen AmsterdamRijnkanaal (RWS, 2012).

2

Figuur 2.9b Compacte percelen kunnen ook klein zijn, zoals deze percelen langs de A2 bij Breukelen (100 m ).
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Stedelijkheid

Transportinfrastructuur verbindt plaatsen met elkaar, en komt daarom ook voor in de bebouwde omgeving.
Voor ProRail is dit iets relevanter dan voor Rijkswaterstaat omdat spoorwegen vaker daadwerkelijk tot in het
centrum van bebouwde gebieden komen. Daarbij zijn emplacementen vaak juist bij grote stations gelegen die
meestal midden in stadscentra liggen. Desalniettemin heeft ook Rijkswaterstaat eigendom in stedelijk gebied.
Stedelijk gebied wordt hier overigens in de brede zin opgevat. Hiermee wordt bedoeld dat de grond in een
gebied ligt, waar in de directe omgeving in enige mate mensen verblijven. Dit in contrast met de landelijke
omgeving waar infrastructuur zich vaak ook bevindt, maar waar in de directe omgeving mensen weinig
verblijven. De (menselijke) omgeving is hier dus het verschil tussen stedelijk en buiten-stedelijk.
De gedachte hierbij is dat in stedelijke omgeving meer ruimtelijke druk is en dus ook meer vraag kan zijn om
ruimtelijke activiteiten te ontplooien. De randvoorwaarden in stedelijk gebied zullen zich dan waarschijnlijk ook
meer richten op grondgebruiken met menselijke activiteit dan in landelijk gebied. Er is een groter
‘verzorgingsgebied’, dus is het perceel ook interessanter voor exploitanten. Tegelijkertijd richten
randvoorwaarden zich ook op de daadwerkelijke aanwezigheid van (groepen) mensen op het perceel en de
daaromheen liggende omgeving. Denk aan overlast voor de omgeving of juist overlast vóór de gebruiker van
het perceel.
In Figuur 2.10a is een perceel van ProRail te zien dat in een stad ligt, met daaraan grenzend bedrijventerreinen
en ook woningen. In Figuur 2.10b is ook de andere, wellicht meer voorkomende, situatie te zien: infrastructuur
in landelijk gebied, waarbij de omgeving voornamelijk uit landbouwgrond met sporadische bebouwing bestaat.

Figuur 2.10a Een deel van een emplacement zou door reorganisatie mogelijk afgestoten worden. Het perceel bevindt zich
in dichtbevolkt stedelijk gebied (ProRail, 2012b).
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Figuur 2.10b Een perceel in landelijk gebied: de omgeving bestaat uit landbouwgrond met sporadische bebouwing voor
bewoners (ProRail, 2012b).

Karakterisering grondbezit en mogelijkheden
In Figuur 2.11 zijn de fysieke en functionele eigenschappen van de percelen tegen elkaar uit gezet. Dit is een
manier om een beeld te krijgen van de typen grond die er zijn, en een inschatting te maken van hoe die zich
lenen voor een alternatieve benutting. Aan de ene kant stellen dus de fysieke kenmerken (bijvoorbeeld vorm
en ligging) van het perceel randvoorwaarden aan het gebruik. Aan de andere kant stellen de functionele
kenmerken randvoorwaarden aan het gebruik, voornamelijk in relatie met tijdshorizon en operatie van de
infrastructuur.
Bij de groen gekleurde typen grond worden, gezien de voorgaande analyses, relatief meer mogelijkheden
voorzien om grond van infrabeheerders beter te benutten, dan bij de oranje gekleurde typen.
Strategisch
Permanent beheer
Langgerekt
Compact
Stedelijk
Buiten-stedelijk

Strategische reservering
Projectgrond
Historisch bezit

Meer
kansen

Minder
kansen

Figuur 2.11: Het grondbezit gekarakteriseerd aan de hand van functionele en fysieke eigenschappen. De verwachte
mogelijkheden voor betere benutting worden aangegeven van ‘minder’ (donker oranje) tot ‘meer’ (donkergroen).

De inschatting is gemaakt, mede op basis van wat er in paragraaf 2.1 gevonden is over grondgebruiken in
relatie met betere benutting van grond. De meeste mogelijkheden worden verwacht bij percelen die op dit
moment een minder sterke fysieke relatie hebben met de bestaande infrastructuur, en meer de fysieke
kenmerken hebben als typische bouwgrond. Dus: een compacte vorm, een bepaalde minimale omvang en
weinig beperkingen opgelegd door aangrenzende infrastructuur. De mate waarin de typen grond hiermee
overeenkomen is te zien in de Figuur.
Een karakterisering als deze is belangrijk om tot een beeld van mogelijkheden en beperkingen van stukken
grond te komen. Dit beeld kan dan weer gebruikt worden, in combinatie met mogelijk interessant
grondgebruiken, om concrete alternatieven te definiëren die in het model afgewogen worden.
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2.3 DOELEN INFRABEHEERDERS
In deze paragraaf worden de organisatiedoelen besproken met betrekking tot het beter benutten van grond.
Deze doelen zijn naar voren zijn gekomen uit een verkenning van beleidsstukken en verkennende gesprekken
met de opdrachtgevers. De doelen zijn nodig om uiteindelijk criteria op te stellen, waarmee het nut van een
grondgebruik voor de infrabeheerder beoordeeld kan worden. De maatstaven voor de vraag: hoe leidt een
grondgebruik tot meer nut voor de organisatie?
In de probleemverkenning is tot nu toe een verkenning uitgevoerd naar de eigenschappen van de grond van
infrabeheerders en wat ‘beter benutten’ in andere praktijkvoorbeelden inhoudt. De uiteindelijke criteria van
het model zijn afhankelijk de concrete alternatieven die worden afgewogen. Mogelijk zijn er talloze
alternatieven, die ieder op hun eigen manier bij kunnen dragen aan nut voor de organisatie.
Om dit soort criteria gestructureerd te kunnen formuleren, wordt eerst op een meer globaler niveau
geïnventariseerd aan welke organisatiedoelen grondgebruik naar verwachting bij zou kunnen dragen. Hieruit
kunnen later dan specifieke criteria gedefinieerd worden, afhankelijk van het specifieke grondgebruik.
Hieruit blijkt eens te meer dat het opstellen van criteria en alternatieven (en dus het ontwikkelen van dit model)
een iteratief proces is. Wanneer de criteria aangescherpt of uitgebreid zijn, kan bijvoorbeeld weer naar nieuwe
alternatieven gezocht worden, die beter bij deze nieuwe of aangescherpte criteria aansluiten.

Inventarisatie
In de aanleiding van het onderzoek, zijn bij de karakterisering van de individuele organisaties hun belangrijkste
doelen beschreven. Deze worden hier bekeken in het licht van het beter benutten van grond. Aan welke doelen
zou benutten van grond iets bij kunnen dragen of juist schade kunnen berokkenen? Beide
infrastructuurbeheerders blijken grote overeenkomsten te vertonen en daarom geldt dat wat afgeleid wordt
voor beide organisaties, tenzij anders vermeld.
Primaire proces: beschikbaarheid en betrouwbaarheid infrastructuur
Dit is het hoofddoel van de infrastructuurbeheerders. Het belangrijkste doel van de infrastructuurbeheerder is
de waarborging van het primaire proces. Met betrekking tot het benutten van grond betekent dit dat de
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de infrastructuur niet in gevaar mag komen: de operatie van de
infrastructuur moet ongehinderd plaats kunnen vinden.
Publieke verantwoordelijkheid
Daarnaast moet het primaire proces op een verantwoorde manier tot stand gebracht worden. Zeker als
publieke organisatie ligt hier nog sterker de nadruk op dan in andere organisaties. Dat betekent dat de
veiligheid van de gebruikers en omwonenden niet in gevaar mag komen, maar ook dat aan het milieu geen
schade toegebracht mag worden.
Duurzaamheid
In het verlengde van deze publieke verantwoordelijkheid is duurzaamheid bij de infrabeheerders een
belangrijke waarde in het beleid. Wat gedaan wordt, moet op een zo duurzaam mogelijke manier.
Duurzaamheid wordt in het beleid van beide organisaties opgevat als de veelgebruikte definitie van de
Brundtlandt-commissie van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling (World Commission on
Environment and Development, 1987): “duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de
behoeften van de huidige generatie, zonder daarbij de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te
brengen”. Daarnaast hanteren beide organisaties het ‘People, Planet, Profit’-principe van Elkington (1997) om
de effecten met betrekking tot duurzaamheid zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Dit principe zegt, dat
voor duurzame ontwikkeling, de effecten met betrekking tot de dimensies People (effecten op mensen), Planet
(effecten op het leefmilieu) en Profit (effecten op economische waarde) in balans met elkaar moeten zijn.
Voor het benutten van grond betekent dit dat grondgebruiken die bijdragen aan People, Planet of Profit dus
nut hebben voor de infrabeheerder, omdat ze bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling. Aan de andere kant
betekent het ook dat grondgebruiken die een negatieve invloed hebben op People, Planet en Profit juist tot het
slechter benutten van grond leidt.
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Voornamelijk de ‘Profit’ kant is hier belangrijk. De financiële middelen zijn aan de infrabeheerder toegewezen
om zijn primaire taak te verwezenlijken: het aanleggen en beheren van infrastructuur. Níet om willekeurige
‘duurzame’ waarde te creëren los van het primaire proces. “Het verschil maken waar het kan” zoals door
ProRail (2011) expliciet benoemd in de omschrijving van haar taak, lijkt dus een heel adequate beschrijving met
betrekking tot het creëren van duurzame waarde. Duurzaamheid is dus één van de meest belangrijke
uitgangspunten voor infrastructuurbeheerders bij het beter benutten van grond, door het zo effectief inzetten
van middelen waar dat mogelijk is.
Daarnaast biedt ook juist het beter benutten van grond mogelijkheden om waarde te creëren met betrekking
tot de ‘Profit’ kant. Alternatief grondgebruik kan bijdragen aan het verminderen van de in de huidige situatie
altijd aanwezige beheerkosten van een perceel, of zelfs tot het genereren van opbrengsten, waardoor
financiële middelen vrijkomen die weer ten behoeve van de primaire taak ingezet kunnen worden. Ook dit is
duurzaam omgaan met middelen.
Stakeholderwaarde
De stakeholderbenadering is voor de infrabeheerders belangrijk: beide organisaties besteden aandacht aan het
identificeren van (de belangen van) alle relevante stakeholders. Freeman, grondlegger van de huidige
stakeholdertheorie, beschreef in 1984 al (zoals in Freeman, Harrison, Wicks, Parmar & De Colle, 2010) dat voor
een organisatie om succesvol (en duurzaam) te overleven, het belangrijk is om waarde voor alle stakeholders te
creëren, niet alleen voor de aandeelhouders. Dit geldt natuurlijk zeker voor publieke organisaties, die
uiteindelijk in dienst staan van de gehele samenleving.
Bij beide organisaties is wel duidelijk de ‘klant’ (de infrastructuurgebruiker) als belangrijkste stakeholder
benoemd. Het creëren van waarde voor de klant (op een verantwoorde manier natuurlijk), staat voorop in het
beleid. Grondgebruiken die bijdragen aan het creëren van extra waarde voor stakeholders, en met name de
klant (zoals extra diensten of een hogere kwaliteit van de dienstverlening) zijn dus ook van nut voor de
infrastructuurbeheerder.
Reputatie
Uit gesprekken komt naar voren dat er veel waarde wordt gehecht aan het beeld dat stakeholders hebben van
de infrabeheerder. Als publieke monopolisten in het beheer van de infrastructuur, hebben
infrastructuurbeheerders de ‘volmacht’ van de andere stakeholders nodig om hun taak te mogen blijven
uitoefenen.
De infrastructuurbeheerder levert prestaties waar de stakeholders een bepaald beeld bij vormen. Het primaire
proces van de infrabeheerders is erg zichtbaar, omdat het onderdeel is van het dagelijkse leven van een groot
deel van de samenleving. Infrastructuurbeheerders geven aan daardoor erg gevoelig te zijn voor negatieve
beeldvorming bij negatieve prestaties, zeker wanneer hier in de media uitvoerig aandacht aan wordt besteed.
Positieve prestaties blijven daarentegen juist minder opgemerkt ervaren zij. Het verbeteren van de reputatie is
daardoor voor beide organisaties een voortdurend punt van aandacht, waardoor grondgebruiken die de
reputatie helpen verbeteren dus ook altijd nuttig zijn voor de organisaties.
Risico
Met het beter benutten van grond houden infrastructuurbeheerders zich bezig met iets, dat niet in nauwe zin
tot het primaire proces behoort (maar er wel zeker betrekking op heeft). Vanwege de publieke taak zijn
infrastructuurbeheerders erg risicomijdend, zeker wanneer het aankomt op activiteiten die iets verder van de
gebruikelijke, primaire taak staan. Risico’s moeten daarom expliciet meegenomen worden in de afwegingen
over het nut van een grondgebruik. Deze kunnen betrekking hebben op alle mogelijke effecten die een
grondgebruik kan hebben. Daarom kunnen risicocriteria pas echt opgesteld worden wanneer de
grondgebruiken bekend zijn.
Risico wordt in dit onderzoek gezien als een samenstelling van twee componenten, namelijk de (grootte van)
de kans op een negatief effect (met een bepaalde intensiteit). Deze twee componenten bepalen de hoogte van
het risico.
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Veto- en evaluatiecriteria
Om uiteindelijk het nut van grondgebruiken te kunnen beoordelen, zullen twee soorten criteria nodig zijn:
 Veto-criteria zijn criteria die een drempelwaarde stellen, en waaraan het alternatief minimaal (of
“Maximaal”) moet voldoen om een realistisch alternatief te zijn. In het geval van grondgebruiken gaat
het hier dan vooral om criteria die te maken hebben met de doelen van de primaire taak: het
alternatief grondgebruik mag geen storend effect hebben op het primaire proces. Op dit soort criteria
worden alternatieven eerst gescreend, zodat alleen een set van realistische alternatieven in de
verdere overwegingen meegenomen wordt.
Veto-criteria die nu al benoemd kunnen worden zijn:
o De veiligheid mag niet in gevaar komen(infrastructuurgebruiker en omgeving)
o Geen belemmering primaire proces (operabiliteit infrastructuur en voortgang projecten)
o Alternatief grondgebruik mag netto geen middelen kosten
o Geen onverantwoord grote risico´s nemen waar dat vermeden kan worden (niet deelnemen
in vastgoedontwikkeling, niet risicovol speculeren).


Evaluatie-criteria zijn criteria die mate waarin een bepaald doel bereikt wordt weergeven. Het gaat
hier dan eerder om het nut met betrekking tot de bredere bedrijfsdoelen. In deze doelen is onderling
compensatie mogelijk, in tegenstelling tot de criteria met betrekking tot het primaire proces.
Vetocriteria móeten per se gehaald worden, evaluatiecriteria bieden speling.
De baten die een bepaald grondgebruik kan opleveren (dus het nut) kunnen met compensatiecriteria
vanuit de volgende bedrijfsdoelen gemeten worden. Wanneer de grondgebruiken concreter zijn,
kunnen de criteria ook scherper gedefinieerd worden.
Evaluatie-criteria die nu al benoemd kunnen worden zijn:
o Financiële opbrengsten verhogen
o Zo duurzaam mogelijk te werk gaan
o Stakeholderwaarde creëren
o Reputatie verbeteren



De organisaties gaan risicomijdend te werk. Om nauwkeuriger te beoordelen waaruit de risico’s van
een grondgebruik bestaan en hoe groot die zijn, wordt daarom ook het risico gemodelleerd met
compensatiecriteria. Dit laat ruimte voor discussie over het risico van alternatieven. Het gaat hier dan
dus om grondgebruiken die in de eerste selectie door de veto-criteria zijn beoordeeld als ‘niet
overduidelijk te risicovol’.
Het risico evaluatie-criterium dat nu al benoemd kan worden is:
o Onacceptabel hoge risico’s vermijden

2.4 CONCLUSIE: PROBLEEMVERKENNING
Na de probleemdefinitie is het probleem verder verkend zodat op basis van de karakteristieke eigenschappen
van dit probleem, een geschikte omschrijving van het DSS-beslisprobleem ontwikkeld kan worden. Beter
benutten van grond blijkt in de praktijk vooral casuïstiek te zijn. Er is geen breed ontwikkelde literatuur over
hoe het probleem aan te pakken en er zijn al helemaal geen kant-en-klare oplossingen. ´Betere´ benutting is
daarnaast natuurlijk ook erg afhankelijk van de doelen van de individuele organisatie. Wel zijn er
praktijkvoorbeelden te vinden die illustreren hoe andere grondbezitters situaties aangepakt hebben. Beter
benutten lijkt vaak tijdelijk benutten te zijn.
Opvallend is dat de voorgestelde grondgebruiken in de onderzochte voorbeelden zich vaak richten op het
creëren van ander ‘nut’ dan strikt het financiële ‘nut’. Dus dat een grondgebruik bijvoorbeeld iets bijdraagt aan
duurzaamheidsdoelstellingen, in plaats van een financiële opbrengst. Dit lijkt ergens ook wel begrijpelijk. Als
een perceel op een manier met ‘financieel nuttige resultaten’ benut had kunnen worden, was dit mogelijk al
veel eerder door marktwerking aan het licht gekomen. Echter, om bepaalde redenen is er voor dit soort typen
grond nog geen overeenstemming gevonden tussen vraag en aanbod. Dat kan zijn omdat het voor mogelijke
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grondgebruikers niet duidelijk is dat de grond benut kan worden (probleem van de aanbodkant), omdat de
grondbezitters nog niet actief bezig zijn geweest met het beter benutten van hun grond. Dat kan aan de andere
kant ook zo zijn, omdat de percelen voor typische (commerciële) marktfuncties simpelweg niet aantrekkelijk
genoeg zijn en dus weinig financiële waarde vertegenwoordigen (een probleem van de vraagkant). Met het
beter benutten van grond wordt juist ook aandacht besteed aan andere manieren waarop grond nut kan
hebben voor de grondbezitter dan die tot nu toe tot uiting zijn gekomen.
Van de grond in het bezit van infrabeheerders, lijken strategische reserveringen de meeste mogelijkheden te
bieden voor betere benutten. Deze percelen zijn vaak tijdelijk (voor enkele jaren) beschikbaar. Binnen die
groep lijken percelen met gunstige fysieke eigenschappen voor grondgebruik in het algemeen, zoals een
courante vorm, een bepaalde minimale oppervlakte en weinig overlast van aangrenzende infrastructuur, ook
meer geschikt voor alternatieve benutting te zijn.
Vanuit bedrijfsliteratuur en verkennende gesprekken zijn doelen opgesteld waarvan verwacht wordt dat
alternatief grondgebruik daaraan kan bijdragen. Deze doelen zijn: financiële opbrengsten verhogen, duurzaam
te werk gaan, reputatie verbeteren en stakeholderwaarde verhogen.
Daarnaast worden enkele beperkende criteria (vetocriteria) gesteld waaraan móet worden voldaan,
voornamelijk vanuit het belang vanuit het primaire proces: de veiligheid van gebruikers en omgeving mag niet
in gevaar komen, het primaire proces mag niet verstoord worden, er mogen geen onacceptabele risico’s
genomen worden en het grondgebruik mag de organisatie netto geen middelen kosten. Uit de
probleemverkenning blijkt verder dat het optimaal benutten van grond belangrijk is voor de organisaties, maar
alternatief grondgebruik is met betrekking tot het primaire proces vooral een bijzaak. Het belang van het
primaire proces (en de doelen die daar direct aan relateren), staat daarom altijd voorop.
Grondgebruiken die voldoen aan de vetocriteria én aan minimaal één van de evaluatiecriteria bijdragen, zijn
dus mogelijk een ‘betere’ benutting van de grond van infrabeheerders.
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3. Vertaling naar DSS-probleem
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van DSS-beslisproblemen gegeven (proces en inhoud), waarna het
concrete probleem hiermee beschreven wordt. Deze beschrijving dient als onderlegger voor het te vormen DSS.

3.1 DSS-BESLISPROCES
Simon: Intelligence, Design & Choice
Simon (1960) gaf een beschrijving van beslisproblemen die nu nog steeds de basis is voor de structuur van de
huidige DSS (Shim et al, 2002; Sokolova & Caballero, 2012). Simon het besluitvormingsproces op in drie delen:
Intelligence, Design en Choice (Figuur 3.1).
De intelligence fase houdt zich bezig met het identificeren van het probleem. De beslissingsnemer verzamelt
informatie om begrip van het probleem te ontwikkelen. Wat zijn de omstandigheden die vragen om een
beslissing? Wat is het probleem? Wat zijn de doelen? Welke criteria kunnen hierbij geformuleerd worden?
Wanneer is het probleem opgelost? Design gaat over het in kaart brengen van de mogelijke
oplossingsrichtingen (alternatieven), “uitvinden, ontwikkelen en analyseren van mogelijke acties” (Simon,
1960). In de fase Choice wordt vervolgens een keuze gemaakt uit de beschikbare alternatieven. Belangrijk is dat
in dit model het beslisproces niet als een lineaire opvolging van fasen wordt gezien, maar als een iteratief
proces waarbij terugkoppeling tussen de verschillende fasen mogelijk is.

Intelligence

Design

Choice

Probleembeschrijving

Oplossingsrichtingen

Keuze voor een
oplossing maken

Figuur 3.1 Simon (1960) gaf een veelgebruikte indeling van het besluitvormingsproces, waarbij de fasen ‘Intelligence’,
‘Design’ en ‘Choice’ elkaar in een iteratief proces opvolgen.

Mintzberg’s aanvulling op het model
Mintzberg, Raisinghani & Théorêt (1976) breidden dit model uit (zie Figuur 3.2). In wezen volgt dit model nog
steeds dezelfde indeling in drie fasen als het model van Simon (1960), maar die worden nu respectievelijk
identification, development en selection genoemd. De betekenis van de fasen is hetzelfde gebleven, alleen
geeft dit model de mogelijkheid de fasen onder te verdelen in meerdere elementen, ´routines´ (de blokken in
het model). Nog meer dan bij Simon (1960) staat in het model van Mintzberg et al. (1976) terugkoppeling
centraal: het besluitvormingsproces is niet lineair is en terugkoppeling tussen verschillende fasen mogelijk is,
ook tussen de verschillende routines.
Op basis van empirisch onderzoek hebben de auteurs verschillende mechanismen gevonden, verschillende
beslisprocessen die met patronen van routines binnen het model beschreven kunnen worden. Een voorbeeld is
het iteratieve zoekproces, waarbij in de development fase gezocht wordt naar mogelijke oplossingen (‘search’),
die in de selection fase de beoordeeld worden (‘evaluation/choice: judgement’). Vervolgens wordt in de
development fase, met de resultaten van deze evaluatie als input, weer naar nieuwe oplossingen gezocht
(‘search’) of worden al bekende oplossingen aangepast (‘design’).
De meerwaarde van dit model is dat het een meer gelaagde weergave van het besluitvormingsproces geeft dan
de driedeling van Simon (1960). Hierdoor zijn gedetailleerder mechanismen te beschrijven, terwijl tegelijkertijd

28

VERTALING NAAR DSS-BESLISPROBLEEM

de niet-lineariteit van het proces nog steeds even expliciet wordt gemodelleerd. Door het eigen beslisproces te
analyseren kan een beslissingsnemer zo zien of hij bijvoorbeeld stappen over het hoofd ziet of juist in bepaalde
mechanismen blijft hangen.
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Development

Search
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Screen
Evaluation/
Choice:
Judgement
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Design

Recognition
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Figuur 3.2 Het volledige model van het beslisproces van Mintzberg et al. (1976). Verschillende beslisprocessen zijn te
modelleren met verschillende routes langs verschillende componenten van het model.

3.2 TYPERING DSS-BESLISPROBLEMEN
DSS-beslisproblemen kunnen op allerlei manieren getypeerd worden. Met name relevant voor het ontwikkelen
van een geschikt DSS (Belton & Stewart, 2002; Bouyssou, 2006) lijken de mate van gestructureerdheid van het
probleem, en de wijze waarop de mogelijke oplossingen in het DSS geëvalueerd worden.

Gestructureerdheid DSS-beslisprobleem
Simon (zoals geciteerd in Shim et al., 2002) stelde tevens dat alle beslisproblemen inhoudelijk in te delen zijn in
een spectrum van duidelijk ‘geprogrammeerd’ (routineus, repetitief, duidelijk gestructureerd, makkelijk op te
lossen) tot ‘niet-geprogrammeerd’ (nieuw, vernieuwend, weinig gestructureerd, moeilijk op te lossen). Dit
karakteriseert problemen naar de bekendheid van de beslissingsnemer met het probleem en de wijze waarop
de informatie die dat probleem beschrijft gestructureerd is. Gestructureerd betekent dat de informatie
vindbaar en bekend is, doordat deze steeds op een georganiseerde manier wordt behandeld.
Deze gedachte is vandaag de dag nog steeds zeer relevant. Gorry en Scott Morton (1971) bouwden deze
typering uit naar in de hedendaagse DSS-literatuur gebruikelijke typering van gestructureerde,
semigestructureerde (ook wel ‘ill structured’ genoemd) en ongestructureerde beslisproblemen.
Bij gestructureerde beslisproblemen is de inhoud van zowel de design, intelligence als choice fasen volledig
gestructureerd (Gorry & Scott Morton, 1971). Alle elementen van die fasen en hun onderlinge relaties zijn dan
bekend. Denk bijvoorbeeld aan een volledige probleembeschrijving, waarbij de oplossing voor zich spreekt: de
beslissingsnemer is op de hoogte van alle relevante doelen, mogelijke acties, de match tussen oplossingen,
criteria en het einddoel. In dat geval zijn bepaalde beslisregels of algoritmes te bedenken waarmee het
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probleem opgelost kan worden. In wezen is de oplossing van het probleem dus al bekend en is er geen
discussie over de (beste) oplossing. Beslissingen in deze situaties kunnen genomen worden door procedures af
te wikkelen, de oplossing is dan onafhankelijk van de individuele beslissingsnemer. Dit zijn dan ook
beslisproblemen die eerder geautomatiseerd kunnen worden of met vaste protocollen worden afgehandeld.
Bij een ongestructureerd beslisprobleem is praktisch alle informatie over het probleem onbekend en zijn de
verbanden tussen de informatiedelen niet duidelijk. Bij de beslissingsnemer ontbreekt dan in grote mate het
inzicht in zaken als probleemdefinitie, hoe hij kan oordelen en op wat voor manier de evaluatie uitgevoerd kan
worden: alle relevante kennis en houdingen moeten nog gevormd worden. De oplossing van het probleem is
hier afhankelijk van de specifieke beslissingsnemer: de oplossing staat niet vast. De specifieke beslissingsnemer
moet dus zelf aan de slag om het probleem te definiëren, mogelijke oplossingen te zoeken en de oplossingen te
evalueren. Tussen beslissingsnemers kan veel discussie over de oplossing zijn omdat een vast referentiekader
voor de besliscontext ontbreekt en de beslissing erg afhankelijk is van de individuele ervaringen en voorkeuren
van de individuele beslissingsnemer. Denk aan vragen als: Wat zijn de criteria? Welke alternatieven zijn er? En
wie zijn de belangrijkste stakeholders?.
Semigestructureerde problemen zijn problemen waarbij er wel enige informatie over het probleem is, maar die
niet zo volledig is dat het probleem op basis van alleen díe informatie op te lossen is. Er moet nog extra
informatie verzameld worden. Het gaat bijvoorbeeld om een onduidelijke probleemdefinitie (wat is het
probleem precies?), conflicterende criteria (wanneer is het doel bereikt?), onduidelijkheid over alternatieven
(waaruit kunnen we kiezen?) of een ontbrekende evaluatieprocedure. Er is wel enige informatie aanwezig,
daarom krijgen deze problemen ook de meeste aandacht van beslissingsondersteunende modellen om op een
gestructureerde manier de bestaande informatie te verzamelen en nieuwe informatie te verzamelen (Shim et
al., 2012)
Om een probleem te structureren, bestaan er veel verschillende DSS. Een breed gedragen gedachte binnen de
literatuur over DSS, is dat het volledig structureren van een probleem in wezen het oplossen van het probleem
is (Belton & Stewart, 2002; Bouyssou et al., 2006). Mingers en Rosenhead (2004, 2001) hebben veel werk
verricht in het ontwikkelen van probleemstructurerende methoden. Zij vertellen (Mingers & Rosenhead, 2004)
dat het structuren van een probleem betekent dat de besliscontext vollediger in beeld wordt gebracht. Criteria
en alternatieven beschrijven de beste beslissing bij het probleem dan beter, omdat meer informatie over het
probleem in die beschrijving meegenomen wordt. Bepaalde zaken dragen volgens hen bij aan verlies van
structuur in een probleem, en die moeten volgens hen altijd aandacht krijgen bij het structureren van een
probleem:






Meerdere visies (van de beslissingsnemer) op het probleem,
De verschillende actoren,
Onverenigbare of conflicterende doelen,
Elementen die een rol spelen bij de beslissing maar niet expliciet worden gemaakt,
Onzekerheden in sleutelelementen.

Aandacht op informatieverzameling met betrekking tot deze elementen is volgens Mingers en Rosenhead
(2004) zeker nodig om het probleem te structuren.

Type evaluatie in DSS-beslisprobleem
De concrete wijze waarop de alternatieven uiteindelijk geëvalueerd worden door het DSS kan per probleem
verschillen. Roy (2005, 1996) beschrijft een logische indeling van DSS-beslisproblemen naar de wijze waarop de
alternatieven geëvalueerd kunnen worden, hij noemt dit de ‘problematic’ van het probleem. Roy (2005, 1996)
verdeelt DSS-beslisproblemen in de categorieën keuze, sorteren, rangordenen en beschrijving:
Keuze
De beslissingsondersteuning is gericht op het maken van een selectie van een zo klein mogelijk aantal ´goede´
oplossingen, zodat uiteindelijk één van die alternatieven gekozen zou kunnen worden. In deze set zitten de
‘tevreden stellende’ oplossingen. Het kan hier gaan om het kiezen van de beste oplossing, of het kiezen van de
slechtste oplossingen om alleen ´goede´ oplossingen over te houden.
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Sorteren
Elk alternatief wordt toegekend aan één van de (vooraf gedefinieerde) categorieën, de categorie waar het
alternatief het best bij past. Er hoeft niet per se een ordening van de categorieën onderling mogelijk te zijn.
Wel moeten de categorieën de relevante aspecten waarover de alternatieven kunnen variëren omvatten, zodat
alternatieven niet toegewezen worden aan een categorie waar ze eigenlijk niet goed in passen.
Rangordenen
De alternatieven worden onderling vergeleken en gesorteerd op volgorde van een bepaalde orde, vaak is dat in
de vorm van dalende voorkeur.
Beschrijving
In sommige vallen wordt alleen gezocht naar een beschrijving van het probleem; die is er in eerste instantie
dan nog niet. In dat geval worden er geen verdere procedures ondernomen om tot een aanbeveling te komen,
maar is een gestructureerde beschrijving van het probleem het resultaat. Op basis daarvan kunnen dan
mogelijk weer verdere acties worden ondernomen (los van het DSS).
Het typeren van een probleem helpt begrijpen wat het probleem precies inhoudt en is belangrijk voor het
kiezen van een methode: elke methode heeft eigenschappen die op de één of andere manier beter bij een
bepaald type DSS-probleem kunnen passen.

3.3 TOEPASSING OP DSS-BESLISPROBLEEM INFRABEHEERDERS
Het beslisprobleem van infrabeheerders is te karakteriseren als een ill-structured probleem. Er is wel enige
informatie binnen de verschillende fasen van de besluitvorming, er zijn bijvoorbeeld wel doelen met betrekking
tot het beter benutten van grond (indirect) uit beleid af te leiden. Maar ook in elke fase ontbreekt nog
informatie, bijvoorbeeld hoe wegen die doelen ten opzichten van elkaar en zijn alle relevante doelen wel
bekend? Het probleem kan dus nog verder gestructureerd worden en moet verder gestructureerd worden om
oplossingen te kunnen formuleren en de beste te kiezen.
Dat is waar een DSS veel waarde toe kan voegen: door het organiseren van bestaande informatie, als middel
om ‘knowledge gaps’ (kennisbehoeften) te signaleren en als verzamelpunt voor nieuwe informatie.
Bij het nadenken over een nieuwe beleidsrichting zijn meningen van meerdere individuele beslissingsnemers
relevant: iedere beslissingsnemer kan zijn eigen ideeën hebben over hoe het beleid in de nieuwe situatie
geïnterpreteerd moet worden. Door met een DSS het probleem te structureren, wordt het probleem
geformaliseerd. Er ontstaat een middel om gericht over het probleem te praten, doordat bestaande kennis en
meningen expliciet worden gemaakt binnen de structuur van het probleem. De structuur van het DSS is de
‘kapstok’ waaraan beslissingsnemers hun kennis en meningen ‘ophangen’, waardoor deze ook voor andere
beslissingsnemers zichtbaar wordt.
Aannames en verschillen van mening worden daardoor concreet, en juist dát is belangrijk bij het maken van
groepsbeslissingen, en het bedenken van een nieuwe beleidsrichting. Het DSS functioneert als een
communicatiemiddel voor beslissingsnemers bij het nadenken over dit nieuwe beleid; voor de
beslissingsnemers onderling en richting degenen aan wie zij zich moeten verantwoorden.
Ook gaat het bij dit probleem over het maken van een keuze. Uiteindelijk willen beslissingsnemers
alternatieven kunnen kiezen die nuttig genoeg zijn om toe te passen. Anders dan een rangordening of sortering
op basis van bepaalde eigenschappen, is er dus mogelijk ook een interpretatie nodig ten opzichte van een
bepaalde maatstaf dat het alternatief ‘voldoende nuttig’ is. Daarom moet het model het maken van een keuze
kunnen ondersteunen.
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Toepassing model Mintzberg
Het model van Mintzberg is in Figuur 3.3 op het probleem voor infrastructuurbeheerders toegepast, om de
structuur van het probleem van infrastructuurbeheerders weer te kunnen geven.
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Figuur 3.3 Het model van Mintzberg et al. (1976) van het beslisproces, toegepast op het probleem van infrabeheerders. De
voor het infrabeheerder-probleem relevante elementen zijn weergegeven in zwart.

De herkenning (Recognition) van het probleem heeft al plaatsgevonden. Erkend is dat de huidige situatie
afwijkt van de gewenste situatie waarin grond beter wordt benut. In de diagnose fase (Diagnosis) mobiliseert
de beslissingsnemer middelen om de probleemsituatie te verduidelijken, hij gaat op zoek naar aanvullende
informatie om het probleem beter te begrijpen en een mogelijke probleemaanpak te formuleren. In deze fase
is ook dit onderzoek opgezet.
In de Development fase wordt gezocht naar mogelijke alternatieven (Search) uit de sets van bestaande
grondgebruiken en stukken grond. Het is niet zozeer de bedoeling van beslissingsnemers om nieuwe
grondgebruiken te ontwerpen (Design). Zoals eerder gezegd is beter benutten van grond in verhouding met het
primaire proces bijzaak. De infrabeheerders vinden dan ook dat het te ver van hun primaire taak staat om zelf
actief, alternatieve grondgebruiken uit te oefenen op hun grond om hun grond beter te benutten. Een meer
gepaste rol zien zij in het toestaan aan derden om grondgebruiken op de grond van infrabeheerders te mogen
ondernemen. Het gaat daarom in dit probleem meer om het vinden van geschikte alternatieven
(grondgebruiken in combinatie met stukken grond), dan het daadwerkelijk creëren van nieuwe grondgebruiken.
Hier begint de Selection fase, het aanwijzen van de meest gewenste alternatieven. Screening is een belangrijk
onderdeel van het zoeken naar deze gewenste oplossingen. De volledige set van ‘bestaande’ grondgebruiken
wordt ermee teruggebracht naar een set van geschikte alternatieven. Omdat er wellicht oneindig veel
grondgebruiken bestaan, is dit erg belangrijk. Het is dé manier waarop in dit beslisproces alternatieven worden
ontwikkeld. Screening dient ook om vervolgens deze set geschikte alternatieven terug te brengen naar een
hanteerbare hoeveelheid alternatieven, die door beslissingsnemers in de praktijk onderling vergeleken kunnen
worden.
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Nadat de alternatieven bekend zijn kunnen de alternatieven geëvalueerd worden en kan er vervolgens
mogelijk een keuze gemaakt worden (Evaluation/Choice). Het DSS maakt het mogelijk om op een
gestructureerde manier een analyse te maken van de alternatieven (Analysis), waarna de groep
beslissingsnemers vervolgens een selectie van de alternatieven gaat maken op basis van de resultaten uit de
analyse.
Het gaat hier om het maken van een groepsbeslissing: als groep moet een beslissing genomen worden voor de
oplossing die tot het beste resultaat voor de organisatie leidt. De groep beslissingsnemers bestaat echter uit
individuele beslissingsnemers, met ieder hun eigen houding en dus oordelen. Die oordelen kunnen mogelijk
conflicteren met die van andere beslissingsnemers. De groepsbeslissing komt daarom door onderling
overtuigen en onderhandelen tot stand (Bargaining). Dit, in tegenstelling tot een beslisproces waarbij één
individuele beslissingsnemer aan de hand van zijn eigen besluitvormingsprocedures een keuze zou maken
(Judgement). Een beslissingsnemer die niet geconfronteerd wordt met andere beslissingsnemers hoeft die
besluitvormingsprocedures niet uit te leggen aan andere beslissingsnemers (en kan dat misschien zelfs
helemaal niet eens). Daarom kan groepsbesluitvorming in deze situatie een meerwaarde zijn door 1) de kennis
en oordelen van de individuele beslissingsnemers te bundelen en 2) deze kennis en oordelen onderling te
toetsen en 3) de beslissingen aanwijsbaar te onderbouwen.
Aangezien de beslissingsnemers die betrokken zijn bij grond onderdeel vormen van een grotere organisatie die
zich voornamelijk bezig houdt met andere zaken, is zeker in dit probleem de autorisatie fase belangrijk
(Authorisation). Autorisatie is nodig wanneer de beslissingsnemer niet gemachtigd is om middelen van de
organisatie toe te wijzen aan een gekozen oplossingsrichting (een bepaald alternatief). De beslissingsnemer
vraag in dit geval toestemming aan degenen hogerop de hiërarchie, in dit geval de directie van de organisatie.
In dit geval is ook de samenleving een belangrijke stakeholder daarin: publieke organisaties moeten hun keuzes
kunnen verantwoorden tegenover de maatschappij. Met behulp van een beslissingsondersteunend model
wordt de besluitvorming in theorie transparanter, wat helpt in het verkrijgen van autorisatie of om juist de
knelpunten die daarin nog zijn aan te wijzen.
Dit zijn voor beslissingsnemers de relevante routines bij dit beslisprobleem volgens het model van Mintzberg et
al. (1976), om te komen tot een oordeel over de (betere) benutting van grond. In dit verslag worden deze fasen
achtereenvolgens beschreven, maar het mag duidelijk zijn dat er in de praktijk altijd interactie is (en is geweest
in dit onderzoek) tussen de verschillende fasen van het beslisproces.

Voorkeur en nut
In dit onderzoek wordt een model gemaakt dat infrabeheerders kan helpen bij hun zoektocht naar de meest
optimale benutting van hun grond. De term nut geeft uitdrukking aan de mate waarin een grondgebruik
bijdraagt aan de doelen van de organisatie. Het is de ‘objectieve’ bijdrage aan die doelen die in dit onderzoek
opgevat worden als nuttig. Nut wordt in dit onderzoek daarom geoperationaliseerd als het begrip ‘voorkeur’
binnen DSS-methoden. Het is niet onrealistisch om te zeggen dat wanneer een alternatief meer voorkeur krijgt
van beslissingsnemers (dat is iets wat een DSS kan bepalen), een alternatief ook meer nut heeft voor de
organisatie.
Kritische kanttekening is dat voorkeur altijd een interpretatie gemaakt door de beslissingsnemer is. Voorkeur is
dus een benadering van de ‘objectieve’ bijdrage van een alternatief aan de doelen van de organisatie. Deze
inschatting is afhankelijk van de kwaliteit van de beslissingsnemer om zijn voorkeur toe te kennen aan acties
die daadwerkelijk bijdragen aan de doelen van de organisatie. Echter, kun je je ook altijd afvragen in hoeverre
dit ‘objectief’ nut eigenlijk daadwerkelijk wel bestaat. Er is waarschijnlijk meestal niet onomstotelijk, objectief,
vast te stellen op welke manier een doel het best bereikt kan worden. Organisatiedoelen zijn immers
uiteindelijk ook weer gedachten van andere beslissingsnemers en zijn dus ook geen ultieme waarheden.
Wellicht dat de doelen op zich zelfs niet eens op zo’n manier geformuleerd zijn, dat zij de meest nuttige acties
kunnen identificeren. Subjectiviteit is dus ook een belangrijk onderdeel van het vormen van ideeën over wat
nut heeft en wat niet. Daarom lijkt de voorkeur van beslissingsnemers die denken in het belang van de
organisatie een bruikbare operationalisatie van het begrip nut.
Belton & Stewart (2002) benoemen ook dat DSS in het algemeen vooral een mechanisme zijn voor
beslissingsnemers om hun eigen voorkeuren te leren kennen. Wanneer bijvoorbeeld een productieproces in
een fabriek gemodelleerd wordt, kan dit model getoetst worden aan het werkelijke productieproces. Bij DSS
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worden echter voorkeuren gemeten. Zeker in dit onderzoek, waarbij beslissingsnemers het probleem nog aan
het verkennen zijn, staan die voorkeuren ook nog niet onomstotelijk vast. Het model moet juist gebruikt
kunnen worden om beslissingsnemer te helpen zijn voorkeuren ontdekken, vast te stellen en verder te
ontwikkelen. Wat ´beter benutten´ is staat dus nog niet vast en het DSS zal juist ondersteunen in het vormen
van de gedachtes hierover. Een DSS helpt een beslissingsnemer bij het informeren over het probleem, het
interpreteren van oplossingen en ontwikkelen van voorkeuren. Mogelijk kunnen daar zelfs weer lessen uit
geleerd worden waarmee organisatiedoelen (en dus beleid) vanuit dat voortschrijdende inzicht weer aangepast
kan worden om beter de oplossingen aan te wijzen die de meeste voorkeur verdienen.

3.4 CONCLUSIE ‘VERTALING NAAR DSS-PROBLEEM’
Het probleem van infrastructuurbeheerders is een ill structured (weinig gestructureerd) beslisprobleem. Er is
wel enige informatie over het probleem, maar die is niet zo volledig dat het probleem op basis van alleen díe
informatie op te lossen is. Er moet nog extra informatie verzameld worden, afhankelijk van het specifieke
probleem. Een bruikbare manier lijkt om de structuur van het beslisproces in kaart te brengen, zodat bij elke
stap in dit beslisproces vragen gesteld kunnen worden over welke informatie ontbreekt, en wat de onderlinge
verbanden tussen deze informatie is.
Het model van Mintzberg et al. (1976) kan gebruikt worden om de structuur van het beslisprobleem van
infrabeheerders te schetsen. Dit model kan dus gebruikt worden als basis voor het te ontwikkelen
beslissingsondersteunend model. Het model van Mintzberg et al. (1976) beschrijft dat afhankelijk van het
beslisprobleem, het beslisproces bepaalde componenten (‘routines’) bevat. Voor het probleem van
infrastructuurbeheerders, betekent dit dat in de Identification-fase het probleem wordt vastgesteld
(‘recognition’). Vervolgens worden informatie over het probleem en bepaalde mogelijke aanpakken
geïnventariseerd (‘diagnosis’). In de Development fase wordt gezocht naar mogelijke alternatieven, waarvan de
meest gewenste geselecteerd worden in de Selection-fase. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om nieuwe
grondgebruiken te gaan ontwerpen (Design). Door te screenen blijven de voor de beslissingsnemer meest
gewenste oplossingen over. De evaluatie van het probleem bestaat uit een analyse van de prestaties van de
alternatieven met betrekking tot bepaalde criteria, waarna in groepsverband een keuze binnen de
alternatieven wordt gemaakt voor de optimale benutting van de grond. Deze gekozen oplossing moet
verantwoord worden ten opzichte van (en geautoriseerd door) de verdere organisatie en de maatschappij.
Het DSS dient uiteindelijk het maken van een keuze te kunnen ondersteunen. Het gaat daarbij om de mate
waarin iets ‘nuttig’ is, en niet zozeer een rangordening van alternatieven. In voldoende mate moet het
ondernemen van een actie iets bijdragen aan de doelen van de organisatie, want het alternatief benutten van
grond geen direct onderdeel vormt van het primair proces. Een alternatief dat beter presteert dan de huidige
actie moet dat dus ook in voldoende mate doen, het moet ‘de moeite waard zijn’. Met een rangordening zou
deze ‘mate van’ niet inzichtelijk genoeg worden.
Het DSS dient deze elementen dus te bevatten om aan te sluiten bij de structuur van dit concrete beslisproces.
Terugkoppelingen tussen deze elementen moeten zeker mogelijk zijn: door nieuwe informatie uit een bepaalde
fase, kunnen opvattingen en kennis uit een andere fase bijgesteld worden. De voorkeur van beslissingsnemers
die denken in het belang van de organisatie, lijkt te kunnen worden gebruikt om het nut van een beslissing
weer te geven. Nut wordt in dit onderzoek gezien als de mate waarin doelen worden bereikt. Een voorkeur met
betrekking tot organisatiedoelen of criteria lijkt daarom dus ook een bruikbare benadering van ‘nut’ te zijn.
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4. DSS-Methoden
Het veld van DSS omvat een arsenaal aan methoden om beslissingsondersteunende modellen te ontwikkelen.
Een geschikte methode voor dit probleem maakt het mogelijk om op basis van deels volledige informatie,
voorkeuren, alternatieven en criteria verder te ontwikkelen.

4.1 OVERZICHT RELEVANTE METHODEN
Gezien de brede range aan doelen waaraan grond mogelijk kan bijdragen (zie paragraaf 2.4), is het te
verwachten dat de criteria die bijdragen aan de verschillende individuele doelen niet op dezelfde schaal
gemeten worden. Toch is er een manier nodig om de prestaties met betrekking tot de verschillende criteria
onderling vergelijkbaar te maken.
Binnen de DSS-methoden zijn er verschillende methoden die zich richten op het geven van een oordeel over
een situatie op basis van meerdere criteria die niet van nature op dezelfde schaal gemeten worden. Enkele van
deze methoden worden hier nader beschreven, omdat ze mogelijk bruikbaar om een beslissingsondersteunend
model voor deze situatie te ontwikkelen (zie Figuur 4.1 voor een overzicht).
De overzichtswerken van DSS-methoden van Belton en Stewart (2002), Zopounidis en Pardalos (2010), Figueira,
Greco en Ehrgott (2005) en Bouyssou et al. (2006; 2000) hebben als leidraad in de selectie van methoden
gediend. Deze werken geven een actuele en volledige uiteenzetting van DSS. Hierbij komen grondleggers van
de methoden aan het woord, maar worden ook kritische beschouwingen door andere onderzoekers gegeven.

DSS-methoden

Multicriteria-methoden (MCA)
Compensatoir

Maatschappelijke
Kosten-Batenanalyse
(MKBA)

MAVT
AHP

ANP
Kosten-Effectiviteit
Analyse (KEA)

Ideaal-punt
methoden

Niet-compensatoir
Dominantie
Lexicografisch
Elimination by
aspects
Outranking

Figuur 4.1 Binnen de DSS zijn enkele methoden mogelijk geschikt om tot een beslissingsondersteunend model te komen.

Al deze methoden hebben gemeen dat criteria gebruikt worden om de bijdragen aan een bepaald doel te
beoordelen. Vervolgens zijn er verschillende manieren om die beoordelingen per criterium te maken en samen
te brengen tot een totaaloordeel: dat is waarop de methoden verschillen.
Als eerste zal de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) aan bod komen (paragraaf 4.3). Bij een MKBA
wordt er naar manieren gezocht om de verschillende effecten van een alternatief op een financiële schaal uit
te drukken. Het kan discutabel zijn of de effecten van een alternatief het meest doeltreffend beschreven
worden op een financiële schaal. Bij een kosten-effectiviteit analyse (KEA, paragraaf 4.4) wordt een andere,
meer geschikte maatstaf gezocht om de effectiviteit van alternatieven uit te drukken. Deze wordt dan
gepresenteerd ten opzichte van de financiële kosten van de alternatieven.
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Er zijn ook methoden waarbij de gebruikte criteria op meer dan twee meetschalen betrekking hebben:
methoden uit de multicriteria-analyse (MCA). Binnen de multicriteria-analyse is een tweedeling te maken
tussen compensatoire (paragraaf 4.5) en niet-compensatoire methoden (paragraaf 4.7).
Uitgangspunt van compensatoire methoden is dat een mindere prestatie op een bepaald criterium, altijd
gecompenseerd kan worden door betere prestatie op een ander criterium. Bij niet-compensatoire methoden
wordt ervan uit gegaan dat dit niet zonder meer kan. Meerdere kleine verschillen hoeven bijvoorbeeld niet per
se tot een voorkeur voor het ene alternatief ten opzichte van het andere te leiden, wanneer de verschillen
onder een bepaalde waarnemingsgrens liggen (Bouyssou et al., 2000, 1986). Niet-compensatoire methoden
richten zich doorgaans meer op het vinden van ‘voldoende bewijs’ (door middel van grenswaarden) dat een
alternatief beter presteert met betrekking tot een bepaald criterium dan een ander. Binnen nietcompensatoire methoden is het in tegenstelling tot compensatoire methoden ook mogelijk dat de uitkomst
van een vergelijking tussen twee alternatieven expliciet is dat de twee alternatieven niet vergelijkbaar zijn.
Als relevante compensatoire MCA-methoden worden in paragraaf 4.5 Multi-Attribute Value function Theory
(MAVT), het Analytisch Hiërarchisch Proces (ANP) en het Analytisch Netwerk Proces (ANP) besproken. In
paragraaf 4.6 wordt specifiek aandacht besteed aan een methode binnen de compensatoire methoden,
namelijk de ideaal-punt methode. Deze meer abstracte benadering wordt apart besproken omdat deze op zich
waarschijnlijk niet zo bruikbaar is omdat deze afkomstig is uit een tak van compensatoire methoden die zich
niet richt op concrete alternatieven (waar het in dit probleem wel om gaat). Het concept erachter biedt echter
wel interessante mogelijkheden.
Van de niet-compensatoire methoden worden in paragraaf 4.7 dominantie, het satisficing principe van Simon,
de lexicografische methode, elimination by aspects en outranking methoden besproken.

4.2 DSS-METHODEN: MODELLEREN VAN VOORKEUREN
In een DSS worden de voorkeuren van een beslissingsnemer met betrekking tot alternatieven vastgesteld. Er
wordt een model gevormd dat deze voorkeuren van de beslissingsnemer weergeeft, zodat de voorkeuren voor
alternatieven (en dus ook de alternatieven onderling vergelijkbaar worden. In een DSS worden voorkeuren
daarvoor op twee manieren gemodelleerd:

Totale
Voorkeur
Alternatief
Voorkeur

Criterium

Voorkeur

Criterium

Voorkeur

Criterium
Alternatief

Attribuut

Attribuut

Attribuut

Figuur 4.2 DSS modelleren (‘vertalen’) de bijdragen van alternatieven in termen van voorkeuren per attribuut, om tot een
totale voorkeur voor het alternatief te komen.
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De voorkeuren als gevolg van elk individueel criterium. Deze beschrijven de voorkeur als gevolg van de
bijdrage van een alternatief aan een bepaald criterium. Tot hoeveel voorkeur voor een bepaald
alternatief, leidt een bepaalde eigenschap van dat alternatief?



Een aggregatiefunctie die die individuele voorkeuren samenbrengt. De voorkeuren die op basis van elk
individueel criterium ontstaan worden gecombineerd om tot een totale voorkeur voor het alternatief
an sich te komen.

Dit wordt weergegeven in Figuur 4.2. Alternatieven hebben bepaalde eigenschappen, vaak attributen genoemd.
De criteria vertalen de eigenschappen (attributen) van de alternatieven naar een bepaalde mate van voorkeur.
De ‘objectieve’ eigenschappen van alternatieven worden zo vertaald in ´subjectieve´ prestaties of bijdragen aan
doelstellingen. Voor een beslissingsnemer die denkt vanuit het belang van de organisatie geldt in principe dat
hoe meer een eigenschap van een alternatief bijdraagt aan het behalen van een bepaalde doelstelling, hoe
meer voorkeur de beslissingsnemer dat alternatief geeft.
Voor bepaalde criteria onderling kunnen ook verschillende voorkeuren bestaan: het ene criterium kan
belangrijker worden geacht dan een ander criterium. De voorkeuren met betrekking tot de individuele criteria
worden daarom samengebracht, ‘geaggregeerd’, met een bepaalde aggregatiefunctie.
De voornaamste verschillen tussen de DSS-methoden zitten in de manier waarop voorkeuren worden bepaald
met betrekking tot de individuele criteria en de aggregatiefunctie die gebruikt wordt.
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4.3 MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE (MKBA)
Bij een kosten-baten analyse worden de alle betrokken positieve en negatieve effecten (kosten en baten),
uitgedrukt in een gemeenschappelijke monetaire eenheid, met andere woorden: geld (Bouyssou et al., 2000;
De Brucker, Verbeke, Winkelmans, 1998). Door de effecten uit te drukken in dezelfde eenheid, worden ze
onderling vergelijkbaar. Effecten die op verschillende momenten plaats hebben worden verdisconteerd zodat
hun effect op eenzelfde moment in de tijd betrekking heeft. Het beste alternatief is vervolgens bijvoorbeeld
het alternatief met de hoogste netto opbrengsten of de gunstigste kosten-opbrengsten verhouding, afhankelijk
van waar de beslissingsnemer de meeste voorkeur voor heeft..
De kosten-baten analyse is bedoeld om financiële consequenties van beslissingen voor organisaties inzichtelijk
te maken. Ook overheidsorganisaties gebruiken de kosten-baten analyse om complexe projecten te analyseren.
Wanneer de organisatie de samenleving als geheel dient, dienen echter ook de effecten vanuit het perspectief
van de samenleving beoordeeld te worden, en niet zozeer vanuit directe consequenties voor de organisatie zelf.
Dit is wat een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) doet. De Brucker, Verbeke en Winkelmans (1998)
geven een uitgebreide toepassing van MKBA op transportinfrastructuurinvesteringen.
Effecten zijn echter niet altijd direct in monetaire termen uit te drukken, dit geldt zeker voor de
maatschappelijke effecten die in een MKBA juist ‘geprijsd’ moeten worden. Bijvoorbeeld het verbeteren van
bereikbaarheid, is het meest direct in termen van verkorte afstand of reistijd uit te drukken. In het geval van
een MKBA wordt dan gezocht naar manieren om de consequenties voor de samenleving te vatten in een
monetaire waarde: een financiële waardering van maatschappelijke effecten. De betalingsbereidbaarheid van
consumenten of gebruikers wordt hiervoor vaak gebruikt, die herleidt wordt via stated of revealed preference
(de Brucker et al., 1998). Zo zou bijvoorbeeld via interviews met gebruikers of consumenten hun
betalingsbereidbaarheid kunnen worden herleid (stated preference). Aan de andere kant kunnen gegevens
over daadwerkelijk geobserveerd gedrag gebruikt worden om (indirect) de betalingsbereidbaarheid af te leiden.
Bijvoorbeeld door via gegevens over de productiviteit van aanverwante activiteiten, de waarde te bepalen van
besparing van bepaalde activiteiten of de uitgaven aan gerelateerde goederen te analyseren. Het mag duidelijk
zijn, dat de onderbouwing van de (benaderde) financiële waarde doorslaggevend is voor de kwaliteit van een
MKBA. Aangezien er veel discussie kan zijn over de ‘prijs’ van maatschappelijke effecten, kunnen de resultaten
van een MKBA ook nog erg open staan voor discussie als deze niet in goede onderlinge afstemming tussen de
betrokken stakeholders tot stand zijn gekomen.
In Nederland is het voor infrastructuurbeheerders sinds de invoering van de leidraad Overzicht Effecten
Infrastructuur (OEI), verplicht om bij grote infrastructuurprojecten een MKBA uit te voeren (Ministerie van
Infrastructuur & Milieu, 2012). De MKBA vormt een onderdeel van de MIRT-verkenning. De invoering van een
verplichte MKBA is voortgekomen uit de discussie over het maatschappelijk nut van bepaalde grote
infrastructuurprojecten (HSL, Betuwelijn). Het doel van de MKBA is om van een ‘sigarendoosberekening’ op
basis van kengetallen tot een meer eenduidige, transparante en uitgebreide onderbouwing te komen door
middel van een systematische, gestandaardiseerde manier die meer ´wetenschappelijk beproefd’ is (Steunpunt
Economische Evaluatie, Decisio & Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2012).
Een MKBA is echter, hoewel de analyse vollediger is doordat er aandacht is voor de bredere, maatschappelijke
effecten dan in een traditionele KBA, nog steeds gebaseerd op kengetallen. Uit onderzoek van het het
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (2008), blijkt dat in de praktische toepassing van MKBA de
representativiteit van kengetallen altijd een punt van discussie blijft waardoor resultaten niet altijd als
betrouwbaar worden ervaren door beslissingsnemers. Desalniettemin biedt het wel nog steeds meer
handvatten voor een gestructureerde discussie over de maatschappelijke effecten van alternatieven, dan een
traditionele KBA of het gebruik van helemaal geen DSS.

4.4 KOSTEN-EFFECTIVITEIT ANALYSE (KEA)
Kosten-effectiviteit analyse (KEA) heeft als doel om inzichtelijk te maken hoe effectief (financiële) middelen
ingezet worden (Levin & McEwan, 2001). Het gaat hier niet om de verhouding in financiële zin tussen
opbrengsten en kosten van alternatieven (zoals bij MKBA), maar om de verhouding tussen kosten en
effectiviteit.

38

DSS-METHODEN

KEA is sterk verbonden aan kosten-batenanalyse. Echter, niet altijd zijn de effecten van alternatieven duidelijk
uit te drukken in financiële termen. Het blijft bij MKBA altijd de vraag of effecten wel volledig tot hun recht
komen door ze uit te drukken in een monetaire waarde. Welke effecten zijn meegenomen? Hoe zijn deze naar
financiële waarden vertaald? Als er referenties zijn gebruikt, welke zijn er dan gebruikt? Er is veel discussie
mogelijk over deze getallen. In sommige gevallen kunnen er ook ethische bezwaren kleven aan het direct
prijzen van effecten: Wat is bijvoorbeeld de prijs van een mensenleven? Kun je dat in geld uitdrukken? Dit is
een van de redenen waarom in bijvoorbeeld de medische wereld de voorkeur wordt gegeven aan KEA boven
KBA (Weinstein & Skinner, 2010; Weinstein et al., 1996; Yabroff & Schrag, 2009).
Problemen waarbij KEA gebruikt wordt, gaan vaak over het toekennen van middelen aan een mogelijke
oplossingsrichting. Voor de kosten is een monetaire eenheid dan het meest geschikt, terwijl om de effectiviteit
van de alternatieven uit te drukken een andere eenheid wordt gezocht die de effecten van de alternatieven
doelgerichter weergeeft. Levin (1995) geeft een voorbeeld over de evaluatie van onderwijsprogramma’s. Deze
zijn voornamelijk gericht op het vergroten van kennis. De effecten kunnen dan wellicht beter uitgedrukt
worden op een meetschaal, die de mate van kennisvergroting meet : gemiddelde tentamencijfers bijvoorbeeld.
Dat geeft de effecten doelgerichter weer dan te proberen die effecten om te zetten in een financieel effect:
financiële effecten sluiten minder goed aan bij het beoogde doel van de alternatieven, namelijk, het vergroten
van kennis.
Levin (1995) beschrijft dat het uiteindelijk verkregen kosten-effectiviteit beeld op verschillende manieren
geanalyseerd kan worden om tot een beslissing te komen. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de
grootste effectiviteit per kosteneenheid, of het alternatief dat een gestelde mate van effectiviteit bereikt tegen
de laagste kosten. Als twee oplossingen dicht bij elkaar liggen, kunnen wellicht nog extra criteria meegenomen
worden in de afweging. Voor de alternatieven die op het oorspronkelijke criterium het best scoorden, wordt de
effectiviteit met betrekking tot andere criteria dan ook nog beoordeeld, om zo een uiteindelijk keuze te kunnen
maken.
Belangrijke kanttekening is dat, net als bij een MKBA, het nog steeds belangrijk is kritisch te blijven op de
representativiteit van benaderingen van effecten. Deze methode voorkomt de focus op alleen de financiële
dimensie van effecten is, maar nog steeds moeten de effecten met betrekking tot een bepaalde maatstaf
uitgedrukt worden. De gekozen meetschaal voor effectiviteit sluit wellicht beter aan bij het evalueren van
effecten dan een financiële schaal, nog steeds moeten ook hier effecten gemeten of benaderd worden met
betrekking tot die nieuwe schaal.
Een ander belangrijk specifiek kenmerk van een KEA is dat, anders dan in een KBA, in een KEA geen aannames
worden gedaan binnen het model om ‘kosten’ en ‘baten’ onderling vergelijkbaar te maken. Het is dus niet
zonder meer duidelijk welke oplossing de beste is, omdat kosten en baten nog onderling vergelijkbaar moeten
worden gemaakt. Dit betekent dat de beslissingsnemer zelf gedwongen wordt de kosten en baten onderling
tegen elkaar af te wegen, terwijl in een KBA de invloed van bepaalde aannames op het eindresultaat die
daarvoor zijn gemaakt meer onzichtbaar kunnen blijven. De achterliggende discussie om te bepalen welke
mate van effectiviteit, hoeveel mag kosten, is hier nodig om een keuze te maken. Oplossingen zijn in een KEA
misschien niet altijd eenvoudig aan te wijzen, maar zijn daardoor wel een goed uitgangspunt voor een discussie
over gewenste oplossingen (denk bijvoorbeeld aan de discussie over wat de kosten van een mensenleven
mogen zijn).

4.5 COMPENSATOIRE MULTICRITERIAMETHODEN
De compensatoire methoden richten zich op het onderling vergelijkbaar maken van criteria door ze terug te
rekenen naar een gezamenlijke grootheid (Bouyssou et al., 2000, 2006; Belton & Stewart, 2002; Jankowski,
1995).

Multi-Attribute Value Theory (MAVT) & Multi-Attribute Utility Theory (MAUT)
Een van de meest gebruikte theorieën in de DSS-literatuur, is dat een beslissingsnemer een bepaalde ‘waarde’
probeert te maximaliseren (Bouyssou et al., 2000, 2006; Belton & Stewart, 2002). Deze ‘waarde’ wordt in de
literatuur doorgaans ‘value’ of ‘utility’ genoemd, waarbij utility ook in situaties gebruikt kan worden waarbij
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kans een rol speelt. Om het concept uit te leggen wordt hier uitgegaan van situaties waarin kans geen rol speelt
tenzij anders vermeld, en dus de term value (waarde) gebruikt.
De aanname is dus dat beslissingsnemers uiteindelijk een beslissing nemen op basis van de score van de
alternatieven op één ‘superschaal’ die hun waardesysteem weergeeft. Het beslisprobleem bestaat dan uit
uitdrukken van de alternatieven op die schaal van waarde (Bouyssou et al., 2000).
Hiervoor worden functies gezocht die de waarde van een alternatief voor de beslissingsnemer beschrijven: de
waardefuncties (in de literatuur: value functions). Wanneer de waardefuncties volgens de waarde-theorie
correct zijn beschreven, geldt voor een waarde V(a) van een alternatief a, dat deze meer waarde voor de
beslissingsnemer vertegenwoordigt dan alternatief b als, en alleen als, V(a)>V(b). De voorkeursfuncties van de
beslissingsnemer worden meestal gebruikt als operationalisatie van deze value functions (Bouyssou et al., 2000,
2006; Belton & Stewart, 2002).
Om deze totale waardefunctie V(x) van het alternatief x op te kunnen stellen wordt deze opgesplitst in een set
functies die ieder afhankelijk zijn van een andere eigenschap (attributen) van een alternatief. Elke eigenschap x
van een alternatief draagt dan door middel van de partiële waardefunctie v(x) bij aan de totale waarde van het
alternatief.
Voor het meetbaar maken van deze ‘waarden’ zijn zeer veel verschillende methoden ontwikkeld. Bijvoorbeeld
Keeney (1992) gaat uitgebreid in op mogelijke methoden om (partiële) waardefuncties te beschrijven.
Methoden die de eerder bij kosten-batenanalyse besproken revealed preferences van een beslissingsnemer
kunnen onthullen, lijken bruikbaar hiervoor, zoals bijvoorbeeld conjunct analyse. Een aantal criteria wordt bij
het zoeken naar waardefuncties dan vastgesteld, waarop de alternatieven beoordeeld zullen worden.
Vervolgens wordt dan steeds met een bepaalde methodiek gezocht naar de waardefunctie die die eigenschap
koppelt aan een waarde, die dat alternatief op basis van die eigenschap voor de beslissingsnemer heeft. In het
geval van conjuncte analyse gebeurt dit door beslissingsnemers de alternatieven integraal te laten beoordelen,
waarbij de alternatieven bestaan uit profielen van prestaties met betrekking tot de gekozen criteria.
Deze partiële waardefuncties die steeds de waarde van één attribuut van het alternatief beschrijven, moeten
met een aggregatiefunctie weer samengevoegd worden tot een totale waardefunctie om de totale voorkeur
van het alternatief te kunnen beschrijven. Een simpele en vaak gebruikte aggregatiefunctie is de simpele
additieve functie (Zopounidis et al., 2010; Bouyssou, 2006, 2000; Belton & Stewart, 2002), zoals weergegeven
in vergelijking (4.1):
( )

∑

( )

( )

( )

(4.1)

Daarin is V(a) de totale waarde dat alternatief a voor de beslissingsnemer heeft, met vi(a) de (partiële)
waardefunctie van alternatief a voor criterium i van de in totaal n criteria. Omdat voor het totaaloordeel een
bepaald criterium zwaarder kan wegen dan een ander criterium, worden weegfactoren wi geïntroduceerd.
Het voordeel van een additief MAV model is dat het eenvoudig te begrijpen en gebruiken is. Aan de andere
kant kan afgevraagd worden of het niet een te simpele manier is om de partiële waardefuncties te aggregeren.
Lineaire functies zijn vaak een sterke versimpeling van de werkelijkheid. Ook bij de voorkeuren van
beslissingsnemers is het aannemelijk dat niet-lineariteiten een rol spelen. Er bestaan daarom bijvoorbeeld ook
multiplicatieve aggregatiefuncties, waarbij de afzonderlijke waardefuncties vi(a) verheven worden tot de macht
wi en vervolgens vermenigvuldigd met elkaar. Belton en Stewart (2002) argumenteren echter op basis van
eigen ervaring en een vergelijking van ander onderzoek, dat de onzekerheden en onnauwkeurigheden in het
bepalen van de waardefuncties doorgaans grotere gevolgen hebben dan de aggregatiefunctie die wordt
gebruikt. De aandacht kan volgens hen dus beter zijn op het beschrijven van de partiële waardefuncties. Deze
kunnen overigens ook niet-lineair zijn en zo al niet-lineaire effecten tot op zekere hoogte meenemen in de
bepaling van de waardefuncties (bijvoorbeeld verzadiging van voorkeur).
De gewichten in een MAVT model zijn ‘tradeoff weights’ waarbij een bepaalde toename waarde met
betrekking tot een bepaald criterium, correspondeert met eenzelfde hoeveelheid op een ander criterium maar
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dan vermenigvuldigt met dat gewicht. Dit soort gewichten worden ook wel ‘swing weights’ genoemd. De
partiële waardefuncties worden vaak van bijvoorbeeld 0 tot 100 geschaald, wat dan de grenswaarden van de
schalen zijn. Het gewicht geeft dan de verandering in ‘waarde’ aan bij een schommeling (‘swing’) van de ene
kant van de schaal naar de andere. Hierdoor is het voor een beslissingsnemer makkelijk te interpreteren wat de
betekenis van deze gewichten is. Ook zijn de gewichten dus afhankelijk van de schaal (en het bereik) waarvoor
ze worden gebruikt en dus alleen in die specifieke situatie bruikbaar.
In de praktijk worden bij beslisproblemen ook vaak multiattribuut utility theorie (MAUT) methoden toegepast.
De partiële waardefunctie wordt dan vermenigvuldigd met een kans dat die waarde daadwerkelijk gerealiseerd
wordt. Dit soort methoden worden eerder gebruikt bij beslisproblemen waarin keuzes vaak herhaald worden
of grote groepen individuen afzonderlijke keuzes maken. Dan is namelijk een verwachtingswaarde voor de
verwachtte waarde te gebruiken om uitspraken te doen over de beslissing. Voor verdere literatuur wordt
verwezen naar Keeney en Raiffa (1993), die baanbrekend werk hebben verricht in de MAUT-methoden.
Voor kleine aantallen afzonderlijke beslissingsnemers, of voor incidentele beslissingen, zijn MAVT-methoden
meer gepast: verwachtingswaarde is in die gevallen geen bruikbaar begrip. In de praktijk zijn dan vaak geen
precieze kansen te bepalen dat een uitkomst een bepaalde waarde heeft. Een MAVT model met een
uitgebreide gevoeligheidsanalyse (waarbij de mogelijke scenario’s worden nagebootst door parameters aan te
passen) kan in zo’n geval ook uitkomst bieden om mogelijke uitkomsten te bestuderen. Belangrijke kritiek op
de MAVT en MAUT-methoden is dat ze zich vaak misschien teveel richten op de vraag ´hoeveel?’ (Zeleny, 1982).
Daardoor is er het risico dat deze methoden vooral als prescriptieve (oplossing-voorschrijvende) modellen, in
plaats van als beslissingsondersteunende modellen geïnterpreteerd worden door beslissingsnemers. Dit in
plaats van zich meer op het beslissingsproces te richten en de ‘hoe?’ vraag te beantwoorden: hoe kan een
beslissing uiteindelijk tot stand komen?

Analytisch Hiërarchisch Proces (AHP)
Het Analytisch Hiërarchisch Proces (AHP), ontwikkeld door Saaty (1980; 2004; 2005a), heeft veel weg van de
MAVT modellen. Het grote verschil komt voort uit de manier waarop de waardefuncties opgebouwd worden:
dit gebeurt in het AHP door alternatieven onderling steeds met betrekking tot een bepaald criterium
paarsgewijs te vergelijken.
Aan de basis van het AHP ligt de aanname dat de criteria die relevant zijn voor het probleem, weergegeven
kunnen worden in een hiërarchie. Een bepaald hoofddoel wordt gedefinieerd, daarna criteria die manieren
beschrijven om dat doel te bereiken om de alternatieven te kunnen toetsen. Die criteria kunnen desgewenst
onderling weer verdeeld worden in sub-criteria, om structuur in de criteria onderling aan te brengen. Daardoor
ontstaat een ordeverdeling in de criteria ontstaat en daarmee de karakteristieke hiërarchische structuur (zie
Figuur 4.3). Criteria hebben (met betrekking tot het criterium op het niveau daarboven) een gewicht ten
opzichte van de andere criteria op hetzelfde niveau.
Hoofddoel

criterium 1

sub-criterium

sub-criterium

criterium 3

criterium 2

sub-criterium

sub-criterium

sub-criterium

Figuur 4.3 Een criteria-hiërarchie zoals die voor kan komen in het AHP. Criteria kunnen worden waar nodig onderverdeeld
in sub-criteria.

De achterliggende gedachte van AHP is net als bij de MAVT-methoden, dat elk alternatief attributen heeft
waaraan de beslissingsnemer een bepaalde mate van ‘waarde’ ontleent. De voorkeur v(a) voor een alternatief
a wordt steeds bepaald met betrekking tot de i criteria op het onderste niveau van de criteria-hiërarchie. Elk
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van deze i criteria heeft een bepaald gewicht γi ten opzichte van alle andere criteria in het laagste niveau van
de hiërarchie: in het AHP worden alternatieven met betrekking tot de berekeningen ook wel gezien als
alternatieven die in de hiërarchie allemaal onder elk laagste orde criterium geplaatst kunnen worden. Via een
simpele additieve aggregatiefunctie wordt de totale ‘waarde’ V(a) voor een alternatief a berekend (zie
vergelijking 4.2).
( )

∑

( )

( )

( )

(4.2)

De aggregatie van de partiële waardefuncties gebeurt via deze simpele additieve lineaire functie, net als bij de
MAVT modellen. Daarbij worden lineaire combinaties gemaakt van de voorkeur van een alternatief met
betrekking tot een criterium i en het gewicht γi van dat criterium ten opzichte van alle andere laagste orde
criteria.

Paarsgewijze vergelijkingen
Wat deze methode zo verschillend maakt van MAVT-methoden, is manier waarop de waardefuncties en
gewichten worden bepaald. Steeds worden alternatieven paarsgewijs vergeleken ten opzichte van een bepaald
criterium. Aan de beslissingsnemer gevraagd of deze een voorkeur heeft met betrekking tot een criterium voor
één van de alternatieven, en zo ja in welke mate (Figuur 4.4).

Figuur 4.4 Voorbeeld van een paarsgewijze vergelijking ten opzichte van het criterium ‘reputatieverbetering bij de
omgeving’ (Saaty, 2005b).

De beslissingsnemer kan kiezen uit gehele getallen van 1 tot 9, om de voorkeur van aij van een alternatief i ten
opzichte van een alternatief j weer te geven. Ook kan gekozen worden voor een aanpak waarbij de verbale
labels ‘equal’ ‘moderate’ ‘strong´, ´very strong´ en ‘extreme’ corresponderen met respectievelijk de waarden 1,
3, 5 en 9. Tevens wordt aangenomen dat een voorkeur x voor alternatief A ten opzichte van B, overeenkomt
met een voorkeur 1/x voor B ten opzichte van A. De precieze consequentie hiervan zal later aan bod komen bij
het berekenen van de prioriteiten.
Bij criteria waar kwantitatieve data voor zijn kunnen die ook gebruikt worden om de voorkeursverhouding
weer te geven. Binnen deze methode kunnen op deze manier dus zowel kwantitatieve, als kwalitatieve data
gezamenlijk gebruikt worden om het probleem te beschrijven.
Belangrijke aanname is dat, door het toekennen van de waarden 1 tot en met 9 aan onderlinge voorkeuren van
alternatieven, aangenomen wordt dat voorkeuren voor alternatieven op een ratioschaal uit te drukken zijn. In
het AHP wordt gezegd worden dat een alternatief bijvoorbeeld “twee keer zoveel voorkeur krijgt” als een
ander alternatief. Daarmee wordt aangenomen dat er een ´absoluut nulpunt´ van voorkeur bestaat, waaraan
beslissingsnemers een alternatief relateren als ze een de voorkeur voor een alternatief beoordelen. Over deze
aanname bestaat veel discussie in de literatuur, daar wordt later in deze paragraaf op in gegaan.

Prioriteiten
Net als bij MAVT-methoden worden bij het AHP de voorkeuren van de beslissingsnemer gebruikt om het begrip
‘waarde’ te benaderen. De bevraagde voorkeuren worden niet direct gebruikt om deze waarde uit te drukken,
maar gebruikt om een grootheid te bereken die in het AHP de ‘prioriteit’ van een alternatief heet. In de
literatuur over DSS is het meer gebruikelijk om te spreken over voorkeur wanneer het gaat over de ‘waarde’
van een alternatief met betrekking tot een criterium voor een beslissingsnemer, en de ‘prioriteit’ van een
criterium als het gaat over de belangrijkheid van een criterium ten opzichte van andere criteria. Voor de het
uitleggen van het principe achter het AHP zal in deze paragraaf de term prioriteit voor beiden gebruikt worden,
zoals Saaty dat zelf ook doet. De manier waarop voorkeur en prioriteit berekend worden in het AHP, is namelijk
uitwisselbaar.
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Wanneer n alternatieven onderling vergeleken worden met betrekking tot een bepaald criterium, bezit elk i-de
alternatief een prioriteit wi, met i = 1..n, met betrekking tot dat criterium. Hetzelfde kan ook gedaan worden
voor criteria met betrekking tot het criterium in de orde daarboven. Zoals weergegeven in vergelijking (4.3), is
de som van deze prioriteiten wi over alle i alternatieven (of criteria) gelijk aan 1. Het AHP berekent de realtieve
prioriteit van alternatieven of criteria op een ratioschaal, waarbij de totale prioriteit van de elementen die
vergeleken worden altijd gelijk aan 1 is.
∑

(4.3)

Prioriteit is binnen het AHP dus schijnbaar een zeker grootheid (vergelijkbaar met ‘waarde’ in MAVTmethoden), die verdeeld wordt over alle vergeleken alternatieven (of criteria). Een alternatief (of criterium) dat
meer voorkeur krijgt in de paarsgewijze vergelijkingen, krijgt ook een grotere prioriteit toebedeeld. De som van
deze prioriteiten is echter altijd constant. Een manier om dit te zien is wellicht als een keuzemassa van 100%, of
een taart, die wordt verdeeld over de aanwezige alternatieven. Hoe meer gewenster het alternatief, hoe meer
keuzemassa, hoe meer taart.
Dit is anders dan de MAVT-methoden, waarbij de som van de ‘waarde’ over alle vergeleken alternatieven niet
per se constant is. De consequentie van deze constante som, is dat wanneer een alternatief (of criterium) aan
de vergelijkingen toe wordt gevoegd of weggenomen, de overige ‘waarden’ ook wijzigen (waarbij de
onderlinge verhoudingen van de al aanwezige alternatieven of criteria in theorie ongewijzigd blijven). De
‘waarde’ van een alternatief bij het AHP is dus afhankelijk van de set alternatieven waarmee vergeleken wordt.
Dit is anders dan bij MAVT-methoden, waarbij ‘waarde’ vertegenwoordigd wordt door een getal dat
onveranderd blijft gezien van de alternatieven waarmee vergeleken wordt. Dus: in het AHP wordt ‘waarde’ in
verhouding met andere alternatieven weergegeven, bij MAVT-methoden wordt de ‘absolute’ waarde van elk
van de alternatieven gegeven (een alternatief vertegenwoordigd dan een bepaalde waarde op zich,
onafhankelijk van de andere alternatieven).

Berekening prioriteiten
Deze prioriteit van de alternatieven (en criteria) komt voort uit de onderlinge paarsgewijze beoordelingen. In
de paarsgewijze vergelijkingen wordt een voorkeur aij, voor alternatief (of criterium) i ten opzichte van
alternatief (of criterium) j uitgesproken: aangenomen wordt dat deze voorkeur aij gelijk is aan de verhouding
van de prioriteiten wi en wj respectievelijk (zie vergelijking 4.4):
(4.4)
Een alternatief kan nooit ‘nul voorkeur’ scoren in een paarsgewijze vergelijking: een extreme voorkeur van ´9´
voor het ene alternatief betekent nog steeds een zeer kleine voorkeur voor het andere van ´1/9’. Een
alternatief zal daarom nooit ´nul´ prioriteit krijgen. De gedachte van Saaty (1980) is dat hoewel één alternatief
meer voorkeur heeft dan een ander, het minder presterende alternatief nog altijd in enige mate bijdraagt aan
het doel waarop dat criterium. Dit lijkt geen onrealistische aanname, het ene alternatief kan veel beter
presteren, maar dat betekent niet dat het andere alternatief daarom niet ook nog voor een klein deel bij zou
kunnen dragen aan het achterliggende doel. Het betekent dus ook dat nooit één alternatief als de enige
mogelijkheid wordt gezien, maar simpelweg als een betere mogelijkheid.
Saaty (1980) zegt dat voor het meest betrouwbare resultaat in het AHP, alle mogelijke niet-triviale combinaties
uitgevoerd moeten worden: er wordt dan zoveel mogelijk informatie meegenomen bij het berekenen van de
prioriteiten. Bij n alternatieven zijn dit n*(n-1)/2 vergelijkingen. n*(n-1) Vergelijkingen zijn nodig om alle
combinaties tussen de n alternatieven te maken (een alternatief hoeft niet met zichzelf vergeleken te worden).
Omdat eerder al gesteld is dat een voorkeur x voor A ten opzichte van B overeenkomt met een voorkeur 1/x
van B ten opzichte van A, hoeft steeds maar één van deze twee vergelijkingen uitgevoerd te worden. Het totale
aantal vergelijkingen halveert daarmee tot n*(n-1)/2.
Om vervolgens al deze n*(n-1)/2 metingen te gebruiken om de uiteindelijke prioriteiten van de alternatieven te
berekenen, doet Saaty (1980) verschillend aanbevelingen. De beste manier volgens Saaty is door gebruik te
maken van de eigenwaardemethode. De prioriteiten worden dan berekend op basis van de informatie uit
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zoveel mogelijk onafhankelijk paarsgewijze vergelijkingen en er kan een uitspraak over de consistentie (en dus
betrouwbaarheid) van de beoordelingen gedaan worden.
De onderlinge voorkeuren voor n verschillende alternatieven Ai met i = 1..n worden bij het AHP weergegeven in
een matrix (zie Figuur 4.5). Zoals eerder gezegd wordt aangenomen dat de uitgesproken voorkeur aij voor een
alternatief i ten opzichte van een alternatief j, gelijk is aan de onderlinge verhouding tussen de individuele
prioriteiten wi/wj.

A1

A2

...

An

A1

A=

A2

(4.4)

⁞
An

[

]

[

]

Figuur 4.5 De voorkeuren uit de paarsgewijze vergelijkingen, worden gebruikt als benadering voor de prioriteiten van de
alternatieven. De vector met prioriteiten van de alternatieven [w1, … wn], blijkt een eigenvector te zijn.

De prioriteiten wi van alle n alternatieven blijken een eigenvector te zijn. Dat betekent dat het
vermenigvuldigen van deze matrix met de vector [w1, … wn], dezelfde vector verkregen wordt maar dan
vermenigvuldigd met een constante. Het vinden van de eigenvector bij een matrix is een bekend probleem in
de wiskunde en dus kunnen de prioriteiten van de alternatieven, als deze matrix bekend is, op deze manier
berekend worden.
Wanneer de prioriteiten van alle elementen met betrekking tot de elementen in de orde daarboven zijn
bepaald, zijn de totale prioriteiten Wi te bepalen die aangeven welke voorkeur een alternatief i in zijn geheel
krijgt ten opzichte van de ander alternatieven. De totale prioriteit Wi van een alternatief (dus over alle criteria)
wordt berekend volgens vergelijking (4.5):
∑

∏

(4.5)

De prioriteit wij voor een bepaald alternatief i, met betrekking tot een bepaald criterium j op het onderste
niveau van de hiërarchie, wordt hierbij vermenigvuldigd met het gewicht van het criterium ten opzichte van het
criterium in het niveau daarboven. Als daar ook weer een criterium boven ligt, wordt ook met het gewicht van
dat criterium weer vermenigvuldigt. Dit wordt gedaan voor alle j´ criteria die op een hogere orde boven dat
criterium liggen. Voor elk criterium j worden deze prioriteiten gesommeerd waarna de totale prioriteit, aan de
hand van de beoordelingen op alle criteria, verkregen wordt.
Voor berekening met de eigenwaardemethode zijn veel paarsgewijze vergelijkingen nodig (n*(n-1)/2). Echter,
wanneer elk alternatief aan bod is gekomen in één van deze paarsgewijze vergelijkingen, zijn de onderlinge
voorkeuren voor alle alternatieven al te berekenen. Voor elk alternatief is dan de voorkeur ten opzichte van
minimaal één ander alternatief bepaald. Dat is dus bij n alternatieven al bij een minimum van n-1 paarsgewijze
vergelijkingen. Saaty (1980) geeft naast de berekening met de eigenwaardemethode nog enkele andere
methoden om de prioriteiten te berekenen, één daarvan is het simpelweg normaliseren van de voorkeuren die
uitgesproken zijn in de paarsgewijze vergelijkingen.
Op basis daarvan kun je zeggen dat, voor een minimale set van n-1 paarsgewijze vergelijkingen bij n
alternatieven, waarbij steeds elk i-de alternatief vergeleken is met steeds hetzelfde ‘referentiealternatief’ j, de
prioriteit wi te berekenen met vergelijking (4.6). De voorkeursbeoordeling aij van alternatief i, ten opzichte van
dat vaste referentiealternatief j, wordt dan gedeeld door de som van alle beoordelingen van elk alternatief i’.
Op dezelfde wijze als in vergelijking (4.5) zijn vervolgens de totale prioriteiten van de alternatieven, gezien de
criteriahiërarchie, te berekenen.
∑
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(4.6)

Zo zijn met zo min mogelijk paarsgewijze vergelijkingen, toch de individuele prioriteiten te bepalen van alle
alternatieven die vergeleken worden.

Consistentie
Voor de eigenwaardemethode is het vereist dat de n*(n-1)/2 vergelijkingen uit worden gevoerd, hoewel de
prioriteiten dus in principe al met minder vergelijkingen berekend zouden kunnen worden. Volgens Saaty (1980)
zijn deze overbodige (‘redundante’) vergelijkingen toch van belang, omdat beslissingsnemers zich niet perfect
rationeel gedragen:
Omdat een voorkeursoordeel aij gelijk is aan de verhouding tussen de prioriteiten wi en wj, kan met behulp van
vergelijkingen ten opzichte van andere alternatieven, ook voorkeursverhouding tussen de alternatieven ´i´ en ‘j’
indirect worden afgeleid. Bijvoorbeeld door ‘i’ te vergelijken met ‘k’ en ook ‘j’ te vergelijken met ‘k’. Uit de
verhouding tussen die twee oordelen, zou voor een rationele beslissingsnemer in principe dezelfde
voorkeursverhouding tussen ‘i’ en ‘j’ af te leiden moeten zijn. Hoe meer alternatieven er zijn, hoe meer op dit
soort ‘onafhankelijke’ manieren de voorkeursverhouding tussen ‘i’ en ‘j’ af te leiden is. Door meerdere
onafhankelijke metingen af te nemen, kan zo dus bepaald worden hoe consistent het oordeel van een
beslissingsnemer met betrekking tot de voorkeur voor een alternatief is.
Consistentie is de mate waarin op basis van verschillende onafhankelijke paarsgewijze vergelijkingen, dezelfde
prioriteiten gevonden worden. Het geeft dus aan in hoeverre de aangegeven voorkeuren van een
beslissingsnemer betrouwbaar zijn. Een inconsistente beslissingsnemer, is dus niet in staat zijn prioriteit voor
een bepaald alternatief consequent aan te geven wanneer deze wordt vergeleken met die van andere
alternatieven. Dat kan door allerlei redenen komen. Denk bijvoorbeeld aan storende externe factoren wanneer
de beslissingsnemer de vergelijkingen maakt (wijze van vraagstelling, afleiding, sociale wenselijkheid, etc.) of
interne factoren (zoals stemming en vermoeidheid). Maar het kan ook zo zijn dat een beslissingsnemer gewoon
nog geen interne overeenstemming heeft gevonden over de prioriteit die een alternatief moet krijgen,
waardoor hij zijn mening steeds bijstelt.
De consistentie zegt dus iets over de interne validiteit van het model (worden de voorkeuren die een
beslissingsnemer heeft correct weergegeven?) en de mate waarin een beslissingsnemer zelf zijn eigen
voorkeuren aan kan geven (betrouwbaarheid beslissingsnemer). De consistentie wordt binnen het AHP
gebruikt als de belangrijkste maat voor betrouwbaarheid. De externe validiteit van resultaten in het AHP
moeten afhankelijk van de situatie getoetst worden, in hoeverre dit al mogelijk is als het zuiver over het
aangeven van voorkeuren gaat.
De bevraagde voorkeur aij wordt dus, zoals eerder gezegd, als benadering van de verhouding prioriteiten wi/wj
gebruikt (zie vergelijking 4.4). In de praktijk zal een voorkeur, verkregen uit een paarsgewijze vergelijking aij
afwijken van wi/wj door inconsistentie van de beslissingsnemer. Ook dan, kan de prioriteitsvector nog steeds
berekend worden. Volgens Saaty (1980) geeft de eigenvector behorende bij de hoogste eigenwaarde in dat
geval de beste schatting van de prioriteitenvector.
Om de mate van inconsistentie aan te geven kan ook gebruik worden gemaakt van de berekende hoogste
eigenwaarde. Voor een perfect consistente matrix geldt namelijk dat de hoogste eigenwaarde gelijk is aan het
aantal alternatieven n dat onderling vergeleken wordt. Kort gezegd bestaat er een consistentie-index CI die
gedefinieerd is in vergelijking (4.7) als:
(4.7)
Waarbij λmax de hoogste eigenwaarde is en n het aantal alternatieven. Hoe consistenter de matrix, hoe kleiner
de afwijkingen van aij ten opzichte van wi/wj, hoe meer λmax dichter bij n ligt en dus hoe kleiner CI. Voor een
perfect consistente matrix met λmax = n geldt dan CI = 0 Dus: hoe lager CI, hoe consistenter de matrix.
Door de effecten die eerder zijn genoemd zijn de metingen van voorkeuren tot op zekere hoogte altijd
inconsistent. Binnen menselijke besluitvorming is daarom enige mate van inconsistentie tolerabel, omdat
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perfect rationele beslissingsnemers niet bestaan. De vraag is nu: in welke mate is deze ‘natuurlijke
inconsistentie’ acceptabel?
Een totaal willekeurige invulling van de beoordelingsmatrix zal ook nog steeds een zekere mate van
consistentie bevatten. Om dus iets te kunnen zeggen over de mate van consistentie van een matrix, vergelijkt
Saaty de consistentie-index CI uit vergelijking 4.5 met de random inconsistency (RI), de consistentie die
gemeten wordt in een compleet willekeurig ingevulde matrix. Hiervoor heeft hij CI berekend voor een zeer
groot aantal willekeurig ingevulde matrices en gebruikt die waarde als referentiemaat (zie Saaty, 2001, voor
meer uitleg). De verhouding tussen deze twee (vergelijking 4.8) kan gebruikt worden als een maat voor de
verhouding tussen de consistentie van een matrix met voorkeuren van de beslissingsnemer, en de consistentie
van een totaal willekeurige even grote matrix.
(4.8)
Een beslissingsnemer zal zijn besluit waarschijnlijk niet willen onderbouwen op basis van totaal willekeurige
oordelen. Daarom moet de consistentie van de matrix veel kleiner zijn dan de consistentie van die matrix,
gevuld met willekeurige oordelen. Saaty heeft proefondervindelijk vastgesteld (Saaty, 2004) dat de voorkeuren
van matrices met CR ≤0,10 significant meer consistent te noemen zijn, dan de consistentie van voorkeuren in
willekeurig gevulde matrices. De gegeven oordelen zijn in dat geval consistent genoeg, en geven met genoeg
betrouwbaarheid (volgens Saaty, 2004) de oordelen van de beslissingsnemer weer.
Saaty benadrukt in de discussie over de bruikbaarheid van multicriteriamethoden meermaals (zie bijvoorbeeld
Saaty, 1980; Saaty & Sodenkamp, 2010), dat zijn methode een meerwaarde heeft in verhouding met andere
methoden omdat deze op een gestructureerde manier consistentie zou kunnen meten.

Discussie over AHP
AHP is een veelgebruikte methode vanwege de laagdrempelige manier voor beslissingsnemers om hun
voorkeuren aan te geven. Ondanks de populariteit is er toch ook veel discussie over deze methode. De
belangrijkste punten worden hier uitgelicht.
Ratioschaal
Over de wijze waarop voorkeuren gemeten worden in het AHP bestaat discussie (zie bijvoorbeeld Leskinen,
2007; Belton en Stewart 2002). Saaty (1980) stelt voor dat voorkeuren gemeten kunnen worden op een
ratioschaal die een bereik heeft van 1 tot en met 9, waaraan eventueel verbale labels gekoppeld kunnen
worden. Saaty onderbouwt met psychologische literatuur aangevuld met eigen onderzoek naar geschikte
schalen (Saaty, 1977, 1978, 1998), dat de door hem gedefinieerde ratioschaal voldoet voor het beoordelen van
voorkeuren door een beslissingsnemer.
De kritiek op de ratioschaal richt zich vooral op 1) het al dan niet bestaan van een natuurlijk ‘absoluut nulpunt’
van voorkeuren, 2) de vraag of gekozen waarden van 1 tot en met 9 een voldoende bereik zijn om voorkeuren
op weer te geven.
In discussie rondom het bestaan van een natuurlijk nulpunt is veel geschreven (zie bijvoorbeeld Harker &
Vargas 1987; Dyer, 1990; Bouyssou, 2006). Bij het beoordelen van de onderlinge voorkeuren van twee
alternatieven beoordeelt volgens het AHP een beslissingsnemer de voorkeur van beide alternatieven ten
opzichte van een vast referentiepunt, ‘absoluut geen voorkeur’. Op basis hiervan geeft de beslissingsnemer in
theorie dan zijn onderlinge voorkeur voor de twee alternatieven weer: alternatief a krijgt bijvoorbeeld twee
keer zoveel voorkeur als alternatief b.
MAVT-methoden (Dyer, 1990) zeggen dat juist het slechtst presterende alternatief met betrekking tot een
bepaald criterium het referentiepunt vormt voor het bepalen van voorkeur. De voorkeur is in dat geval de
toename in voorkeur ten opzichte van het ‘worst scenario’ wordt beoordeeld. Het gaat dan dus om de
hoeveelheid voorkeur die b ten opzichte van a meer krijgt in plaats van de verhouding tussen die afstanden.
Een intervalschaal is volgens deze theorie meer gepast om voorkeuren aan te geven, omdat alternatieven dus
altijd onderling vergeleken worden en dat een dergelijk ‘absoluut nulpunt’ van voorkeur geen rol speelt bij het
nemen van beslissingen.
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Belton & Stewart (2002) merken op dat het referentiepunt best impliciet mag blijven, zolang het maar stabiel is
gedurende de meting. Echter in het AHP is er door het type vraagstelling teveel vrijheid voor de
beslissingsnemer hierin, en geen controle op welk mechanisme hij gebruikt om een paarsgewijs oordeel te
geven. Neemt de beslissingsnemer steeds het absolute nulpunt van voorkeur mee in zijn oordeel? Of een ander
punt? Maar vooral: gebeurt dit consequent. Als vervolgens namelijk op basis van deze paarsgewijze
vergelijkingen de prioriteiten berekend worden, en steeds heeft de beslissingsnemer zijn voorkeur bepaalt
door ten opzichte van een ander referentiepunt beide alternatieven te vergelijken, kan het zijn dat de
voorkeuren niet zonder meer bij elkaar opgeteld kunnen worden, zoals in het AHP wel wordt gedaan.
Een bekend voorbeeld dat Saaty gebruikt om de validiteit van de schaal te ondersteunen is een experiment
waarbij proefpersonen de grootte van voorwerpen schatten aan de hand van deze schaal (Saaty, 1998). De
resultaten blijken zeer dicht bij de werkelijke afmetingen te liggen. Volgens Saaty is een dergelijke schaal
waarmee beslissingsnemers dus werkelijk feitelijke inschattingen kunnen maken op basis van hun interne
oordelen, ook geschikt om voorkeuren mee te meten.
Het bereik van de schaal verdedigt Saaty (1980; 2001) met veel verschillend argumenten. Het belangrijkste is
dat de 1-9 schaal vertrouwd is voor mensen om oordelen mee weer te geven. Saaty sluit aan bij de algemeen
geaccepteerde theorie van Miller (1956) over het ‘magical number seven’, dat mensen de informatie van niet
meer dan zeven ± twee items tegelijk kunnen verwerken. Daarnaast heeft de schaal ook veel weg van de vaak
in de sociale wetenschap gebruikte Likert-schaal. In toepassingen van AHP wordt vaak de schaal 1-9 gebruikt,
hoewel er ook onderzoek is dat aantoont dat bijvoorbeeld 1-3 of 1-5 beter zou zijn (zie bijvoorbeeld Lootsma,
1997; Belton, 1986).
Vraagstelling
Er bestaat er veel discussie over welke vraag gesteld moet worden. Saaty (2001) doet een hele reeks aan
voorstellen die volgens hem uitwisselbaar zijn bij het bevragen van voorkeuren, zolang de vraag maar goed bij
de situatie past. Er zijn variaties als “welke van deze twee vind u:”.. “belangrijker”, “draagt meer bij”, “is meer
risicovol”, “voldoet het beste aan”, etc.. Saaty (2001) gaat ervan uit dat beslissingsnemers zelf een consequente
invulling geven aan de vraag waarmee zij hun voorkeuren weer geven. In de vragen die hij voorstelt hoeft niet
per se het woord ‘voorkeur’ voor te komen.
Anderen, zoals Bouyssou et al. (2006), vinden dat deze vragen te vaag zijn om te gebruiken voor een
consequente, valide instrument om voorkeuren te meten. In de praktijk blijken AHP-analyses echter toch
logische bruikbare resultaten op te leveren, zoals blijkt uit analyses van vele praktijktoepassingen door Ho
(2008) en Vaidya en Kumar (2006). De precieze vraagstelling is misschien altijd enigszins open voor
interpretatie. Maar misschien is dit vooral in theorie een probleem en zijn dit soort definities in de praktijk toch
bruikbaar. Blijkbaar kunnen beslissingsnemers namelijk wel op zo´n manier hun voorkeuren aangeven dat er
resultaten uit de toepassing van het AHP voortkomen, die de beslissingsnemers bruikbaar en geloofwaardig
vinden.
Op eenzelfde manier kan geredeneerd worden over de verbale labels die aan de ratioschaal worden toegekend.
Saaty (2001) heeft deze verbale labels gedefinieerd (zie Figuur 4.6) om voorkeuren aan te kunnen geven van
onverschillig tot de grootst mogelijke mate van voorkeur. Ook hier zijn natuurlijk interpretatieverschillen
mogelijk en je kunt je afvragen of daadwerkelijk ook wel de ‘juiste’ labels te vinden zijn. Vooral relevant is de
vraag of dat dan zoveel betere resultaten oplevert. In de dor Ho (2008) en Vaidya en Kumar (2006)
geanalyseerde praktijkvoorbeelden zijn ook deze labels gebruikt, en toch werden er bruikbare resultaten
gevonden.
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The fundamental scale of absolute numbers
Intensity of
Definition
Importance
1
Equal importance

2
3

Weak
Moderate importance

4
5

Moderate plus
Strong importance

6
7

Strong plus
Very strong or demonstrated
importance

8
9

Very, very strong
Extreme importance

Reciprocals of
above

If activity i has one of the above
nonzero numbers assigned to it
when compared to activity j, then j
has the reciprocal value when
compared with i.

Explanation
Two activities contribute equally
to the objective

Experience and judgment slightly
favor one activity over another

Experience and judgment
strongly favor one activity over
another

An activity is favored very
strongly over another; its
dominance is demonstrated in
practice

The evidence favoring one
activity over another is of the
highest possible order of
affirmation
A reasonable assumption

Figuur 4.6 De verbale labels die Saaty aan de intensiteiten met waarden 1 tot en met 9 toekent (Saaty, 2005b). Wanneer
verdere nuancering gewenst is kunnen de waarden 2,4,6,8 ook gebruikt worden.

Betekenis gewichten in AHP
Er is discussie over de betekenis van de gewichten in AHP. Sommige auteurs (Bouyssou, 2006; Belton & Stewart,
2000) zien AHP als vergelijkbaar met MAVT. Gewichten in AHP zouden volgens hun daarom geïnterpreteerd
moeten worden als swing weights die het verschil in de mate van voorkeur tussen een minimale en een
maximale prestatie met betrekking tot een criterium aangeven.
Hun kritiek is dat de gewichten in AHP dit niet zijn: ze geven juist het relatieve deel van de prioriteit van een
alternatief weer, ten opzichte van de totale prioriteit van alle alternatieven. Het is daardoor niet helder wat de
betekenis van gewichten van criteria precies is. Gewichten geven een zekere mate van ‘belangrijkheid’ aan,
maar die is niet helder omschreven en het is aan de beslissingsnemer hoe hij dit invult. Het is volgens hen dus
ook de vraag of het theoretisch juist is om voorkeuren te vermenigvuldigen met deze prioriteiten van criteria.
Bij de vragen in een procedure om value functions te schatten, is de aandacht direct gericht op het inschatten
van de tradeoffs. Daardoor is het voor de beslissingsnemer mogelijk duidelijker wat de gewichten betekenen
en kan hij deze dus wellicht nauwkeuriger inschatten omdat de definitie duidelijk is dan de ´belangrijkheids´gewichten van AHP (Belton & Stewart, 2002).
In de literatuur worden voorstellen gedaan om de procedure aan te passen, maar volgens Saaty is het AHP een
wezenlijk andere methode dan MAVT-methoden en moeten andere auteurs zich daarvan bewust zijn. Het past
volgens Saaty (vanwege de paarsgewijze vergelijkingen die de essentie van het AHP zijn), niet binnen de
gedachte van de methode om de definitie van de gewichten aan te passen (Saaty, 1990, 1994). Hij ondersteunt
met praktijkvoorbeelden dat deze definitie van gewichten wel een juiste is omdat het tot bruikbare resultaten
leidt, zoals bijvoorbeeld in Saaty (2001).
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Rangomkering
Een laatste discussiepunt in het AHP is het fenomeen rangomkering. In de praktijk is gebleken dat in sommige
gevallen, het introduceren or verwijderen van een irrelevant alternatief, de verhouding in voorkeur tussen
twee andere alternatieven kan veranderen waarbij het zelfs kan zijn dat de onderlinge rangschikking verandert.
Dit komt doordat het toevoegen of verwijderen van een alternatief de prioriteiten van alle andere
alternatieven op dat criterium opnieuw geschaald worden omdat de totale som gelijk aan één moet blijven.
Voor elk criterium worden de prioriteiten van de alternatieven dus opnieuw geschaald. Echter, de
schalingsfactor verschilt per criterium omdat een toegevoegd alternatief natuurlijk niet dezelfde prioriteit zal
krijgen met betrekking tot elk criterium.
Het probleem zit er in dat de grootte van de gewichten niet wordt aangepast. Een beslissingsnemer zal zijn
oordeel over de gewichten (‘welk criterium vind u belangrijker en in welke mate?’) op basis van het toevoegen
of verwijderen van een alternatief waarschijnlijk niet aanpassen. Bij het heroverwegen van een gewicht moet
een beslissingsnemer dan eigenlijk ook de prestaties van een alternatief meenemen. Dat is dat wellicht moeilijk
te conceptualiseren zoals Belton & Stewart (2000) en Bouyssou et al. (2006) al op wezen. Bij bijvoorbeeld
MAVT-methoden speelt dit effect geen rol omdat de totale som van de ‘waarden’ niet wordt geschaald. Een
score vertegenwoordigt daar een mate van ‘waarde’ die onafhankelijk is van de overwogen alternatieven.
Aanhangers van het AHP (Saaty, 1998; Saaty en Vargas, 1984) erkennen dat rangomkering kan voorkomen,
maar verweren dat het herrangschikken van oordelen een logisch gevolg is van het toevoegen of wegnemen
van een alternatief. Dat is dan meer een consequentie van het menselijke besluitvormingsproces dan een fout
in de voorkeursbepaling. Het referentiekader van de beslissingsnemer wordt breder waardoor deze beter de
onderlinge prioriteiten kan schatten. Er zijn echter weinig aanwijzingen dat dit gebeurt (De Brucker, Verbeke &
Winkelmans, 1997). Daarbij is het ook geen volledige verklaring waarom de prioriteiten van alternatieven met
betrekking tot criteria dan vaak wel, maar de gewichten meestal niet worden aangepast door de
beslissingsnemer in gevallen waar rangomkering plaatsvindt (Belton & Stewart, 2002).
Belangrijk is echter dat er in de literatuur lijkt overeenstemming dat dit effect zich vooral voordoet bij
alternatieven die sterk op elkaar lijken en de verschuivingen dan vrij klein zijn (De Brucker, Verbeke &
Winkelmans, 1997), waardoor het probleem van rangverschuiving vooral theoretisch van aard is maar in de
praktijk waarschijnlijk weinig invloed zal hebben.

Analytisch Netwerk Proces (ANP)
Het AHP gaat uit van een hiërarchie als onderliggende structuur van de criteria die toetsen in welke mate een
alternatief voldoet aan het uiteindelijk doel. Echter blijkt in sommige problemen dit niet altijd de beste manier
om een probleem te modelleren: gewichten en prioriteiten van alternatieven kunnen soms afhankelijk zijn van
het gewicht van en de score op ander criteria.
Saaty (1998) geeft een voorbeeld: twee bruggen zijn beiden sterk te noemen, maar de net iets sterkere is ook
veel minder mooi. Het criterium ‘sterkte’ is belangrijker dan het criterium ‘uiterlijk’ en daarom wordt de net
iets sterkere, maar wel veel minder mooie brug gekozen. Er wordt niet gecompenseerd voor het feit dat ze
beiden ‘sterk genoeg’ zijn. Wanneer de criteria niet onafhankelijk van de scores worden beschouwd (die dus
beiden sterk genoeg zijn), zou het gewicht van het criterium sterkte minder belangrijk worden. Beiden bruggen
zijn immers al ‘sterk’ te noemen, en krijgt het criterium ´uiterlijk´ dus meer gewicht waardoor de
beslissingsnemer uiteindelijk de brug zal kiezen die iets minder sterk is (wel nog steeds sterk genoeg), maar wel
een stuk mooier is.
Een ander sprekend voorbeeld zijn verkiezingen bij politieke partijen (Saaty, 2005b). Een beslissingsnemer kan
een voorkeur hebben voor een bepaalde partij. Dan ziet hij dat een andere partij, waar hij een afkeer van heeft,
de grootste dreigt te worden. Als er nog een partij is die voor hem iets minder voordelig, maar nog steeds
voordelig beleid nastreeft, kan de beslissingsnemer nu zijn oordeel bijstellen en strategisch stemmen op die
partij. Het criterium ‘partij x mag zeker niet aan de macht komen’, is in dat geval belangrijker geworden dan
‘partij met zo voordelig mogelijk beleid’.
Om dit soort mechanismen te kunnen modelleren introduceerde Saaty in 1996 (Saaty, 1998) het Analytisch
Netwerk Proces (ANP). Het ANP is een generalisatie van het AHP, met in plaats van de top-down structuur van
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het AHP een netwerkstructuur. Hierbij kunnen elementen in plaats van een top-down relatie ook relaties met
zichzelf en alle andere elementen hebben. AHP is nu dus een speciaal geval van het ANP waarbij tussen
elementen geen onderlinge interactie is (Figuur 4.7).

Netwerk waarin componenten afhankelijkheden
hebben inwendige en uitwendige elementen

Lineaire Hiërarchie
Doel
Criteria

C4

component,
cluster
(level)

C1
Subcriteria

C2

element
Alternatieven

C3

Figuur 4.7 Links: Traditionele criteria-hiërarchie weergegeven als speciaal geval van een netwerk. Rechts: Een willekeurig
netwerk met terugkoppeling tussen clusters. Pijlen geven afhankelijkheden aan (Saaty, 2005b).

Deze onderlinge interactie tussen elementen wordt bepaald door hetzelfde typen vragen te stellen in het AHP,
maar dan ook voor de interactie tussen de criteria (Saaty 2005b). Ook in het ANP wordt de vraag gesteld uit het
AHP “Heeft een van deze elementen uw voorkeur? Zo ja, in welke mate?” om de alternatieven en criteria te
scoren. Daarnaast wordt in het ANP ook de vraag gesteld: “Gezien deze twee elementen, en een derde, welke
van de twee heeft meer invloed op de waarde van de derde en in welke mate?”. Op basis hiervan kunnen de
onderlinge prioriteiten worden berekend via een procedure die dezelfde uitgangspunten kent als het AHP.
Wat het ANP dus in wezen doet is: het splitst net als het AHP een probleem uit in losse elementen. Wat het
ANP dan extra doet is deze onderdelen weer naar elkaar toe trekken door de precieze waarden te beschouwen
(“decomposing and pulling back together”, Saaty, 2005b). Hierdoor komen onderlinge afhankelijkheden binnen
het probleem meer tot hun recht in de analyse.
In de praktijk is het ANP inmiddels ook veel toegepast (zie voor een actueel, uitgebreid overzicht van
toepassingen Sipahi & Timor, 2010). Het ANP lijkt theoretisch gezien meer kansen te bieden de structuren van
beslisproblemen beter te kunnen weergeven. Er zijn ook resultaten die dit onderbouwen, zoals een
vergelijkende studie tussen AHP en ANP omtrent waterzuivering van fabrieken (Bottero, Cornino & Riggio,
2011). Tegelijkertijd is er ook kritiek dat het toevoegen van extra vergelijkingen het resultaat niet per se ten
goede komt, zoals bijvoorbeeld uit de studie van Wijnmalen (2007) blijkt.

4.7 IDEAAL-PUNT METHODEN
Binnen de compensatoire methoden wordt nog extra aandacht besteed aan een methode die afkomstig is uit
een groep methoden die zich niet richt op discrete alternatieven (waar het hier wel om gaat), maar als concept
wel interessant mogelijkheden biedt.

MADM en MODM
De compensatoire methoden die eerder besproken zijn, zijn nog verder onder te verdelen in groepen
methoden waarbij de nadruk van de analyse ligt op de eigenschappen (attributen) van alternatieven (Multi
Attribute Decision Making, MADM) of op het doel dat nagestreefd wordt (Multi Objective Decision Making,
MODM).
MADM methoden richting zich op het beoordelen van discrete alternatieven met eigenschappen die vast liggen
(Malczewski, 2006; 1999; Korhonen, Moskowitz & Wallenius, 1992). Het kan ook zijn dat de alternatieven
impliciet gegeven zijn als combinaties van variabelen die een hele range aan waarden aan kunnen nemen. Het
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probleem wordt dan een meer wiskundig optimalisatieprobleem, dat zich richt op het vinden van de juiste
combinatie van eigenschappen bij bepaalde doelen. Dit wordt dan gedaan door te experimenteren met het
afstemmen van doelen en randvoorwaarden om gepaste oplossingen te vinden. Vanwege de focus op de
doelen (objectives) worden dit soort methoden Multi Objective Decision Making (MODM) methoden genoemd.
Afhankelijk van het specifieke (wiskundige) probleem worden deze methoden ook wel goal, linear, reference of
ideaal-punt programming genoemd.

Concept ‘ideaal-punt’
De ideaal-punt methodes zijn een speciaal geval van MODM methoden. De behandeling van de ideaal-punt
methode staat los van het onderscheid tussen compensatoire en niet-compensatoire methoden, maar krijgt
hier wel aandacht omdat het een interessant aspect bevat dat nog niet eerder aan bod is gekomen.
Bij MODM methoden wordt eerst een aantal criteria gedefinieerd (Malczewski, 1999). Dan wordt per criterium
een doelwaarde gesteld, waaraan de meest gewenste oplossing dient te voldoen. Vervolgens wordt per
alternatief het verschil tussen de prestaties van de alternatieven en doelwaarden berekend. Met deze ‘afstand’
ontstaat er een maat waarin uitgedrukt kan worden hoeveel voorkeur een alternatief verdient. Binnen de
linear programming methoden is een scala aan procedures ontwikkeld om deze afstand te berekenen, waarbij
de methodes soms worden gecombineerd met een MADA aanpak (Zeleny, 2010; Korhonen & Wallenius, 2010;
Ehrgott, 2005; Malczewski, 2004; 2006).
Een speciaal geval is de situatie waarbij een ‘ideaal’ alternatief wordt geformuleerd. In MODM termen: het
ideaal-punt waarbij alle criteria geoptimaliseerd zijn. Het ideaal alternatief wordt geformuleerd door een
alternatief te formuleren, dat per criterium een score heeft dat een alternatief voor dat criterium in het ideale
geval zou hebben (Malczewski, 2004). Het is dus geen bestaand alternatief, maar dient als een referentiepunt
om de alternatieven mee te vergelijken.
Zeleny (1982) beschrijft dat het nemen van een beslissing niet zozeer een handeling is maar meer een proces.
Hij ziet in daarin een belangrijke plaats voor dat het ideaal alternatief. Zeleny (1982) beschrijft dat wanneer de
beslissingsnemer zijn probleem vaststelt, hij op zoek gaat naar alternatieven, alternatieven die het liefst het
ideaal-punt zo dicht mogelijk benaderen. Het ideaal-punt staat in deze fase misschien nog niet vast maar, maar
gaandeweg komen de grenzen van de individuele attribuut niveaus in zicht. Wanneer het ideale alternatief zich
stabiliseert zal de beslissingsnemer volgens hem ook de onhaalbaarheid van het ideale alternatief inzien, en
krijgt daardoor meer zicht op de conflicten tussen het haalbare en onhaalbare in alternatieven. Bij het zoeken
naar realistische alternatieven heeft de beslissingsnemer nu een richtpunt: het ideale alternatief. De attribuut
niveaus van het ideale alternatief staan nu vast. De vraag is nu: is er een realistisch alternatief te vinden dat
hierbij past of dit alternatief in ieder geval benadert?
Het ideaal-punt heeft volgens Zeleny (1982) dus twee functies. Ten eerste om creativiteit te stimuleren bij het
bedenken van alternatieven (en dus manieren om het probleem aan te pakken). Ten tweede omdat het een
vast punt is en dus gebruikt kan worden als ankerpunt bij het beoordelen van alternatieven om tot
betrouwbare beoordelingen te komen.

Ideaal-punt binnen AHP/ANP
Het idee van een ideaalpunt binnen AHP/ANP is al eens geopperd door Saaty (1994; 1998). Een ideaalpunt zou
mogelijkheden gebruikt kunnen worden als en vast referentiepunt binnen de gedachten van een
beslissingsnemer (“Maximaal” zou een geschikt vast punt kunnen zijn) en zou mogelijkerwijs passen binnen de
manier waarop beslissingsnemers hun keuzes maken (het zoeken naar maximale oplossingen). Het zou zelfs
wellicht voor een deel bij kunnen dragen aan een oplossing van het rangomkeringseffect waar kritiek op is in
AHP/ANP. Escobar en Moreno-Jiménez (2002) betogen bijvoorbeeld dat vooral naar de ‘regret’ factor moet
worden gekeken als beslissingsnemers hun keuze maken, de mate waarin ze ten opzichte van een betere
situatie iets laten liggen bij het maken van hun keuze. Wanneer beslissingsnemers een vast referentiepunt
hebben dat ze na laat denken over die betere prestaties waartegenover ze iets laten liggen, dat punt dus een
vast referentiepunt wordt, dan zullen hun beslissingen wellicht betrouwbaarder worden. Ook als een nieuw
alternatief toegevoegd wordt zou dit nog minder goed presteren dan het ideaal en de onderlinge oordelen van
de overige alternatieven daarom niet wijzigen. Rangomkeringen zullen dan in theorie dus ook minder snel
plaatsvinden.
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Er zijn enkele theoretische studies waar het ideaal-punt in AHP/ANP aan de orde komt, zoals die van Escobar &
Moreno-Jiménez (2002), Elaalem, Comber & Fisher (2011) of Lin & Tsai (2010). Deze studies richten zich
meestal vooral op de theoretische uitgangspunten om AHP/ANP en linear programming meer tot elkaar te
brengen waarbij vaak elementen van de methoden worden gecombineerd. Over een praktische toepassing met
een ‘zuivere’, discrete AHP/ANP methode (dus een AHP/ANP met daarin een ideaal alternatief), is echter niets
in de literatuur gevonden.

4.7 NON-COMPENSATOIRE MULTICRITERIAMETHODEN
Bij compensatoire methoden kan een mindere prestatie van een alternatief met betrekking tot een criterium,
gecompenseerd worden door een betere op een ander criterium: bij non-compensatoire methoden is dat juist
niet zo (Jankowski, 1995). Het gaat er bij deze methoden juist meer om dat alternatieven met betrekking tot de
belangrijkste criteria, beter genoeg presteren. Het gaat bij dit soort modellen daarom ook meestal vaker om
rangschikkingen en gegevens op interval- en ordinale schalen. Dit heeft als consequentie dat dit soort modellen
meestal gebruik maken van minder gedetailleerde informatie, meer kwalitatieve data, waardoor deze
modellen vaak ook minder gedetailleerde conclusies trekken. Aanhangers van deze methoden geven toch de
voorkeur aan deze methoden, omdat hiermee een aantal meer discutabele aannames van compensatoire
methoden niet gedaan hoeven te worden, waardoor de kwaliteit van de uiteindelijke uitkomst wel beter zou
kunnen zijn (Bouyssou et al., 2006).
Verschillende relevante non-compensatoire methoden worden hier besproken. Achtereenvolgens zijn dat:
dominantie, het ‘satisficing’-pincipe van Simon, de lexicografische methode, elmination by aspects en
outranking methoden.

Dominantie
Een alternatief wordt geëlimineerd als het even goed als een ander alternatief presteert op de meeste criteria,
maar slechter op één of meerdere andere criteria presteert (Stewart, 1992). Er wordt dan gezegd dat het ene
alternatief het andere domineert.
Dit hangt sterk samen met het concept van Pareto-optimaliteit (De Brucker, 1998), een concept dat in andere
methoden vaak wordt gebruikt in de uiteindelijke analyse van resultaten. De Pareto-optimale oplossing van
een beslissing is het alternatief dat evengoed op alle criteria presteert en beter op minimaal één criterium
(Belton & Stewart, 2002). De oplossing wordt niet gedomineerd en wordt ook wel ‘efficiënt’ genoemd. Over
het algemeen wordt aangenomen dat de voorkeur van een beslissingsnemer altijd uit zal gaan naar de nietgedomineerde oplossing.

‘Satisificing’-principe van Simon
Een ander concept om voorkeursoplossingen te identificeren is het ‘satisficing’ concept van Simon (1956, 1982,
voor latere toepassingen zie Gigerenzer & Selten, 2001) dat een samentrekkingvan ‘satisfying’ (tevreden stellen)
en ‘sufficing’ (voldoen) is. Simon beschrijft dat keuzes door beslissingsnemers altijd worden gemaakt in een
imperfecte omgeving: informatie is niet volledig bekend en middelen om die informatie te verkrijgen zijn eindig.
Oplossingen kunnen we daarom vaak niet nauwkeurig evalueren omdat informatie ontbreekt. Daarom stellen
beslissingsnemers zich volgens Simon tevreden met minder dan optimale oplossingen, ze stellen zich tevreden
met oplossingen die gewoonweg ‘voldoen’ gezien de middelen en informatie die ze tot hun beschikking
hebben. Daarom wordt een beslissing volgens Simon gemaakt doordat beslissingsnemers hun beslissing steeds
evalueren ten opzichte van bepaalde grenswaarden.
Vertaalt naar een multicriteria-context betekent dit dat beslissingsnemers zich aspiration levels stellen (de
Brucker, 1998), minimale waarden waaraan een oplossing moet voldoen. Voldoet een alternatief aan de
gestelde aspiration levels op alle criteria, dan is het een aanvaardbare oplossing voor de beslissingsnemer. Het
kan voorkomen dat meerdere alternatieven voldoen aan de gestelde voorwaarden. Er wordt dan gezegd dat de
beslissingsnemer dus onverschillig is met betrekking tot deze alternatieven onderling (op basis van zijn initiële
voorwaarden).
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Deze methode vereist dus het vaststellen van minimale grenswaarden van de beslissingsnemer. De gedachte
van de beperkt rationele beslissingsnemer, de bounded rationality, was een revolutionaire gedachte destijds in
de beslissingsanalyse. Tot die tijd overheerste het rationele, optimaliserende denken uit de MAUT-methoden,
waarin altijd gezocht wordt naar de beste oplossing (Byron, 2005). Safisficing gaat uit van het zoeken naar
tevredenstellende oplossingen, een tegenstelling tot andere methoden waarin het maximaliseren van waarde
na wordt gestreefd.

Lexicografische methode
Deze methode bestaat uit twee hoofdstappen (Bouyssou, 2006; De Brucker, 1998). In de eerste stap worden
de criteria gerangschikt in dalende volgorde van belangrijkheid. Dit kan op basis van gewichten die direct
worden toegekend, maar er zijn ook tal van andere procedures denkbaar.
In de tweede stap wordt geëvalueerd hoe de alternatieven scoren. Het alternatief dat het hoogste scoort wordt
aangedragen als de meest geprefereerde oplossing. Als er meerdere alternatieven zijn die ‘het hoogst’ scoren,
dan wordt naar het tweede criterium gekeken. Zijn er weer meer alternatieven die het hoogst en even hoog
scoren, dan wordt naar het derde criterium gekeken etc.
Dit proces gaat door totdat er één alternatief overblijft of alle criteria aan de orde zijn geweest en de
overgebleven alternatieven nog steeds hetzelfde scoren. Er wordt dan verondersteld dat de overgebleven
alternatieven evengoed voldoen en de beslissingsnemer dus onverschillig is met betrekking tot deze
oplossingen.
‘Gelijk presterend’ hoeft in deze methode niet al te strikt opgevat te worden: er kan ook een bandbreedte (al
dan niet ad hoc) worden afgesproken waarbinnen de prestaties van best presterende alternatieven mogen
vallen.

Elimination by aspects
Elimination by aspects kan gezien worden als een combinatie van de lexicografische methode en de satisficing
levels van Simon. Het is een eliminatieprocedure als de lexicografische methode, maar dan wordt er niet
telkens naar de hoogste prestatie gezocht maar simpelweg prestaties die voldoen.
Tversky (1972) ontwikkelde deze methode waarin een beslissingsnemer ‘aspecten’ definieert op basis waarvan
hij de alternatieven gaat beoordelen. Deze aspecten zijn te vergelijken met criteria in de context van
multicriteria besluitvorming.
De beslissingsnemer bepaalt een cutoff waarde voor dit criterium en beoordeelt alle alternatieven op hun
prestatie met betrekking tot dit criterium. Vervolgens elimineert hij alle criteria die onder de grenswaarde
presteren. De overgebleven criteria worden weer vergeleken op een tweede criterium etc. Het grote verschil
met de lexicografische methode is dat hier niet naar de beste alternatieven met betrekking tot de belangrijkste
criteria wordt gezocht, maar naar alternatieven die voldoen op alle criteria.

Outranking methoden
Het uiteindelijke doel van een outranking methode is niet om ´waarde´ toe te kennen aan elk van de
alternatieven zoals in de compensatoire methoden, waarvan de mate van deze ´waarde´ ook de mate van
voorkeur voor een alternatief bepaald. Er wordt juist geprobeerd een set ‘outranking relaties’ toe te kennen
aan de set alternatieven: een set relaties die vertelt hoe de rangordening van de alternatieven onderling is
(Bouyssou, 2006; Belton & Stewart, 2002). Outranking methoden richten zich dus niet op het opbouwen van
een waardefunctie, maar het kenmerken van relaties op een meer kwalitatieve manier.
Binnen de outranking methoden wordt gezegd dat een alternatief a hoger is in rang dan alternatief b, als er
met alle beschikbare informatie, over het probleem en de voorkeuren van de beslissingsnemer, er sterk genoeg
reden is om aan te nemen dat a tenminste net zo goed is als b, en geen sterk argument voor het tegengestelde
(Belton & Stewart, 2002)
De outranking methoden zijn in de jaren ’70 geboren uit de kritiek van Bernard Roy, de grondlegger van de
outranking methoden (Roy, 1991), op de compensatoire methoden die tot dan toe de overhand hadden in de
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beslissingsanalyse. Zijn kritiek was dat compensatoire veronderstellen dat verschillende prestaties op
verschillende criteria onderling vergeleken kunnen worden en de optie ´niet vergelijkbaar´ niet sterk genoeg
meenamen en daardoor te snel conclusies trokken. Belton en Stewart (2002) vertellen hoe de door Roy
ontwikkelde modellen zwakkere, armere modellen zijn dan de MAVT waardefuncties. Er is daardoor een lagere
informatiebehoefte en er worden minder aannames gedaan, waardoor ook niet altijd conclusies te trekken zijn.
Maar dat was ook juist het doel van Roy, om methoden te ontwikkelen gebaseerd op minder aannames:
misschien minder (gedetailleerde) conclusies, maar in ieder geval betere conclusies in zijn ogen. Brans en
Vincke (1985; in: Belton & Stewart, 2002) beschrijven outranking methoden als een verrijking van de
dominantie methode die hierboven beschreven is: die ‘niet zo uitgebreid (‘excessief’) is als de utility functie,
maar realistisch is’.
Outranking methoden kunnen omgaan met minder gedetailleerde informatie, vaak op een ordinale schaal
uitgedrukt: als er maar een rangordening uit af te leiden is. Outranking methoden gaan net als AHP en ANP ook
uit van paarsgewijze vergelijkingen en richten zich daarom ook op discrete beslisproblemen, problemen met
een eindig aantal alternatieven.
Outranking methoden zijn sinds het beginnende werk van Roy in de jaren ’70 ontwikkeld tot een breed
assortiment aan methoden. Meest gebruikt, meest ontwikkeld en meeste aandacht in de literatuur gaat uit
naar de ELECTRE familie van methoden die ontstaan zijn uit het directe werk van Roy (zie voor een overzicht
Figueira, Mousseau, Roy, 2005) en de PROMETHEE familie (Brans & Mareschal, 2005). Daarnaast zijn er ook
nog andere outranking methoden ontstaan zoals bijvoorbeeld Martel & Matarazzo (2005) beschrijven.
De achterliggende gedachte achter de outranking methoden is dus dat er gezocht wordt naar informatie die
vóór of tegen de hypothese is dat alternatief a hoger in rang is dan alternatief b (Figueira, Greco, Roy &
Slowinsky, 2010). Deze methoden draaien daarom rondom twee indices. De concordance index C(a,b) meet de
sterkte van de informatie die zich uitspreekt vóór de hypothese dat a tenminste net zoveel voorkeur krijgt als b
(minstens een even hoge rang heeft). Er is geen standaardmanier om de concordance index uit te drukken,
maar een gebruikelijk is de volgende (Belton & Stewart, 2002):
(

)

∑

(

∑

)
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Waarbij alle j criteria een bepaald gewicht wj toegekend hebben gekregen. De concordantie index C(a,b) is dan
gelijk aan de som van alle gewichten Q(a,b) waarvoor alternatief a tenminste evenveel voorkeur krijgt als
alternatief b, gedeeld door de totale som van alle gewichten. Allerlei onderliggende beslisregels kunnen dan
gehanteerd worden om te bepalen dan wanneer a minimaal evenveel voorkeur krijgt als b.
Ook voor de discordance index, bestaan veel verschillende definities die de sterkte van de informatie meet
tegen de hypothese dat a minstens net zo goed is als b. Er bestaan discordance indices voor verschillende
schalen, een veelgebruikte discordance index is de veto threshold ti (Belton & Stewart, 2002):
(

)
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De informatie die getuigt tegen de hypothese dat a minstens net zo goed is als b, is dus erg sterk als
alternatief b beter presteert dan alternatief a voor een bepaald criterium i met betrekking tot een drempel ti
(die voor elk criterium verschillend zijn). Er wordt dan gezegd dat er ‘bewijs’ is dat alternatief a in dat geval niet
minstens even kan goed zijn als alternatief b.
De uiteindelijke outranking relatie wordt vervolgens opgebouwd volgens Figuur 4.8 (de Engelse termen worden
gebruikt bij gebrek aan compacte Nederlandse termen). Alternatief a wordt met alternatief b vergeleken en
alternatief b wordt met alternatief a vergeleken. Afhankelijk van de drempelwaardes C* van de concordance
index C(a,b) en D* van de discordance index D(a,b) die zijn gesteld, kunnen conclusies worden getrokken over
onderlinge outranking relaties. Drie conclusies kunnen getrokken worden: ‘a outranks b’ of ‘b outranks a’,
‘indifference’ en ‘incomparable’.
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Comparing a with b
Is C(a,b) > C*?
YES

NO

Is D(a,b) < D*?
NO

YES

a does not
outrank b

a does not
outrank b

a outranks b

b does not
outrank a

Incomparable

Incomparable

a outranks b

b outranks a

Incomparable

Incomparable

a outranks b

b outranks a

a outranks b
and
b outranks a

Comparing b with a
NO

Is C(b,a) > C*?
NO
YES Is D(b,a) < D*?
YES

b outranks a

b outranks a

(= Indifference)
Figuur 4.8 Het opbouwen van een outranking relatie (Belton & Stewart, 2002).

De situatie waarin alternatief a minimaal evenveel voorkeur krijgt als alternatief b wordt ‘a outranks b’
genoemd. In dat geval geldt dus uit de ene vergelijking ‘a outranks b’, terwijl uit de andere vergelijking geldt ‘b
does not outrank a’.
Ook kan de conclusie getrokken dat de beslissingsnemer onverschillig (indifference) is met betrekking tot de
alternatieven. Dit is wanneer uit de ene vergelijking volgt ‘a outranks b’ en tegelijkertijd uit de andere
vergelijking ‘b outranks a’.
Als uit de ene vergelijking volgt ‘a does not outrank b’ en uit de andere vergelijking ‘b does not outrank a’, dan
wordt gezegd dat de twee alternatieven niet te vergelijken zijn en is er dus geen conclusie te trekken over de
onderlinge voorkeur (incomparable).
Als uiteindelijk de outranking relaties tussen alle alternatieven zijn vastgesteld kan een uitspraak over de
voorkeur voor bepaalde alternatieven worden gedaan. Outranking methoden richten zich net als andere
multicriteriamethoden op het rangordenen, sorteren of kiezen van alternatieven (met voor ieder probleem
eigen gespecialiseerde methoden). Anders dan methoden die waardefuncties gebruiken beperken outranking
methoden zich echter tot verschillen in rang.
Door de concordance en discordance thresholds (grenswaarden) te variëren kunnen strengere en minder
strenge eisen aan de alternatieven opgelegd worden. Hierbij zijn de oplossingen altijd weergaven in de vorm
van rangordeningen die passen bij die grenswaarden.
Discussie
Anders dan bij compensatoire methoden wordt er geen duidelijk beeld verkregen, waarbij de totale voorkeur
per alternatief aanwijsbaar wordt uitgesplitst naar de bijdragen van elk alternatief per criterium. Ook is er geen
weergaven van de voorkeur die een alternatief ‘op zich’ krijgt, zoals bij een MAVT-methoden. Binnen de
outranking methoden wordt dit ook niet als gezien als een minpunt van de methoden, omdat volgens
aanhangers van non-compensatoire methoden, de compensatie van criteria van teveel aannames uit gaat.
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Een ander belangrijk discussiepunt, is dat outranking methoden nogal gevoelig blijken voor schendingen van
intransitiviteit (Figuira, Greco, Roy & Slowinsky, 2010; Bouyssou et al. 2000 et al.; Belton en Stewart, 2002).
Intransitiviteit is een belangrijke basisaanname van DSS methoden en het beste als volgt uit te leggen. Als geldt
dat alternatief A beter is dan alternatief B en alternatief B is beter dan alternatief C, dan is A ook beter dan
alternatief C. In deze situatie geldt de eigenschap van intransitiviteit voor alle alternatieven.
Echter, binnen outranking methoden is het een bekend verschijnsel dat in de eindoplossing lussen van
alternatieven ontstaan, zogenoemde ‘cycles’. In het bovenstaande zou dit betekenen dat A beter is dan B, B
beter is dan C, maar C ook beter is dan A.
Het aanbrengen van een strikte rangordeningen van elk alternatief kan erg moeilijk zijn. Zijn de thresholds te
los, dan ontstaan er cylces waar alle alternatieven in deelnemen; zijn de thresholds te los, dan worden alle
alternatieven onderling als ‘niet vergelijkbaar’ beoordeeld. Outranking vereist dus het zoeken naar de best
passende drempelwaarden en daarbij zullen cycles altijd een probleem zijn die een plaats moeten krijgen
binnen (het interpreteren van) de oplossing. Binnen outranking worden deze cycles dan ook niet zozeer als
probleem gezien, maar als teken dat er ‘even goede’ oplossingen bestaan. Immers, deze alternatieven
presteren nog altijd beter dan een groep andere alternatieven. Deze oplossingen worden ook wel de kernel
genoemd (Belton & Stewart, 2002), de set alternatieven die beter presteren dan de rest maar onderling
onvergelijkbaar zijn. Aanvullende analyse is dan nodig om als een keuze voor één alternatief gewenst is.
Een ander punt van kritiek bij outranking methoden zijn de gewichten van criteria (Figuira, et al., 2010;
Bouyssou et al. 2000; Belton en Stewart, 2002). Net als bij het AHP/ANP, is de precieze betekenis van de
gewichten niet expliciet duidelijk. Het zijn geen swing weights als in een tradeoff, maar ‘importance weights’,
die onafhankelijk zijn van de schaal waarnaar wordt gekeken. Ze geven een bepaalde ‘belangrijkheid’ in de
ogen van de beslissingsnemer aan. Wat die belangrijkheid precies is wordt niet compleet duidelijk gedefinieerd
door de methode en kan dus een storende factor zijn die de resultaten beïnvloed door vrije interpretatie van
de beslissingsnemer. Dit is hetzelfde probleem als met de gewichten bij het AHP/ANP, verschil met deze
methoden is dat outranking methoden geen structuur achter de criteria aannemen zoals een hiërarchie of
netwerk.
Een laatste punt van kritiek is de toepasbaarheid van de methoden. Er is in de loop der jaren een breed scala
aan outranking methoden ontstaan, die ieder erg diep in kunnen gaan op facetten van concordance en
discordance. Daarbij kunnen veel functies en grenswaarden toegekend worden waarvoor dus ook informatie
verzameld moet worden. Dit maakt de methoden erg bewerkelijk en mogelijk te complex voor een
beslissingsnemer om het overzicht te bewaren. Figueira et al. (2010) wijzen dus ook op de rol van de analyticus
om zich goed af te vragen of het specifieke probleem, de theoretische kenmerken heeft die goed aansluiten bij
het type outranking methode.

4.8 CONCLUSIE DSS-METHODEN
Elke DSS-methoden verschilt door de manier waarop een model van het beslisprobleem wordt gemaakt.
Kosten-batenanalyse (KBA) is een bekende methode om de positieve en negatieve effecten van een beslissing
onderling vergelijkbaar te maken door ze in dezelfde eenheid uit te drukken. In dat geval: geld. Afhankelijk van
de doelen die worden nagestreefd, is een monetaire eenheid niet per se de beste maatstaf voor de effecten.
Daarom wordt bij problemen waarbij investeringen worden afgewogen, ook wel gebruik gemaakt van de
kosten-effectiviteit analyse (KEA) waarbij een andere, meer geschikte eenheid wordt gekozen om de baten (en
dus de ‘effectiviteit’) van het alternatief in uit te drukken. Verschillende methoden kunnen vervolgens gebruikt
worden om op basis van het verkregen beeld een keuze te maken.
Binnen beslisproblemen die zich richten op meer dan twee criteria (multicriteria-analyse, MCA), worden twee
groepen methoden onderscheiden. Compensatoire methoden nemen aan dat een mindere prestatie met
betrekking tot een bepaald criterium, gecompenseerd kan worden door betere prestatie op een ander
criterium. Bij niet-compensatoire methodes moet daarvoor ‘voldoende bewijs’ moet zijn en kan de aandacht
vooral op alleen de meest belangrijke criteria zijn. Compensatoire methoden doen daarom eerder en
gedetailleerder uitspraken, maar er worden meer aannames gedaan. Bij niet-compensatoire methoden is het
lastiger conclusies te trekken en is de conclusie ´niet vergelijkbaar´ ook een mogelijke conclusie. Wel worden er
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minder aannames gedaan waardoor kwaliteit van de conclusies beter kan zijn. Dit soort methoden streven
doorgaans naar rangordeningen en gebruiken informatie op interval- of ordinale schaal. Compensatoire
methoden proberen juist op een ratio- of interval schaal uit te drukken hoeveel ‘waarde’ een alternatief voor
een beslissingsnemer vertegenwoordigd en hoeveel voorkeur de beslissingsnemer hier dus aan ontleent.
Compensatoire methoden brengen duidelijk aanwijsbaar in kaart uit welke elementen (attributen) de totale
voorkeur voor een alternatief is opgebouwd. MAVT/MAUT zijn eenvoudige modellen, die daardoor makkelijk
te gebruiken. Er worden functies gezocht bij attributen van alternatieven die de toename in voorkeur van een
beslissingsnemer weergeven. Aanname hierbij is dus dat een eigenschap van een alternatief op zich tot een
bepaalde ‘waarde’ voor de beslissingsnemer leidt. AHP/ANP methoden modelleren ook de ‘waarde’ van
individuele eigenschappen, maar doen dit altijd in relatie met de andere alternatieven. Gevonden voorkeuren
zijn dus relatieve voorkeuren. Deze methoden bieden een erg laagdrempelige manier van
voorkeursverzameling door paarsgewijze vergelijkingen. Ze zijn daardoor erg populair, maar er worden enkele
discutabele aannames gedaan waarvan de aanname dat voorkeur op een ratioschaal uit te drukken is, de
belangrijkste is. In het AHP/ANP wordt er namelijk van uitgegaan dat beslissingsnemers hun voorkeur voor
alternatieven ten opzichte van een ‘absoluut nulpunt’ van voorkeur uitdrukken, terwijl in MAVT-methoden
wordt beargumenteerd dat beslissingsnemers alleen het onderlinge verschil in voorkeur tussen alternatieven
aan kunnen geven. Toch lijken AHP/ANP-methoden in de praktijk tot bruikbare resultaten te leiden.
Toepassing van niet-compensatoire methoden leidt minder snel tot conclusies over de onderlinge
voorkeursverhoudingen, maar zijn doorgaans sterker omdat er minder aannames gedaan worden.
Eenvoudigere niet-compensatoire methoden zijn geschikt om te screenen. Ze stellen over het algemeen vrij
binaire relaties op, waarbij de nadruk ligt op het kiezen van het beste of ‘voldoende’ alternatieven. Er zijn
hierdoor weinig mogelijkheden voor het verkennen van subtiele verschillen tussen prestaties van alternatieven
op verschillende criteria. Bij outranking methoden is hier meer ruimte voor, maar deze methoden zijn
bewerkelijk, waardoor ze minder inzichtelijk zijn voor beslissingsnemers en veel tijd kosten om toe te passen.
Deze methoden bieden wel interessante mogelijkheden om met grenswaarden te ‘spelen’ en zo oplossingen te
verkennen. Echter moet de beslissingsnemer hiervoor wel zicht hebben met op de grenswaarden die hij aan wil
houden. Heeft een beslissingsnemer dit nog niet, dan bieden compensatoire methoden waarschijnlijk meer
mogelijkheden omdat die identificeren hoeveel waarde een alternatief heeft voor een beslissingsnemer
vertegenwoordigt, en niet of dat ‘genoeg’ is. In het probleem van infrastructuurbeheerders, zijn met alternatief
grondgebruik geen specifieke streefdoelen gesteld (behalve dat het primaire proces niet verstoord mag
worden), het vooral gaat om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van alternatief grondgebruik. Daarom zijn
compensatoire methoden mogelijk geschikter voor dit concrete probleem dan niet-compensatoire methoden.
Het ideaal-punt concept is uit de meer wiskundige methoden afkomstig, maar het kan een meerwaarde zijn om
dit concept ook toe te passen binnen methoden die discrete alternatieven afwegen. Het ideaal-punt heeft twee
doelen. Ten eerste om creativiteit te stimuleren bij het bedenken van alternatieven om de grenzen van het
haalbare in een probleemsituatie te verkennen. Dit kan leiden tot inzichten in (on)mogelijkheden en kan als
inspiratiebron dienen voor het genereren van alternatieven. Ten tweede omdat het een vast punt is en dus
gebruikt kan worden als ankerpunt bij het beoordelen van alternatieven om tot betrouwbare beoordelingen te
komen. De maximale prestaties in een situatie liggen in principe vast, dus zouden ook een bruikbaar
referentiepunt kunnen zijn voor beslissingsnemers om hun oordelen te vormen. Er is weinig gevonden over de
toepassing van het ideaal-punt bij DSS die concrete alternatieven afwegen. De toepassing lijkt nog nieuw te zijn
binnen deze methoden.
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5. Voorgesteld DSS: KostenEffectiviteit met ideaal-punt AHP
Nu het probleem is verkend in hoofdstuk 2 en het DSS-beslisprobleem en relevante methoden verder
ingekaderd zijn in hoofdstuk 3 en 4, wordt op basis hiervan een DSS voorgesteld dat bij dit probleem past. In dit
geval dus een DSS, dat beslissingsnemers ondersteunt bij het beoordelen van grondgebruiken met betrekking
tot het beter benutten van grond van infrabeheerders.

5.1 METHODOLOGISCHE UITGANGSPUNTEN
Specificatie van methode
In de karakterisering van het beslisprobleem in hoofdstuk 3, is vastgesteld dat het beslisprobleem van dit
onderzoek beschreven kan worden als een proces dat bestaat uit verschillende fasen. Er wordt een diagnose
(‘Diagnosis) gesteld waarin het probleem verkend wordt en een mogelijke aanpak wordt gedefinieerd. Op basis
daarvan wordt uit bestaande alternatieven de meest relevante worden gezocht (‘Search’ en ‘Screening’). Er
wordt gezocht naar bestaande grondgebruiken in plaats van dat grondgebruiken (en dus alternatieven)
ontworpen worden.
De alternatieven worden geanalyseerd (‘Analysis’) en de resultaten worden in een groepsproces geëvalueerd
om tot een keuze te komen (‘Bargaining’). Zeker voor het probleem van infrastructuurbeheerders is de fase
‘authorisation’ belangrijk. Het beter benutten van grond is geen direct en bestaand onderdeel van het primaire
proces van infrabeheerders. Daarom is het ontzettend belangrijk om beslissingen te kunnen onderbouwen, om
zo de machtiging te krijgen van andere stakeholders binnen de organisatie om die beslissingen te mogen
uitvoeren. Daarnaast is het voor deze publieke organisaties eveneens erg belangrijk om naar de samenleving te
kunnen verantwoorden waarom bepaalde beslissingen benomen worden.
De methode moet geschikt zijn om de beslissingsnemers te helpen hun voorkeuren uit te kunnen laten spreken
in deze fasen van het beslisproces, maar ook om hen die voorkeuren verder te laten ontwikkelen. Informatie en
inzichten over voorkeuren die verzameld worden bij toepassing van het model, kunnen binnen het beslisproces
dan weer gebruikt worden om andere fasen aan te scherpen.
Tevens is het probleem ill-structured, wat betekent dat kennis en informatie binnen de verschillende fasen in
het beslissingsproces nog maar deels bekend zijn. Het model moet daarom een verkenning mogelijk maken. De
verkennende functie van het model is belangrijk omdat beslissingsnemers hun kennis en houdingen ten
opzichte van mogelijke doelen, alternatieven, criteria en de evaluatie van de alternatieven nog aan het vormen
zijn.
Het model zal zich richten op het kunnen maken van een keuze, waarbij het alternatief wordt nagestreefd dat
leidt tot de ‘meest optimale’ benutting van een stuk grond. Dit betekent dus dat aanwijsbaar moet zijn welke
doelen in welke mate worden bereikt en hoe de onderlinge vergelijking daarvan plaatsvindt.

Kosten-Effectiviteit
Alternatieven hebben bepaalde effecten op basis waarvan de beslissingsnemer zijn voorkeur bepaalt. Het DSS
dient om de beslissingsnemer te helpen bij het formuleren van zijn voorkeuren, en moet de effecten dus ook
op een bepaalde manier vergelijkbaar maken voor de beslissingsnemer.
Uit verkennende gesprekken met de beslissingsnemers is gebleken dat financiële effecten door hen mogelijk
anders behandeld kunnen worden dan andere effecten. De beslissingsnemers zijn nu al erg bekend met het
uitdrukken van consequenties in financiële termen. Financiële effecten zijn erg aanwijsbaar en dat is ook de
manier waarop sturing binnen de organisaties plaatsvindt.
Maar uit de probleemverkenning is gebleken dat ook juist andere doelen relevant zijn voor infrabeheerders.
Doelen als duurzaamheid, reputatie, omgevingswaarde en stakeholderwaarde (zie sectie 2.3). De effectiviteit
van alternatieven met betrekking tot deze doelen is waarschijnlijk niet het beste uit te drukken in financiële
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termen. Door de vertaling naar financiële termen kan de nadruk dan juist komen te liggen op de financiële
effecten die te maken hebben met die doelen, terwijl die maar een deel van de totale relevante effecten
hoeven te zijn. Is duurzaamheid bijvoorbeeld alleen een kostenbesparing? Of is het om meer redenen van
belang voor de organisatie?
Het is juist in deze fase van de zoektocht interessant naar betere benutting van grond, nog breder te kijken dan
alleen de financiële effecten van grondgebruiken. Door naar doelen in brede zin te kijken ontstaat er inzicht in
alle effecten van grondgebruik, alle manieren waarop grondgebruik mogelijk nuttig kan zijn, en niet alleen de
financiële dimensie daarvan. Het doel van infrabeheerders is immers niet om winst te maken, maar om hun
middelen op een zo verantwoorde mogelijke manier in te zetten met betrekking tot hun primaire proces. En
daar hoort ook niet-financieel rendement bij.
Daarom wordt gekozen voor een kosten-effectiviteit (KEA) aanpak. Hierbij worden dan de effecten die direct in
financiële effecten te vertalen zijn (bijvoorbeeld een huurprijs of kosten die betaald moeten worden) los
gesplitst van de effecten die zich niet makkelijk in financiële termen laten uitdrukken. Dit voorkomt een
mogelijke overheersing van het financiële doel, en stimuleert het verkennen van alternatieve doelen. In de
uiteindelijke kosten-effectiviteit presentatie van een probleem, worden de financiële effecten (waarop directe
sturing binnen de organisaties voornamelijk plaatsvindt) van een alternatief gepresenteerd in verhouding met
de effectiviteit van het alternatief met betrekking tot de andere organisatiedoelen. Op deze manier worden
zowel financiële als niet-financiële doelen met eigen aandacht geïnventariseerd en kan uiteindelijk expliciet de
afweging tussen het financiële en niet-financiële nut gemaakt worden.

Effectiviteit: Compensatoire multicriteriamethode
Nu financiële en niet-financiële effecten zijn gesplitst, is er een maatstaf nodig om effectiviteit met betrekking
tot de niet-financiële doelen te bepalen.
De niet-financiële doelen hebben betrekking op de niet-financiële baten en het risico van de alternatieven.
Vanwege de verschillende aard, zal voor ieder van deze twee een aparte mate van effectiviteit worden
ontwikkeld. Risico’s zijn immers een bijkomstigheid van het nastreven van baten: het verlagen van risico’s is
geen doel op zich. Er wordt gezocht naar alternatieven met zo hoog mogelijke baten en daarnaast een zo laag
mogelijk risico.
Voor het DSS is het van leidend belang dat het model als verkenning ingezet kan worden. De bijdragen van
alternatieven met betrekking tot meerdere criteria moeten inzichtelijk gemaakt worden, om een beeld te
krijgen op welk gebied precies de meerwaarde van alternatief grondgebruik kan liggen. Daarnaast is het van
belang dat voor beslissingsnemers, het beoordelen van betere benutting van grond nieuw is. Zij moeten hun
oordelen nog vormen, daarom is het waarschijnlijk moeilijk voor hen om drempelwaarden te stellen: eisen
waaraan grondgebruiken moéten voldoen. De gedachte rondom beter benutten van grond is immers ‘het
verschil maken waar het kan’ (ProRail, 2011) en niet zozeer dat er bepaalde streefdoelen behaald moeten
worden. Een compensatoire multicriteriamethode lijkt daarom meer geschikt om de effectiviteit van een
alternatief met betrekking tot de niet-financiële doelen uit te drukken.
Een compensatoire methode maakt, meer dan een niet-compensatoire methode, duidelijk aanwijsbaar welke
eigenschappen van een alternatief bijdragen aan de totale voorkeur voor dat criterium. Het wordt daardoor
duidelijk hoeveel een bepaald alternatief aan een bepaald doel bijdraagt, en dat is belangrijk omdat de
beslissingsnemers op zoek zijn naar het meest optimale gebruik. Ook vereisen compensatoire methoden geen
kennis over drempelwaarden dus, zoals dat wel is bij niet-compensatoire methoden. Compensatoire methoden
zijn daarnaast meestal vrij eenvoudig van opzet, waardoor ze inzichtelijk zijn voor de beslissingsnemers die in
dit geval weinig voorkennis hebben over beslissingsondersteunende modellen.
Voor validiteit van het resultaat moet expliciet aandacht zijn in het DSS. Vooral van compensatoire methoden
zijn de resultaten gevoelig voor interpretatie omdat een hogere score al snel geïnterpreteerd kan worden als
‘dus een betere prestatie’. Een kritische houding is dus nodig richting de geldigheid van de aanname van
compensatie, en de vraag of de onderliggende data wel van voldoende kwaliteit zijn om te concluderen dat een
alternatief daadwerkelijk beter presteert dan een ander alternatief. Omdat het model vooral ingezet zal
worden als een verkennend model is dit geen onoverkomelijk probleem. Denkrichtingen worden uitgezet met

59

behulp van het model, toetsing met behulp van andere bronnen blijft altijd belangrijk bij het nemen van een
uiteindelijke beslissing.

AHP Invulling
AHP en ANP lijken te passen bij dit type vraagstuk. Eerder is al aangegeven dat het probleem evenzeer het
ontwikkelen van criteria is als het ontwikkelen van geschikte alternatieven. De duidelijke structurering van
criteria in het AHP/ANP geeft overzicht welke criteria gebruikt worden en wat hun onderlinge relaties zijn.
Een andere belangrijke reden om te kiezen voor AHP/ANP is de laagdrempelige manier om voorkeuren van
beslissingsnemers te bepalen. Daardoor zijn de methoden erg geschikt maken voor het verkennen van
houdingen van de beslissingsnemers en de mogelijke prestaties van de alternatieven. Een beslissingsnemer
wordt steeds met twee alternatieven geconfronteerd met betrekking tot criteria die hij zelf heeft aangedragen.
De beslissingsnemer kan met de verbale schaal van het AHP/ANP eenvoudigweg aangeven wat zijn voorkeuren
zijn. Daarbij wordt hij gedwongen om elk alternatief en elk criterium expliciet in overweging te nemen. Dit kan
creativiteit stimuleren over mogelijke alternatieven en criteria en bevordert een kritische houding daarin (de
beslissingsnemer moet immers zelf alle afwegingen maken).
Een dergelijke intuïtieve en relatieve manier kan mogelijk erg goed werken voor de beslissingsnemer om
oordelen te vormen in situaties waarmee hij nog maar weinig ervaring heeft. Er wordt niet verwacht dat de
beslissingsnemer in meer absolute zin de ‘waarde’ van een alternatief aan kan geven, zoals bij MAVT en MAUTmethoden. Alternatieven worden in het AHP/ANP onderling vergeleken, de prestaties van grondgebruiken
onderling worden hieruit dus duidelijk. Er worden van tevoren geen streefdoelen gesteld met betrekking tot
alternatief grondgebruik, behalve dan dat de grond in verhouding met de huidige situatie zo nuttig mogelijk
gebruikt moet worden. Vergelijking met de huidige situatie is daarom onmisbaar in het uitvoeren van de
methode. De alternatieven die beter dan de uitgangssituatie presteren zijn dan mogelijk geschikt. Vervolgens
kan nog steeds de vraag gesteld worden of een alternatief dan de grond beter genoeg benut, maar dat kan
door post hoc analyse en discussie blijken. Van tevoren kunnen beslissingsnemers nog geen grenswaarden
stellen omdat het nog niet bekend is hoe de alternatieven presteren. Daarom werkt een compensatoire
methode, die alle ´goede en slechte´ prestaties van een alternatief bij elkaar optelt en zo de prestaties van dat
alternatief inzichtelijk maakt, waarschijnlijk beter, dan een niet-compensatoire methode die (vooraf) kennis
over grenswaarden van beslissingsnemers vereist.
Welke van de twee methoden is dan meer geschikt? Het AHP of het ANP? De basis van de twee methoden is
hetzelfde. Het enige verschil zit hem in een hiërarchische criteriastructuur enerzijds en een netwerkstructuur
anderzijds. De netwerkstructuur heeft als theoretisch voordeel dat hierin mogelijk onderlinge afhankelijkheden
gemodelleerd kunnen worden.
In de praktijk van ander afstudeerwerk is echter gebleken (de Vos, 2012; Damman, 2011) dat dit theoretische
voordeel in de praktijk niet in de resultaten terug te vinden was. Dat terwijl de ANP methode wel veel extra
paarsgewijze vergelijkingen introduceert om de onderlinge afhankelijkheden te kunnen modelleren. Dat heeft
als gevolg dat de nauwkeurigheid van de oordelen als geheel juist omlaag kan gaan. De analyse kost ook meer
inspanning door de ingewikkeldere achterliggende structuur. Dat maakt het model minder transparant, en dat
maakt het ook moeilijker toe te passen voor beslissingsnemers in de praktijk.
Daarom lijkt het interessanter om in plaats van de ingewikkeldere ANP methode, het eenvoudigere AHP met
zijn hiërarchische structuur te gebruiken. De beschikbare aandacht kan dan beter besteed worden aan de
kwaliteit van de toepassing.
Ook is er dan meer tijd voor het structureren van het probleem, door het verzamelen van kennis over
alternatieven, criteria, evaluatie etc. Dat is ook onderdeel van dit onderzoek, omdat die kennis nog weinig
ontwikkeld is bij de organisaties. Deze is kennis is echter wel nodig is om het model te kunnen ontwikkelen en
om uiteindelijk door middel van een toepassing van het model de validiteit te kunnen toetsen. Ook hier is
minder tijd voor bij een ANP-aanpak dan bij een AHP-aanpak.
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Ideaal-punt: ““Maximaal”” alternatief
Omdat het in dit probleem gaat om over het nastreven van een ideaal-punt (optimale benutting), is het ook
interessant om een ideaal-punt alternatief (genaamd “Maximaal”) te introduceren, dat in MODM methoden
weleens gebruikt wordt. In de paarsgewijze vergelijkingen van het AHP is een duidelijk beeld van de
alternatieven vereist. De beslissingsnemer wordt dan dus gedwongen, expliciet na te denken over wat deze
maximale situatie dan precies is, en hoe de overige alternatieven zich daartegen verhouden. Daardoor worden
beslissingsnemers zich mogelijk meer bewust van wat de optimale benutting van hun grond kan zijn. Binnen
het AHP/ANP is dit nog weinig onderzocht terrein. Het heeft wetenschappelijke belang om de toepassing van
dit ideaal-punt alternatief in het AHP te onderzoeken, omdat het de kwaliteit van de methode mogelijk kan
verbeteren. Het stimuleert beslissingsnemers na te denken over de maximale ‘prestaties’ dat een perceel
grond kan leveren. Als zij een duidelijk beeld voor ogen hebben van die situatie, verbetert dit mogelijk ook de
consistentie van de beoordelingen.

5.2 PRAKTISCHE UITVOERING METHODE
Aanpassing AHP: Twee referentiepunten
Een blijvend punt van kritiek op het AHP is dat het aantal paarsgewijze vergelijkingen sterk toeneemt bij een
groter wordend aantal criteria en alternatieven. Zo sterk zelfs dat de methode dan in de praktijk onbruikbaar
raakt: beslissingsnemers raken vermoeid waardoor hun oordelen minder betrouwbaar worden (Bouyssou 2006
et al.; Belton & Stewart, 2002). Daarnaast zal een meer tijdsintensief instrument minder bruikbaar zijn in de
praktijk als verkennende tool.
Dit komt doordat per criterium alle alternatieven onderling vergeleken worden. Traditioneel worden er zoveel
mogelijk onderlinge vergelijkingen tussen alle alternatieven gemaakt, om op zoveel mogelijk onafhankelijke
manieren dezelfde onderlinge relaties te meten. Steeds wordt als het ware één alternatief als referentiepunt
genomen en met alle overige alternatieven vergeleken. Vervolgens wordt het tweede alternatief als
referentiepunt genomen en ook die weer met alle overgebleven alternatieven vergeleken etc.
Uit de behandeling van het AHP in sectie 4.5 bleek eerder al dat het aantal paarsgewijze vergelijkingen per
criterium gelijk is aan n*(n-1), met n het aantal alternatieven. Het totale aantal paarsgewijze vergelijkingen N is
dan te beschrijven met N = ncrit*nalt*(nalt -1)/2 waar ncrit en nalt respectievelijk het aantal criteria en het aantal
alternatieven zijn. Een groter wordend aantal criteria of alternatieven leidt dus al snel tot meer paarsgewijze
vergelijkingen.
In dit onderzoek is het echter wél wenselijk om met een ´groot´ aantal criteria en alternatieven te werken. De
bijdragen van grondgebruiken op veel verschillende bedrijfsdoelen kunnen dan tegelijkertijd verkend worden.
Het idee daarachter is dat er dan meer inzicht ontstaat in de concrete doelen waaraan het beter benutten van
grond het meeste bijdraagt. Het doel is inzicht krijgen in de mogelijkheden van grondgebruiken en niet zozeer
het verplicht maken van een specifieke keuze uit een set. Daarom moet dus op een andere manier het aantal
vergelijkingen verminderd worden, dan door criteria en alternatieven te schrappen.
In bij behandeling van het AHP in paragraaf 4.5 bleek al dat de onderlinge prioriteiten al berekend kunnen
worden met n-1 vergelijkingen per criterium, wanneer alle alternatieven steeds met hetzelfde
‘referentiealternatief’ worden vergeleken. Nadeel was dan wel dat de eigenwaardemethode niet gebruikt kan
worden om uitspraken te doen over de consistentie en dus betrouwbaarheid van de oordelen.
Om het aantal vergelijkingen te beperken, en tóch nog iets te kunnen zeggen over de nauwkeurigheid (de
consistentie) van die oordelen, wordt er voor gekozen om met twee referentiepunten te werken. Er zijn dan
nog steeds meerdere (twee) onafhankelijke ‘metingen’ per bepaalde voorkeur. Hierdoor wordt het aantal
paarsgewijze vergelijkingen sterk gereduceerd bij groter wordende aantallen criteria en alternatieven ten
opzichte van de traditionele aanpak, waardoor het model toch handelbaar blijft. Deze reductie is te zien in
Figuur 5.1. Het totale aantal vergelijkingen daalt van N = ncrit*[nalt*(nalt -1)/2] naar N = ncrit*[(nalt -1) + (nalt -2)].
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Figuur 5.1 Met rood aangegeven: het aantal voorkeuren per criterium dat met paarsgewijze vergelijkingen
verzameld moet worden in het traditionele AHP (links) en de in dit onderzoek gekozen aanpak (rechts),
Referentiealternatieven: “Geen Actie” en “Maximaal”
Het eerste referentiepunt zal hierbij steeds het alternatief “Geen Actie” zijn, het tweede alternatief is steeds
het alternatief “Maximaal”. “Geen Actie” is het alternatief waarbij de status quo gehandhaafd wordt en in
wezen dus geen verandering van de situatie plaats vindt. ´Betere benutting´ van grond betekent een betere
benutting dan in deze situatie, daarom moet dit alternatief sowieso onderdeel zijn van de set alternatieven die
vergeleken worden. Daarbij is dit een alternatief waarmee de beslissingsnemers al erg bekend zijn uit hun
dagelijkse beroepservaring, en dus zullen zij de eigenschappen van dit alternatief ook goed in kunnen schatten
in onderlinge vergelijkingen. Dat leidt naar verwachting tot meer consistente beoordelingen dan wanneer twee
‘nieuwe’ alternatieven vergeleken zouden worden.
Om het alternatief “Maximaal” te kunnen vormen, wordt steeds met betrekking tot elk criterium de “Maximaal”
haalbare prestatie gedefinieerd. Het alternatief “Maximaal” is vervolgens dus een hypothetisch alternatief. Als
geheel kan er geen realistisch alternatief bij voorgesteld worden, maar het is bruikbaar omdat in de
paarsgewijze vergelijkingen steeds één criterium tegelijk, onafhankelijk van de andere criteria wordt
beoordeeld.
Er is gekozen voor deze twee alternatieven als referentiepunten, omdat het ‘vaste’ punten voorstellen in het
referentiekader van de beslissingsnemer. “Geen Actie” houdt in dat de situatie blijft zoals die is, daar is de
beslissingsnemer bekend mee. “Maximaal” betekent hetgeen wat gezien de haalbare opties in die situatie van
de beslissingsnemer de meeste voorkeur zou krijgen, ook dat is in theorie een vast punt. Naar verwachting
levert het betrouwbaardere afwegingen op wanneer de beslissingsnemer een ‘nieuw’ grondgebruik (waarmee
hij nog niet bekend is) afweegt ten opzichte van een meer bekend grondgebruik, dan wanneer hij twee nieuwe
grondgebruiken tegenover elkaar afweegt.
Daarnaast wordt door het meenemen van het ideaal-punt in theorie ook al aanvankelijk de hoogste prestaties
door de beslissingsnemers vastgesteld. Hierdoor zal een beslissingsnemers tijdens de metingen consistenter
oordelen, omdat alternatieven die gaandeweg aan bod komen bij het maken van de vergelijkingen geen
nieuwe ´hoogst haalbare´ prestaties introduceren. Gedurende een beoordelingsreeks zal een beslissingsnemer
zijn referentiepunten waarmee hij alternatieven steeds vergelijk dus niet aanpassen. Aangezien Saaty (2010)
ervan uit gaat dat beslissingsnemers op een ratioschaal hun voorkeuren aan kunnen geven, en dus steeds
oordelen ten opzichte van het ‘absolute nulpunt’ van voorkeur, is dit in theorie zeker in het AHP belangrijk.
De beslissingsnemer kan zo van tevoren al vaststellen welke prestaties er “Maximaal” te verwachten zijn en
welke voorkeur hij daaraan toekent. Gaandeweg het maken van de vergelijkingen zal de beslissingsnemer zijn
inschatting van wat bijvoorbeeld ‘veel voorkeur’ krijgt niet meer veranderen, omdat hij voor zichzelf al bepaald
heeft welke prestatie daar dan bij hoort. Dit is anders dan de situatie waarin de beslissingsnemer bijvoorbeeld
in eerste instantie denkt: “dit is een hoge prestatie, deze prestatie krijgt ‘veel voorkeur’”. Maar daarna blijkt er
een nog hogere prestatie te zijn, die vanaf dán ‘veel voorkeur’ krijgt. In dit voorbeeld is aan het eerste
alternatief (dat die prestatie teweeg bracht) dan in principe teveel voorkeur toegekend. De beoordelingen zijn
in dit voorbeeld daardoor minder consistent geworden.

Beoordelen voorkeuren alternatieven
In het AHP zijn er uiteindelijk twee typen beoordelingen, die op dezelfde wijze geschieden: de beoordeling van
prestaties van alternatieven met betrekking tot een criterium (voorkeursbeoordelingen van een alternatief) en
het gewicht van een criterium met betrekking tot andere criteria van dezelfde orde (de prioriteit of
‘belangrijkheid’ van een criterium’).
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Er zal informatie worden verzameld over de prestaties van alternatieven met betrekking tot criteria. Op basis
van deze informatie zullen de beslissingsnemers een voorkeur uit spreken over een alternatief ten opzichte van
een andere alternatief. De oordeelsvorming is een intuïtief proces, maar doordat de paarsgewijze
vergelijkingen zo expliciet zijn worden de voorkeuren van de beslissingsnemer zichtbaar gemaakt. Zichtbaar
voor de beslissingsnemer zelf en de buitenwereld. Dit dwingt de beslissingsnemer over zijn voorkeuren na te
denken. Zijn voorkeuren worden ook vergelijkbaar met die van andere beslissingsnemers. Afwijkende
voorkeuren worden hiermee aanwijsbaar, waardoor achterliggende onderbouwingen vergeleken kunnen
worden.
Het voordeel van voorkeuren aangeven met paarsgewijze vergelijkingen, is dat bij weinig gestructureerde
problemen het aan de beslissingsnemer wordt gelaten of deze voldoende kennis bezit om een voorkeur uit te
kunnen spreken. De beslissingsnemer bezit vakinhoudelijke en algemene kennis op basis waarvan hij zijn
oordeel uitspreekt, het is aan hem om dan te oordelen of hij er voldoende vertrouwen in heeft dat die kennis
voldoende is om een voorkeur uit te kunnen spreken. Als hij van mening is dat hij te weinig kennis bezit om een
alternatief te kunnen beoordelen, dan kan hij deze situatie aangrijpen om meer informatie te gaan verzamelen,
zodat hij wel een voorkeur uit kan spreken. Omdat elk alternatief met betrekking tot elk criterium aan de orde
komt in de paarsgewijze vergelijkingen, zijn deze vergelijkingen ook een goede manier om ‘knowledge gaps’ op
te sporen.
De kwaliteit van een voorkeursbeoordeling hangt dus onder andere af van de kwaliteit van de onderliggende
informatie over de prestaties van alternatieven, de mate waarin de beslissingsnemer deze om weet te zetten
naar een voorkeursoordeel en zijn kritische houding over zijn vermogen daartoe.

Beoordelen prioriteiten van criteria
De gewichten van criteria zullen bepaald worden door paarsgewijze vergelijkingen voor de criteria onderling uit
te voeren. Criteria worden dan onderling vergeleken met betrekking tot het criterium in de orde direct
daarboven. Als de criteria steeds onderverdeeld zijn in subgroepen, leidt de traditionele aanpak waarbij de n
criteria binnen een groep onderling n*(n-1)/2 keer vergeleken worden niet tot erg veel extra vergelijkingen. De
meer efficiënte aanpak die in dit onderzoek geïntroduceerd wordt is hier dus niet nodig. De betrouwbaarheid
van criteria is belangrijk voor de totaaloordelen van alle alternatieven, daarom wordt hiervoor de traditionele
n*(n-1)/2 manier aangehouden zodat zoveel mogelijk over de consistentie van deze beoordelingen gezegd kan
worden.

5.3 BETROUWBAARHEID
De betrouwbaarheidsbeoordeling van de resultaten zal op drie aspecten betrekking hebben. De mate waarin
voorkeuren en prioriteiten die berekend worden op basis van verschillende onafhankelijke voorkeurs- of
prioriteitsoordelen met elkaar overeenkomen (consistentie). Ten tweede de mate waarin beslissingsnemers bij
het aangeven van hun voorkeuren de gehele voorkeursschaal hebben gebruikt (variatie). En ook de mate
waarin onzekerheden in de beoordeling van belangrijke elementen doorwerken in het totaalresultaat
(gevoeligheidsanalyse).

Consistentie
De consistentie is de mate waarin bepalingen van eenzelfde voorkeur of prioriteit op basis van verschillende
onafhankelijke beoordelingen, van elkaar verschillen. Een erg consistente beslissingsnemer is dermate
consequent in het uiten van zijn onderlinge beoordelingen, dat op basis van verschillende onafhankelijke
beoordelingen telkens nagenoeg hetzelfde resultaat volgt. in verschillende Het is de meest belangrijke maat
voor betrouwbaarheid in het AHP.
Omdat in de voorgestelde aanpak minder vergelijkingen worden verzameld dan in het traditionele AHP, is er
ook een andere maat voor consistentie nodig dan de consistentie ratio CR in de traditionele AHP methode. De
eigenwaarden kunnen namelijk alleen berekend worden voor een volledig complete vergelijkingsmatrix. De
consistentie ratio is echter slechts één van de mogelijke manieren om consistentie te analyseren, daarom
wordt in dit onderzoek een passende methode ontworpen. De methode die in dit onderzoek ontworpen is om
de consistentie te bepalen, is wel gebaseerd op de gedachten achter de consistentieanalyse uit het AHP.
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De consistentie ratio stelt een maat vast voor de mate waarin de consistentie van de door de beslissingsnemer
ingevulde beoordelingen afwijken van willekeurige beoordelingen. Er wordt vanuit gegaan dat een
beslissingsnemer zijn keuzes alleen kan (en wil) onderbouwen met uitgesproken beoordelingen die veel
consistenter zijn dan willekeurige beoordelingen
Meerdere beslissingsnemers per organisatie zullen de paarsgewijze beoordelingen uitvoeren, elke
beslissingsnemer oordeelt natuurlijk op zijn eigen wijze. Daarom worden drie consistentiechecks uitgevoerd:
twee met betrekking tot de interne consistentie van een beslissingsnemer (hoe consistent is deze in zijn eigen
oordelen) en één voor de mate waarin een individuele beslissingsnemer in overeenstemming oordeelt met het
groepsoordeel. De opzet van deze drie consistentiechecks is als volgt:
1) Consistentiecheck 1: Wanneer een set van diverse alternatieven beoordeeld wordt, is het
onwaarschijnlijk dat de beslissingsnemer geen onderscheidende voorkeuren aan zal kunnen geven
voor alternatieven bij de meeste criteria. Er zal over het algemeen altijd wel een alternatief zijn dat
anders scoort dan de rest, anders zou er geen DSS nodig zijn want alle alternatieven zijn uitwisselbaar.
Als er bij teveel criteria niet voldoende onderscheid kan worden gemaakt tussen de voorkeuren voor
alternatieven, heeft de beslissingsnemer in ieder geval niet betrouwbaar genoeg geoordeeld om op
basis hiervan een beslissing te kunnen onderbouwen. Dit is echter nog geen maat dat de
beslissingsnemer betrouwbaar genoeg heeft geoordeeld, alleen dat bij voorbaat al gezegd kan worden
dat hij te onbetrouwbare beoordelingen heeft uitgesproken. Daarvoor wordt de tweede maat gebruikt.
2) Consistentiecheck 2: Ten tweede wordt beoordeeld in welke mate de voorkeuren en prioriteiten die
bepaald worden uit onafhankelijke oordelen, overeenkomen. Dit is er dus een maat voor of
beslissingsnemer steeds hetzelfde oordeel geeft, ook al is het oordeel op een andere manier bepaald.
Dit wordt gedaan door de spreiding van de verschillende bepalingen van een bepaalde voorkeur of
prioriteit te analyseren.
3) Consistentiecheck 3: Een beslissingsnemer kan erg consistent zijn, maar consistent een andere mening
dan de rest van de groep hebben. Aangezien de groep als geheel besluiten moet nemen, is het
belangrijk om te zien waar afwijkende voorkeuren worden aangegeven door individuele
beslissingsnemers. De verschillen (spreiding) tussen een ´groepsoordeel´ en het oordeel van de
individuele beslissingsnemers wordt daarom steeds geanalyseerd..

Betrouwbaarheid: Variatie in oordelen paarsgewijze vergelijkingen
Dit gaat over het invullen van de vragenlijsten en welk deel van de schaal daarbij wordt gebruikt. De variatie
van paarsgewijze vergelijkingen, is de mate waarin de aangegeven beoordelingen in verschillende paarsgewijze
vergelijkingen variëren. Een grote variatie betekent dat de hele schaal wordt gebruikt om de onderlinge
voorkeursverhoudingen tussen de alternatieven weer te geven. Dat is wenselijk want dan zijn de onderlinge
verschillen tussen alternatieven nauwkeuriger weer te geven.
Minder gevarieerde oordelen leiden ertoe dat er minder onderscheid tussen alternatieven gemaakt kan
worden. Dit kan voorkomen wanneer bijvoorbeeld één alternatief extreem veel beter scoort. Dit gevaar
bestaat dus bij het ideaal-punt alternatief. Daarnaast zou dit ook voor kunnen komen bij vergelijkingen met het
status quo alternatief “Geen Actie”, als een benutting altijd veel meer voorkeur krijgt dan het handhaven van
de status quo. Daarom wordt de variatie van de oordelen die zijn aangegeven in de paarsgewijze vergelijkingen
bepaald.

Betrouwbaarheid: Gevoeligheidsanalyse
De eindoplossing kan ook gevoelig zijn voor onzekerheden in beoordelingen. Wanneer de totale voorkeuren
voor alternatieven berekend worden ontstaat er een ordening van de alternatieven. Maar het is dan nog niet
duidelijk in hoeverre onnauwkeurigheden in de beoordelingen leiden tot verschillen in dat eindresultaat.
Geanalyseerd wordt hoe robuust de eindoplossing is en dus de kans dat het berekende resultaat geen
‘toevalstreffer’ is. Dit wordt gedaan door voor (belangrijke) elementen hun berekende waarden te variëren en
de invloed daarvan op de eindoplossing te bepalen. Hoe minder invloed dit heeft op de eindoplossing, hoe

64

VOORGESTELD DSS

robuuster en dus hoe betrouwbaarder het resultaat. Een dergelijke analyse staat bekend als een
gevoeligheidsanalyse.

5.3 CONCLUSIE: VOORGESTELD DSS
De beschrijving van dit probleem met het beslisproces van Mintzberg, wordt te identificeren wat de
mogelijkheden van dit DSS moeten zijn. Vóór toepassing van het model wordt de probleemsituatie beschreven
(Diagnosis), waarbij naar bestaande relevante bestaande alternatieven wordt gezocht (Search). Het betreft hier
dus een zoekprobleem, geen ontwerpprobleem (Design). Het DSS moet kunnen worden gebruikt om de
alternatieven te screenen. Daarmee moet het model het ontwikkelen van criteria en alternatieven dus
faciliteren. De alternatieven worden vervolgens geanalyseerd door het DSS (Analysis), waarbij de resultaten
gebruikt kunnen worden om in een groepsproces (Bargaining) tot een keuze te komen. De verantwoording van
de uiteindelijke keuze is erg belangrijk voor de beslissingsnemers om machtiging van hun stakeholders te
verkrijgen voor het uitvoeren van de keuze (autorisation). Met behulp van het model moeten keuzes dus op
zo´n manier onderbouwd kunnen worden, dat beslissingen duidelijk te verantwoorden zijn naar interne en
externe stakeholders.
Het probleem is ill structured, dus informatie over het probleem is slechts deels bekend. Op basis van die
gebrekkige informatie moet de methode beslissingsnemers kunnen helpen hun voorkeuren uit te kunnen
spreken en verder te laten ontwikkelen. Informatie en inzichten over voorkeuren die verzameld worden bij
toepassing van het model, kunnen binnen het beslisproces weer gebruikt worden om andere fasen aan te
scherpen. Het model richt zich op het maken van een keuze voor de meest optimale benutting.
Een kosten-effectiviteit benadering (KEA) wordt voorgesteld omdat beslissingsnemers al bekend zijn met het
uitdrukken van effecten in monetaire termen. De focus op de financiële kant van benuttingen kan nieuwe
mogelijkheden onderbelicht laten. Daarom worden financieel en niet-financieel losgekoppeld. Om de
effectiviteit van alternatieven met betrekking tot niet-financiële doelen te bepalen, wordt het Analytische
Hiërarchisch Proces (AHP) gebruikt. In het AHP worden op een intuïtieve, laagdrempelige manier alternatieven
paarsgewijs vergeleken. Deze methode maakt de methode geschikt als onderdeel van een verkennend model.
Het AHP maakt het mogelijk om de onderlinge voorkeuren binnen een set alternatieven duidelijk te maken.
Omdat gezocht wordt naar de meest optimale benutting, moet één van die alternatieven zeker de huidige
situatie zijn. Een alternatief grondgebruik moet dus meer financieel en/of niet-financieel nut hebben dan de
huidige situatie. Aan de mate waarin dit gebeurt kunnen vooraf geen eisen worden gesteld omdat
beslissingsnemers nog niet bekend zijn met de mogelijkheden. Achteraf (post hoc) wordt dus vastgesteld door
onderbouwing van de beslissing of een grondgebruik daadwerkelijk beter genoeg een stuk grond benut.
Een bekend probleem van het AHP is dat het aantal paarsgewijze vergelijkingen explosief toeneemt met het
aantal alternatieven en criteria. Om dit tegen te gaan wordt steeds ten opzichte van ´maar´ twee vaste
referentiepunten vergeleken. Eén van die ´referentiealternatieven´ is de uitgangssituatie, omdat dat een
grondgebruik is waarmee de beslissingsnemers al bekend zijn. Naar verwachting kunnen beslissingsnemers dus
ook betrouwbaarder oordelen ten opzichte van dit alternatief, dan wanneer twee ‘nieuwe’ alternatieven
worden vergeleken. Daarnaast dwingt dit hen ook om na te denken over nieuwe alternatieven in verhouding
met de bestaande situatie. Omdat in het AHP alle mogelijke niet/triviale paarsgewijze vergelijkingen worden
gebruikt om een maat van consistentie te berekenen, wordt een aantal alternatieve methoden voor
voorgesteld.
Eén van de referentiepunten zal het ideale alternatief zijn. Een concept uit een andere tak van DSS dat het
nadenken over mogelijkheden moet stimuleren en zo het referentiekader van beslissingsnemers moet
verbreden. Dit zou tot consistentere beoordelingen moeten leiden doordat maximale prestaties een vast punt
zijn in de gedachten van beslissingsnemers. Daarnaast zou het creativiteit kunnen stimuleren in het bedenken
van oplossingen en het dwingt beslissingsnemers zich af te vragen in hoeverre een alternatief daadwerkelijk
voldoet aan de meest optimale invulling van dat stuk grond.
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6. Modelontwikkeling
In dit hoofdstuk wordt op basis van de voorgestelde DSS methode, het feitelijke beslissingsondersteunende
model bij dit probleem ontwikkeld. Daarvoor worden eerst de alternatieven (6.1) en criteria (6.2) die bij dit
probleem passen ontwikkeld. Het instrument om de paarsgewijze vergelijkingen te verzamelen wordt
vervolgens geoperationaliseerd (6.3). De methoden om de betrouwbaarheid van de beoordelingen te
beoordelen (6.4) worden beschreven. Daarna wordt als laatste toegelicht hoe de resultaten van het model
uiteindelijk gebruikt kunnen worden om tot een beslissing te komen.

6.1 ONTWIKKELING ALTERNATIEVEN
Alternatieven bestaan in dit probleem uit de combinatie van een grondgebruik en een stuk grond. In theorie
zijn misschien wel oneindig veel grondgebruiken te bedenken. Hieruit moet de set alternatieven die het meest
geschikt zijn voor betere benutting van stukken grond in het bezit van infrabeheerders gevonden worden.
In de probleemverkenning in hoofdstuk 2 is al verkend om welke stukken grond en welke doelen het nu precies
gaat bij het beter benutten van grond in dit probleem. Relevante doelen zijn verkend en mogelijk beter te
benutten typen grond zijn geïdentificeerd. Deze kennis kan gebruikt worden om de alternatieven te
ontwikkelen die in het algemeen relevant zijn voor dit probleem.

Classificatiesysteem grondgebruiken
Het aantal grondgebruiken is in theorie dus oneindig groot. Op een bepaalde manier moeten geschikte
grondgebruiken toch gestructureerd in kaart worden gebracht. Het gaat hier om een zoekopgave naar
geschikte alternatieven en niet een ontwerpopgave waarbij grondgebruiken worden ontworpen. Daarom
wordt een manier voorgesteld om grondgebruiken voor alternatieven te verzamelen, waarbij gebruik wordt
gemaakt van grondgebruik-classificatiesystemen. Deze classificatiesystemen zijn ontworpen om alle bestaande
grondgebruiken in te delen in groepen. Daardoor kan zo´n classificatiesysteem mogelijk ook gebruikt worden
om een compleet overzicht te krijgen van alle grondgebruiken die bestaan.
Bij deze gestructureerde zoektocht is het belangrijk zo volledig mogelijk te zijn: elk grondgebruik is in potentie
relevant. Een classificatie (karakterisering) vindt echter altijd plaats op basis van bepaalde kenmerken, en het is
onwaarschijnlijk dat er een classificatie bestaat die alle aspecten van grondgebruik weet te bevatten. In dit
onderzoek zijn we juist geïnteresseerd om zoveel mogelijk verschillende grondgebruiken te kunnen
onderscheiden.
Een erg veelzijdig classificatiesysteem is het Amerikaanse Land Based Classification Standards (LBCS). De
Amerikaanse beroepsorganisatie voor planologen (American Planning Organization, APA) ontwikkelde dit
systeem in de jaren '90 samen met zes andere Amerikaanse overheidsorganisaties om tot een standaard
classificatiesysteem te komen voor zowel lagere als hogere overheden te komen.
Veelal wordt bij het classificeren van grondgebruik een karakterisering gemaakt op basis van één bepaald
aspect waarbij grondgebruik-categorieën hiërarchisch onderverdeeld zijn. Het Bestand Bodemgebruik (BBG) is
het huidige classificatiesysteem dat door het CBS (2013) gebruikt wordt (zie Figuur 6.1). Het BBG hanteert
bijvoorbeeld een indeling naar functie waarbij grondgebruiken in categorieën in worden gedeeld die ook weer
subcategorieën hebben (CBS, 2008). Dit soort systemen kunnen als inspiratie gebruikt kunnen worden door
beslissingsnemers op zoek naar geschikte grondgebruiken, zelden worden ze zo concreet dat daadwerkelijk
concrete grondgebruiken worden geclassificeerd.
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Figuur 6.1 Een voorbeeld uit het door het CBS gehanteerde Bestand Bodemgebruik (CBS, 2008).

De meest recente versie van LBCS (American Planning Association, 2013, 2001) bevat dezelfde (en meer)
categorieën als het BBG en is dus minstens zo volledig wanneer toegepast in de Nederlandse situatie. Het LBCS
systeem classificeert grondgebruik vanuit vijf afzonderlijke dimensies (activity, function, structure, site en
ownership) om een grondgebruiken te kenmerken (zie Figuur 6.2, American Planning Association, 2001). Zoals
grondlegger van het LBCS Guttenberg (2002) aangeeft, kan grondgebruik op meerdere manieren
geïnterpreteerd worden. Grondgebruik kan bijvoorbeeld verwijzen naar gebouwen of andere bouwwerken op
de grond, de activiteiten van de grondgebruikers, het doel van het grondgebruik of naar de grondgebruikers
zelf.
Activity

Function

Structure

Site

Fysieke activiteit
die plaatsvindt

Economische
functie of type
gebruiker

Type bouwwerk

Algemene
kenmerken stuk
grond

Ownership
Relatie gebruik en
rechten met
betrekking tot
grond

Figuur 6.2 Het LBCS kent vijf afzonderlijke dimensies die ieder afzonderlijk gebruikt worden om een grondgebruik te
kenmerken (American Planning Association, 2001).

Guttenberg (2002) laat met praktijkvoorbeelden zien dat met classificatie vanuit meerdere dimensies ,
dubbelzinnigheid en het verlies van onderscheidend vermogen tegengegaan kunnen worden bij classificatie
van grondgebruik. Grondgebruiken kunnen met een dergelijk systeem dus beter van elkaar worden
onderscheiden dan met meer mono-dimensionale systemen. Zo kan een terrein een industriefunctie hebben.
Echter, als op dat terrein een kantoorgebouw staan dat kantooractiviteiten mogelijk maakt met daarnaast een
fabrieksgebouw geeft het de activiteiten die er plaats vinden niet volledig helder weer. In het LBCS wordt tot
op drie hiërarchische niveaus ingedeeld (Figuur 6.3). Hierdoor worden de categorieën zeer concreet, waardoor
dit systeem erg geschikt is om zoveel mogelijk geschikte concrete grondgebruiken voor het beter benutten van
grond te vinden.

67

Figuur 6.3 Voorbeeld uit LBCS classificatie met betrekking tot ´Activity´. De drie hiërarchische niveaus zijn zichtbaar bij het
classificeren van ‘goods-oriented shopping’ en ‘service-oriented shopping’.

Classificatie grondgebruiken
Aan de hand van de in de probleemverkenning geïdentificeerde doelen en de typen grond moeten alle
mogelijke grondgebruiken gescreend worden. Steeds worden hiervoor de veto- en evaluatiecriteria gebruikt
die in sectie 2.3 opgesteld zijn. Een alternatief doorstaat de screening wanneer het (verwacht wordt dat het)
voldoet aan de gestelde vetocriteria én bijdraagt aan minimaal één van de evaluatiecriteria. Als een alternatief
bijdraagt aan minimaal één van de evaluatiecriteria, is het mogelijk een betere benutting van de grond.
De screening is aan de hand van deze criteria en het LBCS systeem uitgevoerd (zie Bijlage 1 voor de
gedetailleerde resultaten). In Tabel 6.4 zijn de grondgebruiken weergegeven, die na deze screening voor dit
probleem mogelijk relevant zijn bevonden.
Grondgebruik

Omschrijving

(Tijdelijke) opslagruimte

Opslaan van goederen voor bedrijven of particulieren. Kunnen goederen voor
handel zijn, maar ook persoonlijke spullen, variërend van inboedel tot
voertuigen etc.

(Tijdelijke) bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte, kantoor met opslag/werkplaats.

(Tijdelijke) woningen

Tijdelijk bewonen van een locatie (bijv. studentenwoningen)

(Tijdelijke) winkels,

bijvoorbeeld bij stations, rustplaatsen, nabij bebouwing.

(Tijdelijke) restaurants,

Bijv. bij stations, rustplaatsen, nabij bebouwing.

(Tijdelijke) kantoren,

bijv. bij stations, rustplaatsen, nabij bebouwing.

Zendmasten

Zendmasten op grond van infrastructuurbeheerder toestaan.

Waterzuivering
(bioremediation):

kunstmatig moeras, reservoirs met bacteriën. Op een natuurlijke wijze vervuild
water uit rivieren of oppervlaktewater zuiveren

Tabel 6.4 Met behulp van het LBCS classificatiesysteem zijn voor dit DSS geschikte grondgebruiken geïnventariseerd.
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Waterberging
Biobrandstof: Gewassen
Biobrandstof: Algen

Het opslaan van water door rivieren overloopcapaciteit te geven of volumes
water permanent op te slaan
Gewassen die gekweekt worden om vervolgens tot brandstof omgezet te
worden (bijv. olifantsgras, koolzaad, voedselgewassen)
Algen die gekweekt worden om vervolgens tot biobrandstof omgezet te
worden (biodiesel).

Grondzuivering
(bioremediation)

Grond zuiveren door middel van natuur, bijv. planten of schimmels i.p.v.
energie-intensief reinigen.

Hennepteelt (duurzame
grondstof)

Hennep gewassen telen om te gebruiken als grondstof in andere producten.

CO2 vastleggen met
beplanting (bos,
gewassen)
(Tijdelijke) Zonnepanelen
(Tijdelijke) Windmolens
Geothermie

Koolstofdioxide vastleggen in groeiende planten, bij gebruik van planten als
grondstof (bijvoorbeeld houtproducten) ook CO2 reductie door vermeden
emissie productie andere materialen. Puur gericht op CO2 reductie.
Energieopwekking door middel van zon. Panelen vangen zon om en zetten dit
om in elektriciteit.
Energieopwekking door middel van wind. Windmolens vangen wind op en
zetten dit om in elektriciteit. Huurafdracht of levering van stroom aan de
infrabeheerder is mogelijk.
Water de grond in om warmte daaruit op te nemen (bijv. wko). Levert warmte
op.

Commerciële landbouw

Gewassen verbouwen op commerciële wijze, meestal bedoeld voor voedsel of
veevoeder. Speelt zich meestal af in landelijk gebied.

Stadslandbouw

Gewassen op braakliggende percelen in stadsgebied verbouwen.

Boomplantage
(commerciële
houtproductie)

Bomen kweken bestemd voor commercieel gebruik, houtmarkt.

Stallen van dieren in open
lucht (privégebruik)

Dieren die voor privégebruik worden gehouden in de open lucht houden. Denk
aan paarden, schapen, lama's etc.

Stallen van dieren in open
lucht (commercieel)

Dieren die voor bedrijfsmatig doel worden gehouden stallen in de open lucht.
Denk aan vee als koeien, paarden etc.

Hondenuitlaatplaats

(Open) veld waar mensen hun hond uit kunnen laten

Park (kleinschalig)

Het aanleggen van natuur als recreatiemogelijkheid.

Park (grootschalig)

Het aanleggen van natuur als recreatiemogelijkheid.

Natuur
Volkstuin

De aanleg van natuur, niet direct bestemd voor menselijk gebruik maar als
ecologische waarde
(Deel)percelen waar mensen uit de omgeving als recreatiemogelijkheid een
tuintje kunnen houden

Speeltuin

Terrein met speeltoestellen voor kinderen

Privétuin

Een stuk grond door particulier laten gebruiken als privétuin.

Wandelpad
Fietspad
Weg
Waterweg (functioneel)
Waterweg (recreatief)

Een perceel of stroken langs de infrastructuur gebruiken om een wandelpad
aan te leggen.
Een perceel of stroken langs de infrastructuur gebruiken om een fietspad aan
te leggen.
Een perceel of stroken langs de infrastructuur gebruiken om een weg aan te
leggen.
Een perceel of stroken langs de infrastructuur gebruiken om een waterweg aan
te leggen.
Een perceel of stroken langs de infrastructuur gebruiken om een waterweg aan
te leggen met recreatieve waarde.

Tabel 6.4 Vervolgd.
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Reclameborden

Reclame bij drukke punten of langs drukke routes. Billboards, reclamezuilen.

(Tijdelijke) Parkeerplaats

- Parkeren van voertuigen, bijv. auto's bij station, P+R plaats
- Opstelcapaciteit voor vrachtwagens.

Voorzieningenplaats

Opstelcapaciteit voor auto's en vrachtwagens, eventueel met voorzieningen als
restaurant, toiletten etc.

Buitenrecreatie

Ruimtebehoevende recreatie in de open lucht. Denk aan sport maar ook bijv.
paintball, karten, quadracen etc.

Kabels (Telecom)

Infrastructuurbeheerders bezitten een uitgebreid netwerk. De ruimte langs dit
netwerk benutten om derde partijen kabels aan te laten leggen met betrekking
tot telecom (internet, telefoon etc.).

Kabels & Leidingen
(Nutsvoorzieningen)

Infrastructuurbeheerders bezitten een uitgebreid netwerk. De ruimte langs dit
netwerk benutten om derde partijen kabels en leidingen aan te laten leggen
met betrekking tot nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit).

Tabel 6.4 Vervolgd.

Deze analyse is natuurlijk nog maar één van de manieren om grondgebruiken te inventariseren.
Beslissingsnemers kunnen allerlei andere manieren vinden om hun creativiteit te stimuleren bij het zoeken
naar oplossingen en allerlei bronnen gebruiken om grondgebruiken uit te putten.
Grondgebruiken op zich zijn nog geen alternatieven. Dat zijn ze pas wanneer ze toegepast worden op een stuk
grond. Het model zal echter altijd op een bepaalde casus of een type grond moeten worden toegepast om tot
daadwerkelijke alternatieven te komen, met prestaties die beoordeeld kunnen worden. Elk grondgebruik in de
lijst in Tabel 6.4 is van toepassing op minimaal één type grond in het bezit van infrabeheerders. Deze kunnen in
het algemeen voor het beter benutten van grond relevant zijn voor infrastructuurbeheerders. Aan de hand van
het specifieke type grond dat overwogen wordt kan een verdere selectie worden gemaakt uit deze lijst voor
een bepaalde casus.
Elk van deze grondgebruiken kan gebruikt worden om toe te passen op een stuk grond in het bezit van
infrabeheerders. Ze zijn onderdeel van de alternatieven en zijn dus ook onderdeel van dit model.
Daarnaast worden twee specifieke alternatieven hieronder nog toegelicht. Het gaat hier om de
referentiealternatieven, de alternatieven waarmee een alternatief in het AHP steeds respectievelijk vergeleken
wordt. “Geen Actie” is de huidige situatie van een perceel die ongewijzigd blijft, waarin hooguit het beheer
aangescherpt wordt. Het is een concreet alternatief dat gekozen kan worden. “Maximaal” is een hypothetisch
alternatief dat dus niet werkelijk toegepast kan worden, maar gebruikt wordt om een alternatief te vergelijken
met de optimale benutting van dat perceel.
“Geen Actie”
Een alternatief dat steeds gebruikt wordt is, maar niet uit deze screening volgt, is de status quo “Geen Actie”. In
dat geval wordt het huidige gebruik voortgezet. Dit alternatief is erg belangrijk, omdat hiermee de verhouding
tot de ´actie´ alternatieven vergeleken wordt en dus of de grond daadwerkelijk beter benut wordt door een
alternatief.
“Maximaal”
Een ander alternatief dat in dit onderzoek een belangrijke plaats inneemt, is het alternatief ““Maximaal””. Dit
alternatief is een hypothetisch alternatief. Het wordt gedefinieerd door de maximale prestatie die realistisch
gezien verwacht kan worden bij dat perceel een bepaald criterium. Het is dus afhankelijk van het specifieke
stuk grond en de gehanteerde criteria en zal daarom voor elke toepassing specifiek gedefinieerd worden.

6.2 ONTWIKKELING CRITERIA
Het beslissingsproces is iteratief. Nieuw opgedane kennis uit de ene fase kan gebruikt worden om kennis en
houdingen in andere fasen aan te scherpen. Er is geen vaste volgorde waarin de fasen uit het beslissingsproces
dat in paragraaf 3.3 is beschreven moeten worden doorlopen.
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In dit geval is er de keuze gemaakt om eerst alternatieven te inventariseren die in het algemeen relevant
kunnen zijn voor dit probleem. Zo kunnen op basis van deze alternatieven die bij de probleemsituatie passen,
de in paragraaf 2.3 opgestelde doelen verder aangescherpt worden tot criteria voor het beter benutten van
grond. Deze criteria passen dan beter bij de algemene situatie van dit beslisprobleem en zijn weer specifieker
dan de doelen uit paragraaf 2.3. Hierdoor kunnen ze weer als uitgangspunt dienen voor het ontwikkelen van
nieuwe alternatieven, of het ontwikkelen van weer nieuwe criteria die beter bij een specifiek probleem passen
(bijvoorbeeld een specifiek stuk grond). Het is een representatieve illustratie van mogelijke criteria bij dit
probleem, waarvan een selectie steeds op een concrete casus kan worden toegepast en op basis van die
toepassing verder kunnen worden ontwikkeld.

Criteria voor bruikbare criteria
Om tot bruikbare criteria te komen moet ook een set criteria gehanteerd worden: criteria voor bruikbare
criteria. Keeney en Raiffa hebben een belangrijke bijdrage aan de MAUT geleverd vanaf de jaren ’70, onder
andere met hun werk Decision with multiple objectives (Keeney & Raiffa, 1993). Hierin zetten ze de grondslagen
van MAUT uiteen met veel aandacht voor criteria-hiërarchieën en waardefuncties. Hierin beschrijven zij de
gewenste eigenschappen van de criteria die nodig zijn om een probleem adequaat te beschrijven.
De destijds gedefinieerde eigenschappen zijn nog steeds erg bruikbaar. Aangezien aan het AHP ook een
compensatoire methode is waarbij uit wordt gegaan van een criteria-hiërarchie, zijn deze criteria ook erg
bruikbaar met betrekking tot het AHP. Keeney (1992) heeft MAUT zelfs doorontwikkeld tot methode om
alternatieven te ontwerpen. Daarbij deze set ‘criteria voor criteria’ nog verder uitgebreid in zijn werk value
focussed thinking. Daardoor is deze set een erg volledige weergave zijn van de eigenschappen waaraan criteria
moeten voldoen, om de bijdrage van een alternatief aan doelen te kunnen meten.
Een set criteria moet volgens Keeney (1992) de volgende eigenschappen bezitten:
1.

3.

Alle belangrijke aspecten van de consequenties van de alternatieven moeten aan de
orde komen.
Essentieel:
De consequenties worden beschreven vanuit de belangen van de beslissingsnemers
bij het probleem.
Controleerbaar: De consequenties worden (alleen) beïnvloedt door de alternatieven in het probleem.

4.

Meetbaar:

De mate waarin een doel behaald wordt moet vastgelegd kunnen worden.

5.

Operationeel:

Informatie moet verzameld kunnen worden met de middelen die beschikbaar zijn.

6.

Opsplitsbaar:

Het probleem opsplitsen aan de hand van verschillende doelen.

7.

Niet-overtollig: Er mogen geen dubbeltellingen worden gedaan.

8.

Begrijpelijk:

De betekenis van criteria kan gecommuniceerd worden.

9.

Minimaal:

De analyse moet behapbaar blijven.

2.

Volledig:

Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het opstellen van criteria voor dit DSS. Voor de meer
algemene criteria die in dit hoofdstuk geformuleerd worden zal mogelijk niet aan alle voorwaarden worden
voldaan. Dat is niet meteen erg, want die zijn ook meer als startpunt bedoeld, een basis uit om uit te breiden.
Wanneer ze in een specifiek beslisprobleem worden toegepast moet hier echter wel aan voldaan worden. De
criteria die gebruikt worden om de concrete casus te beoordelen zullen wel moeten voldoen aan deze eisen.

CNET
Om deze criteria te ontwikkelen op basis van de geïnventariseerde mogelijke alternatieven, is er gekozen voor
een aanpak via Causal Netwerk Elicitation Technique, CNET (Arentze, Delleart & Timmermans; 2008).
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De CNET-procedure is een procedure waarbij op basis van simpele vragen, de voor een beslissing
onderliggende relevante elementen inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Door zijn eenvoud is het een erg
geschikte methode om in een praktisch en verkennend beslissingsondersteunend model op te nemen. Normaal
gesproken wordt deze methode gebruikt om netwerken van relevante elementen in een beslissing inzichtelijk
te maken. De methode lijkt echter ook te gebruiken om criteria te formuleren, dit is de eerste keer dat deze
methode op die manier gebruikt wordt.
De theorie achter CNET gaat ervan uit dat er drie elementen zijn waarop een beslissing gebaseerd wordt.
Attributen worden gezien als consequenties van alternatieven die direct te observeren zijn. Benefits zijn ook
consequenties van alternatieven en houden verband met de attributen, maar liggen dichter bij de behoeften
van de beslissingsnemer. Uiteindelijk ontleent een beslissingsnemer een bepaalde utility aan de benefits en
kiest uiteindelijk voor het alternatief met de hoogste utility.
De procedure bestaat onder andere uit het identificeren van deze attributen en benefits. Steeds wordt de
beslissingsnemer geconfronteerd met een set alternatieven. De beslissingsnemer wordt gevraagd: “wat zijn,
gezien de probleemsituatie, uw overwegingen bij het maken van een keuze tussen deze alternatieven?” De
attributen en benefits die de beslissingsnemer noemt worden genoteerd. Vervolgens wordt voor elk attribuut
gevraagd “waarom is deze variabele belangrijk?” om de onderliggende benefits te identificeren. Wanneer een
benefit genoemd is, wordt de vraag gesteld “Hoe wordt deze variabele beïnvloed?” om de ‘bovenliggende’
attributen te identificeren. Deze vragen worden herhaald tot er geen nieuwe attributen en benefits worden
gevonden.
De benefits zijn de elementen die de direct observeerbare elementen van alternatieven (de attributen,
eigenschappen), vertalen in het nut dat de beslissingsnemer aan die alternatieven ontleent. De behoeften zijn
dus direct te gebruiken om criteria te definiëren.
De procedure is toegepast op twee beslissingsnemers bij ProRail en één beslissingsnemer bij Rijkswaterstaat. Er
is ervoor gekozen om steeds combinaties van twee of drie alternatieven te presenteren, die óf dicht bij elkaar
liggen, of juist sterk van elkaar verschillen om zo de overwegingen van de beslissingsnemer zo sterk mogelijk te
stimuleren. Daarnaast is er op gelet dat de alternatieven de effecten bezitten op alle in paragraaf 2.3
gedefinieerde doelen, met betrekking tot elk doel criteria aan bod komen. De voorgelegde combinaties van
alternatieven zijn weergegeven in Tabel 6.5.
Overwogen grondgebruiken
Tijdelijke Parkeerplaats – Tijdelijke Stadslandbouw
Tijdelijke kantoren – Zonnepanelen
Volkstuin – Vuilnisopslag
Tijdelijke Parkeerplaats – Tijdelijke Stadslandbouw
Tijdelijke kantoren – Zonnepanelen
Volkstuin – Stadslandbouw
Volkstuin – Vuilnisopslag
Zendmast – Reclamemast
Zendmast – Windmolen
Goederenopslag – Industriehennep
Tijdelijk evenemententerrein – Tijdelijke woningen
Zendmast – Reclamemast
Vuilopslag – Volkstuin
Opslag goederen – Industriehennep – Zonnepanelen

Beslissingsnemer
ProRail 1
ProRail 1
ProRail 1
ProRail 2
ProRail 2
ProRail 2
ProRail 2
ProRail 2
ProRail 2
ProRail 2
RWS
RWS
RWS
RWS

Tabel 6.5 De combinaties alternatieven die zijn beoordeeld door de beslissingsnemers in de CNET-procedures.

De criteria
De resultaten van de CNET-procedure zijn samengevat in Bijlage 2. Criteria (Tabel 6.6) zijn geformuleerd op
basis van de benefits die in de CNET-procedure zijn geïdentificeerd en de doelen van belang voor beter
benutten van grond uit paragraaf 2.3 (opgesteld door middel van achterliggende beleidsstukken en
verkennende gesprekken). Deze criteria kunnen in het algemeen van belang zijn voor het beter benutten van
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grond van infrastructuurbeheerders. Niet elk criterium zal voor elke toepassing van toepassing zijn, maar op
deze manier ontstaat er wel inzicht in de manieren waarop grondgebruik ‘nut’ kan hebben voor de
infrabeheerders. Ook kan deze set gebruikt worden om criteria voor een specifieke casus te putten.
Te gebruiken criteria in het beslissingsondersteunende model
Financieel
Financiële opbrengsten verhogen
Financiële kosten beperken
Efficiënt proces verhuren grond
Tijdskosten contractbeheer beperken
Beeld en Reputatie
Reputatieverbetering (reizigers, overheden, politiek, publiek)
Reputatieschade beperken
Goodwill creëren bij overheden (en andere partners) die nodig kunnen zijn voor een project
Duurzaamheid
Op een duurzame manier werken
CO2-uitstoot reduceren
Bijdrage aan gebruik duurzame energie
Natuurwaarde behouden en creëren waar mogelijk
Beperkte overlast omgeving
Bodemvervuiling voorkomen en waar mogelijk saneren
Cultuurhistorie bewaren

Omgeving
-

Overlast voor omgeving beperken tot minimum
Beeldkwaliteit behouden of verbeteren

Veiligheid
Waarborgen veiligheid van infrastructuurgebruiker
Waarborgen veiligheid van omgeving
Waarborgen veiligheid van grondgebruiker (voor zover aansprakelijk)
Primaire proces
Negatieve invloed op het primaire proces beperken (beschikbaarheid infrastructuur)
Toegevoegde waarde voor eigen core business benutten waar mogelijk
Stimuleren openbaar vervoer
Waarde voor klant maximaliseren
Maatschappelijk verantwoord handelen
Schade aan primaire proces door uitvoeren andere activiteiten dan core business ten alle tijden
voorkomen

Beschikbaarheid grond voor project
-

Grond beschikbaar hebben op het moment dat deze nodig is voor een project
´Kwaliteit´ van opzeggen op moment grond weer daadwerkelijk nodig is (bijvoorbeeld afkoopsom,
opzegtermijn)

Bestuurlijke en publieke waarde
-

Meewerken aan verwezenlijken bestuurlijke belangen andere overheden (zolang dit het eigen primaire
proces niet schaadt).

Zekerheid over haalbaarheid business case
Haalbaarheid exploitatie grondgebruik
Voldoende vertrouwen dat grondgebruiker aan verplichtingen kan voldoen (vergunningen op orde,
rendabel grondgebruik etc., zakelijkheid tegenpartij: hetgeen dat daadwerkelijk nodig is om het
Tabel 6.6 De criteria die zijn geformuleerd aan de hand van de probleemverkenning en de CNET-procedure
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-

grondgebruik uit te kunnen voeren)
Termijn dat grond minimaal beschikbaar moet zijn zo kort mogelijk

Risico
Zekerheid over opbrengsten en kosten
Financieel risico beperken (mogelijke opruimkosten, huurderving, kosten aansprakelijkheid, extra uren
asset management etc.)
Risico’s afdekken (negatieve effecten afdekken door verantwoordelijkheden voor risico’s vast te leggen)
Risico’s verkleinen (kans en effect beperken)
Zekerheid over exploitatie
Vertrouwen in tegenpartij
Gezondheidsrisico´s omgeving, grondgebruikers, eigen personeel voorkomen
Zekerheid over beschikbaarheid grond op moment dat deze nodig is
Kennis over risico´s vergroten
Tabel 6.6 Vervolgd.

Deze criteria zullen een redelijk representatieve set criteria zijn voor het probleem in het algemeen, omdat ze
op basis van een diverse set alternatieven zijn verkregen zijn die effecten hebben op alle in paragraaf 2.3
gestelde doelen. Maar de set zal natuurlijk altijd verder te specificeren en uitbreiden zijn, afhankelijk van de
specifieke alternatieven in een beslisprobleem.
Deze criteria kunnen echter als uitgangspunten dienen om de criteria voor een specifieke situatie te
formuleren. Ze dienen zo als basis van kennis die steeds uitgebreid kan worden, naarmate er meer kennis over
het probleem ontwikkeld wordt.

6.3 VERZAMELING PAARSGEWIJZE BEOORDELINGEN
De paarsgewijze vergelijkingen worden opgenomen in een gestructureerde vragenlijst. In Figuur 6.7 is een
typische paarsgewijze vergelijking weergegeven. Twee alternatieven (A en B) worden ten opzichte van één
criterium beschouwd. De beslissingsnemer moet zijn relatieve voorkeur aangeven voor deze alternatieven,
daarom wordt de vraag gesteld: Welk alternatief heeft uw voorkeur en in welke mate?

Figuur 6.7 Een typische paarsgewijze vergelijking.

De beslissingsnemer geeft zijn voorkeur aan door een kruisje te zetten bij het vakje van het verbale label dat
zijn voorkeur het beste weergeeft: evenveel, matig, sterk, zeer sterk, of extreme voorkeur. Mocht de
beslissingsnemer nog een verdere nuancering van zijn oordeel willen geven dan kunnen ook de tussenliggende
vakjes gebruikt worden, net als in de theorie van het AHP (Saaty, 2005b). Dit zijn de verbale labels die Saaty
gedefinieerd heeft (zie Figuur 4.6) bij zijn ratioschaal van voorkeur, vertaald naar het Nederlands. “Extreme
voorkeur” komt hierbij overeen voor een relatieve voorkeur met de waarde ‘9’, “evenveel voorkeur” komt
hierbij overeen met relatieve voorkeur met de waarde ‘1’.
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Type vragen
Er zijn meerdere typen vragen te onderscheiden. Ten eerste worden er voorkeuren gevraagd met betrekking
tot de prestaties met betrekking tot het niet-financiële nut (1a). Dit type vraag is weergegeven in Figuur 6.8 .

Figuur 6.8 Voorbeeld type 1a - Beoordelingen prestaties: Niet-financieel nut

In vragen van type 1b wordt een inschatting van het risico gevraagd (zie Figuur 6.9). Hierbij wordt een
inschatting gevraagd voor de onderlinge verhouding met betrekking tot een bepaald risico. Er bestaan veel
verschillende manieren om risico te identificeren. Een uitgebreide risicoanalyse kan aan dit oordeel vooraf gaan.
Waar het hier om gaat is om het oordeel van de beslissingsnemer met betrekking tot risico expliciet te maken,
om zo het totaaloordeel te kunnen onderbouwen.

Figuur 6.9 Voorbeeld type 1b - Beoordelingen prestaties: Risico

Daarnaast worden de gewichten van criteria bepaald door de voorkeur voor criteria onderling te vergelijkingen
voor de criteria met betrekking tot het niet-financiële nut (2a) en het risico (2b). Zie hiervoor respectievelijk de
figuren 6.10 en 6.11.

Figuur 6.10 Voorbeeld type 2a: Criteriagewicht-beoordelingen - Niet financieel nut

criterium

Figuur 6.11 Voorbeeld type 2b: Criteriagewicht-beoordelingen - Risico

Tenslotte wordt er nog een vijfde type vraag onderscheiden. Dit zijn beoordelingen van prestaties tussen het
alternatief ““Maximaal”” en een willekeurig ander alternatief (zie Figuur 6.12). Het alternatief “Maximaal” wijkt
als hypothetisch alternatief af van de overige (concrete) alternatieven. Wat deze vergelijkingen anders maakt,
is dat het alternatief “Maximaal” geen concreet alternatief is waarvan de beslissingsnemer op basis van zijn
eigen voorstellingsvermogen zelf de eigenschappen afleidt met betrekking tot alle criteria.
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Figuur 6.12 Voorbeeld type 3: vergelijken met het alternatief ““Maximaal””

Steeds is bij dit alternatief met betrekking tot een bepaald criterium expliciet een (maximale) prestatie
gedefinieerd. Voor sommige criteria is het mogelijk om daar direct een bepaald grondgebruik aan te koppelen,
bijvoorbeeld: voor duurzame energiewinning kan het aannemelijk gemaakt worden dat er binnen de
mogelijkheden die infrabeheerders hebben er geen alternatieven zijn die meer duurzame energie op kunnen
wekken dan “Windmolens”. Deze prestatie is in de paarsgewijze vergelijkingen steeds vermeld.
Voor een aantal criteria zijn deze prestaties omschreven als een min of meer abstracte eigenschap.
Bijvoorbeeld in Figuur 6.12 bij het criterium Beeldkwaliteit is de eigenschap omschreven als ‘beeld roept
positieve gevoelens op bij de waarnemer’. Daar is wellicht iets meer ruimte voor subjectieve interpretatie bij
de beslissingsnemer.
Mocht het maximale alternatief toch niet het ‘werkelijke’ maximum aangeven, dan kan dit nog steeds tot uiting
komen doordat de beslissingsnemer dan meer voorkeur geeft aan het andere alternatief.

6.4 BEPALEN BETROUWBAARHEID VAN BEOORDELINGEN
Er worden drie consistentieanalyses uitgevoerd en een variatieanalyse van de beoordelingen. De eerste en
tweede consistentiechecks hebben betrekking op de consistentie van de beslissingsnemers zelf. De derde gaat
in op de consistentie van het oordeel van een individuele beslissingsnemer met het groepsoordeel. Ten vierde
wordt de variatie in oordelen getoetst om te bepalen hoe gevoelig de paarsgewijze vergelijkingen zijn geweest.
Uiteindelijk wordt er ook een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor gevoeligheid van de uitkomsten voor
variatie van de criteriagewichten.

Betrouwbaarheid: Drie consistentiechecks
De drie verschillende consistentiechecks zullen hier geoperationaliseerd worden.
1) Willekeurigheid in beoordelingen beslissingsnemer
In de eerste analyse wordt bekeken of de oordelen van de beslissingsnemer in elk geval niet willekeurig zijn. Als
er geen significante verschillen zijn tussen de voorkeuren die een beslissingsnemer heeft toegekend aan de
verschillende alternatieven bij de meeste criteria, is het waarschijnlijk dat hij willekeurig heeft geoordeeld als
de set alternatieven divers is.
Er wordt dus gezocht naar een manier aan te kunnen geven of de voorkeuren die toegekend zijn aan de
verschillende alternatieven (gezien de betrouwbaarheid van de voorkeursbepalingen), wezenlijk van elkaar
verschillen. Voor elke voorkeur die voor een alternatief is aangegeven, zijn er echter twee onafhankelijke
bepalingen uitgevoerd (door vergelijking met “Geen Actie” en met “Maximaal”). Naar deze twee vergelijkingen
zal in deze sectie steeds worden gerefereerd als de ‘groep’ bepalingen (of ‘metingen’). Van deze groep wordt
het gemiddelde aangenomen dat het gemiddelde de beste schatting is van de werkelijke voorkeur.
De F-statistic (F) is gegeven in (6.1). SSgroepen is de som van de kwadratische verschillen tussen de
groepsgemiddeldes en het totale gemiddelde, SSerror de som van de kwadratische verschillen van de metingen
binnen een groep beoordelingen ten opzichte van het gemiddelde van die groep beoordelingen, a het aantal
groepen en n het totale aantal metingen.
(

76

MODELONTWIKKELING

)

(6.1)

Als deze verhouding groot genoeg is kan met een bepaalde zekerheid gezegd worden dat de gemiddelden van
de groepen niet hetzelfde zijn (en dus het gemiddelde van minimaal één van de groepen verschilt van de rest).
Er kan dus gezegd worden dat wanneer de F groot genoeg is, de beoordeling van minimaal één alternatief
significant afwijkt van de andere alternatieven. Wanneer de waarde laag is, zijn er geen significante verschillen
tussen de beoordelingen voor de alternatieven. De beslissingsnemer is dan dus te willekeurig geweest in zijn
oordelen en de voorkeursbepalingen zijn dan te onbetrouwbaar om een beslissing mee te onderbouwen.
Wat is nu de drempelwaarde voor F om te kunnen spreken over een significant verschil tussen de
groepsgemiddeldes (en dus het gemiddelde oordeel per alternatief)?
Bij de F-test wordt een p-waarde bepaald, die hoort bij de berekende waarde voor F in dat geval. Deze pwaarde geeft aan hoe groot de kans is dat bij die metingen de groepsgemiddelden aan elkaar gelijk zijn. Die
kans kan worden bepaald doordat bepaalde aannames zijn gedaan over de onderliggende verdelingen van de
binnen de groep, zoals dat deze normaal verdeeld zijn en gelijke variantie hebben.
Echter, aangezien de groepen hier uit twee metingen bestaan kan niet iets gezegd worden over de
onderliggende verdelingen: de steekproefgroottes zijn te klein om de onderliggende over de verdeling van de
steekproeven te kunnen checken. Zodoende kan geen p-waarde worden bepaald om uitspraken te doen over
de kans dat de gemiddelden aan elkaar gelijk zijn.
De bijbehorende kansen over het aan elkaar gelijk zijn van de gemiddelden kunnen dus niet berekend worden.
Toch geeft de F-statistic nog steeds informatie over de mate waarin de oordelen over de alternatieven van
elkaar verschillen. Hoe hoger F, hoe sterker het verschil tussen groepsgemiddeldes. In de analyse zal visueel
beoordeeld worden welke beoordelingen nog als onderscheidbaar beschouwd kunnen worden en welke
waarde van de F-statistic daarbij hoort.
Nogmaals: deze check kan alleen bevestigen dat een beslissingsnemer willekeurig heeft geoordeeld. Dat is
wanneer F niet groot genoeg is. Het is echter geen bevestiging dat de beslissingsnemer consistent genoeg heeft
geoordeeld. Daarvoor wordt de tweede consistentiecheck gebruikt.
2) Relatieve afwijking in oordelen beslissingsnemer
Voor elke beoordeling van een alternatief op een criterium zijn twee onafhankelijke metingen beschikbaar.
Voor de beoordeling van het gewicht van een criterium zijn vaak meerdere beoordelingen beschikbaar. Steeds
wordt het gemiddelde genomen als schatting voor de werkelijke waarde.
Om de consistentie in de verschillende oordelen van de beslissingsnemer te kunnen vergelijken, is een
bepaalde maat nodig die de relatieve fout bij het bepalen van een waarde uitdrukt. Hiervoor wordt de Root
Mean Square Deviation (RMSD) gebruikt, zoals weergegeven in (6.2). De RMSD is een maat voor de afwijking
van meerdere meetpunten ten opzichte van een bepaalde geschatte waarde. In dit geval wordt steeds het
gemiddelde van de verschillende voorkeursbepalingen xgem genomen als schatting genomen.
∑

√

∑(

)

(6.2)

Hierbij wordt voor n meetwaarden steeds het kwadraat van het verschil van elke meetwaarde met het
gemiddelde van die waardes xgem gesommeerd en gedeeld door het aantal meetwaarden n. Vervolgens wordt
hiervan de wortel genomen.
De RMSD kwadrateert het verschil tussen een meetwaarde en de geschatte waarde xgem, waardoor uitschieters
zwaarder worden meegenomen. Dat is een eigenschap die in dit geval gunstig is omdat hierdoor extreme
verschillen in het bepalen van hetzelfde oordeel meer opvallen.
De RMSD is een absolute maat van afwijking. Om iets te kunnen zeggen over de onnauwkeurigheid in het
oordeel, moet deze absolute maat nog ergens mee vergeleken worden. Daarom wordt de absolute afwijking
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RMSD gedeeld door de geschatte waarde x gem zoals in (6.3). Hierdoor ontstaat de Normalized Root Mean
Square Deviation ontstaat (NRMSD), ook wel coëfficient of variation genoemd (CV).
(6.3)
De NRMSD is wél te gebruiken om de relatieve consistentie in het bepalen van een oordeel te beoordelen. De
NRMSD gebruikt worden om consistentie van de verschillende oordelen van één beslissingsnemer onderling te
vergelijken. Zo is een totaaloordeel over de betrouwbaarheid van de beslissingsnemer te geven.
Daarnaast zegt de absolute waarde van deze maat ook iets over de consistentie van de oordelen van een
beslissingsnemer. Door te berekenen wat de relatieve fout in de situatie van willekeurige oordelen zou zijn kan
net als met Consistency Ratio van het AHP worden beoordeeld in welke mate de consistentie van de gegeven
oordelen afwijkt van consistentie in de willekeurige situatie. Het is analytisch te beredeneren dat wanneer
steeds twee totaal willekeurige voorkeursoordelen gegeven zouden worden, de gemiddelde NRMSD gelijk zou
zijn aan 2/3.
3) Relatieve afwijking tussen oordelen verschillende beslissingsnemers
Een beslissingsnemer kan erg consistent zijn, maar consistent een andere mening dan de rest van de groep
hebben. Om de consistentie in oordelen tussen verschillende beslissingsnemers te kunnen beoordelen kan ook
de NRMSD gebruikt worden. Voor de beslissingsnemers die consistent genoeg zijn gebleken uit de eerste twee
consistentiechecks, wordt steeds hun gemiddelde oordeel aangenomen als schatting van de werkelijke waarde.
Vervolgens wordt de NRSMD berekend over de beslissingsnemers ten opzichte van het gemiddelde van deze
‘beste schattingen’ van de oordelen van de verschillende beslissingsnemers.
Aanname hierin dus is dat het oordeel van de groep weergegeven kan worden als het gemiddelde van de
oordelen van de verschillende beslissingsnemers. Vervolgens wordt de relatieve afwijking van dit oordeel ten
opzichte van de oordelen van de verschillende beslissingsnemers geanalyseerd. De NRMSD kan dus gebruikt
worden om te beoordelen welke beslissingsnemers meer of minder overeenkomen met de rest van de groep.
Het gemiddelde groepsoordeel kan vervolgens gebruikt worden om de totale prioriteiten van de alternatieven,
naar mening van de groep, te bepalen. Door de onderlinge verschillen in oordelen te belichten, kan overwogen
worden, welke oordelen (over alternatieven of criteria) nadere afstemming binnen de groep beslissingsnemers
nodig hebben.

Betrouwbaarheid: Variatie van beoordelingen paarsgewijze vergelijkingen
Om de variatie in de paarsgewijze vergelijkingen te beoordelen, worden alternatieve cijfermatige waarden
toegekend aan de labels in de paarsgewijze vergelijkingen. De waarden van 9 tot 1 tot 9 die nodig zijn om de
voorkeuren en prioriteiten te kunnen berekenen, worden vervangen door de waarden van -8 tot 0 tot 8 van
links naar rechts (zie Figuur 6.12).
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Figuur 6.12: De cijfermatige labels bij de paarsgewijze vergelijkingen worden vervangen om de variatie in de oordelen te
kunnen berekenen.
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De gemiddelden van alle oordelen van een beslissingsnemer met betrekking tot de series die vergelijken met
“Geen Actie”, respectievelijk met “Maximaal”, worden zo berekend. Het gaat er hier om erachter te komen hoe
gevarieerd oordelen aan zijn gegeven in de paarsgewijze beoordelingen. Het teken zegt iets over welk
alternatief gemiddeld in de paarsgewijze vergelijkingen de meeste voorkeur krijgt (maar zegt dus niets over de
totale voorkeur voor een alternatief, dat hangt ook af van de criteriagewichten). Bij een positief teken wordt
gemiddeld een voorkeur uitgesproken voor het alternatief dat links staat in de vergelijking, bij een negatief
teken het alternatief dat rechts staat.
De variatie van de beoordelingen is te berekenen door een spreidingsmaat te gebruiken. In dit geval wordt
gekozen voor de gemiddelde absolute afwijking (Mean Absolute Deviation, MAD, zie vergelijking 6.4). Dit is
voor n voorkeursbeoordelingen xi, het gemiddelde van de absolute waarde van het verschil van xi en het
gemiddelde van de voorkeursbeoordelingen xgem. Voordeel van de MAD is dat de afwijking direct te koppelen is
aan de schaal waarop gemeten is. MAD = 2 correspondeert dus met een gemiddelde absolute afwijking gelijk
aan twee eenheden op de voorkeursschaal, oftewel ‘2 vakjes’.
∑

|

|

(6.4)

Als de variatie laag is, zijn de vergelijkingen niet gevoelig: beslissingsnemers gebruiken maar een beperkt deel
van de schaal om hun voorkeuren aan te geven. Dit levert minder nauwkeurige metingen op omdat
beslissingsnemers maar weinig verschil in onderlinge voorkeuren aanbrengen. Dit geldt natuurlijk voor de
situatie dat er daadwerkelijk onderlinge verschillen zijn in voorkeuren. Dit is te verwachten wanneer gekozen is
voor een set diverse alternatieven zoals in deze casussen.

Betrouwbaarheid: Gevoeligheidsanalyse
Een gevoeligheidsanalyse van alle beoordelingen is te bewerkelijk. In dat geval is het, het belangrijkst om de
gewichten te variëren en de invloed daarvan op de eindoplossing te bestuderen (Saaty, 2001). De verschillende
beoordelingen van criteriagewichten van de verschillende beslissingsnemers veroorzaken in dit geval de
variaties ten opzichte ‘werkelijke waarde’ van het groepsoordeel. In dit geval worden daarom de gewichten
gevarieerd aan de hand van de spreiding van de resultaten binnen de groep (de mate waarin leden uit de groep
van mening verschillen over de gewichten).
Vervolgens wordt de invloed op het resultaat geanalyseerd. De mate van voorkeuren kunnen veranderen, maar
het belangrijkste is dat er geen belangrijke rangomkeringen (‘rank reversals’) optreden. Aanzienlijke
rangomkeringen zouden namelijk betekenen dat wanneer de variatie in de input binnen een realistisch bereik
ligt (dus de gevonden spreiding van de beoordelingen), een verandering in de rangordening van de oplossingen
kan optreden. De aan- of afwezigheid van aanzienlijke rangomkeringen is een teken van de robuustheid van de
oplossing. Situaties waarin grote rangomkeringen ontstaan in de alternatieven met meeste voorkeuren zijn
weinig robuust.
Dit geeft dus een mate van bruikbaarheid van de oplossing in de realiteit: in de realiteit kan input minder
stabiel zijn door externe invloeden en onvolledige informatie. Een oplossing met insignificante rangomkeringen
(kleine verschillen, in lage rangen) zijn robuust.

6.5 NEMEN VAN EEN BESLISSING
Het uiteindelijke resultaat wordt gepresenteerd in een bellendiagram met twee assen (zie Figuur 6.13). Op
basis van dit resultaat zullen beslissingsnemers een beslissing moeten nemen. Op de verticale as wordt het
resultaat van het grondgebruik in financiële termen weergegeven. Op de horizontale as wordt het nietfinanciële nut weergegeven zoals berekend wordt in de AHP-methode. Als verdere verdieping worden ook de
voorkeuren die ieder alternatief met betrekking tot een bepaald criterium krijgt (de ‘deelvoorkeuren’)
bestudeerd om een beslissing verder te onderbouwen. Deze worden in een aparte hand-out weergegeven en
laten dan zien hoe de score van een bepaald alternatief op is gebouwd.
De beslissingsnemers maken ook een inschatting van het risico op basis van de AHP-methode, de hoogte van
het risico wordt weergegeven door middel van de diameter van de bel in het diagram. De

79

referentiealternatieven “Geen Actie” en “Maximaal” worden onderscheiden van de overige alternatieven met
een andere kleur. Zo is duidelijker te zien hoe een alternatief zich verhoudt ten opzichte van de huidige situatie
(is het een betere benutting van de grond?) en in welke mate dit alternatief optimaal presteert (hoe ver ligt het
van “Maximaal” af?)

B
A
“Geen Actie”

“Maximaal”

Figuur 6.13 Alternatieven A en B in een kosten-effectiviteit presentatie binnen dit onderzoek: op de horizontale as het nietfinanciële nut, op de verticale as de financiële opbrengsten. De diameter van de bel geef de grootte van het risico aan.

Op deze manier wordt expliciet gemaakt welke financiële consequenties een alternatief heeft en in welke mate
het bijdraagt aan de bredere organisatiedoelen die niet direct uit te drukken zijn in financiële termen. Hierdoor
kunnen beslissingsnemers bewust de afweging maken hoe deze twee opbrengsten zich voor een alternatief, en
voor alternatieven onderling, moeten verhouden om uiteindelijk een keuze te kunnen maken.
Steeds worden de twee referentiealternatieven ´”Geen Actie”´ en ´”Maximaal” ook weergegeven (Figuur 6.13).
De financiële prestaties worden steeds beschouwd ten opzichte van de uitgangssituatie “Geen Actie”, daarom
scoort die altijd ‘nul’ op de financiële as. Het alternatief “Maximaal” is geen concreet alternatief dat gekozen
kan worden. Het is een hypothetisch alternatief om de maximale waarde van de niet-financiële as aan te geven.
Daarom krijgt “Maximaal” verder ook geen financiële prestaties toegewezen en scoort altijd ‘nul’ op de
financiële as.
Omdat het AHP een compensatoire methode is, is te herleiden welke elementen het meest bijdragen aan het
totale voorkeursoordeel van een alternatief. Hoewel het niet-financiële nut in één waarde is gevat, maakt dit
toch aanwijsbaar wat de voornaamste prestaties zijn van een alternatief. De waarde op de niet-financieel nutas, is in principe alleen nodig om samen te vatten hoe sterke impact de verschillende niet-financiële prestaties
van een alternatief gezamenlijk hebben. Het zal naar verwachting altijd nodig zijn om vervolgens deze score te
ontbinden naar scores op de verschillende criteria om een keuze te kunnen maken. De focus zal dan meer
komen te liggen op de voorkeursbeoordelingen van de prestaties van bepaalde alternatieven.

6.6 CONCLUSIE: MODELONTWIKKELING
Het daadwerkelijke beslissingsondersteunende model wordt ontwikkeld. Generieke criteria en alternatieven
worden geformuleerd, die zullen de onderliggende kennisbron van dit model vormen. Stukken grond hebben
erg diverse eigenschappen, het model zal daarom steeds op casussen worden toegepast. De criteria en
alternatieven die in dit hoofdstuk worden ontwikkeld dienen als startpunt om specifieke criteria en
alternatieven uit te ontwikkelen voor toepassingen. Bij elke toepassing is de set weer uit te breiden en aan te
scherpen om uiteindelijk mogelijk generaliseerbare patronen te ontdekken.
De alternatieven worden ontwikkeld door systematisch concrete grondgebruiken te inventariseren, met behulp
van het Land Based Classification System, en de in de probleemverkenning gevonden karakterisering van grond
en relevante doelen voor beter benutten van grond. Met behulp van de Causal Network Elicitation Technique
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procedure zijn aan de hand van die relevante alternatieven, de doelen uit de probleemverkenning
aangescherpt tot voor dit probleem in het algemeen relevante criteria. De terugkoppeling tussen fasen uit het
beslisproces-model van Mintzberg is hier dus al zichtbaar: vanuit criteria worden alternatieven geformuleerd
en andersom. Beide manieren zijn methoden die door de beslissingsnemers zelf ook kunnen worden gebruikt
om criteria en alternatieven te formuleren. Ook worden de paarsgewijze vergelijkingen geoperationaliseerd tot
bruikbaar instrument. De betrouwbaarheidsbeoordeling-methoden zijn concreet gemaakt in dit hoofdstuk,
zodat ook de betrouwbaarheid van de resultaten beoordeeld kunnen worden.
De kosten-effectiviteit van de alternatieven wordt weergegeven in een bellendiagram. Dit zal het uitgangspunt
zijn op basis waarvan beslissingsnemers hun beslissing zullen nemen. In dit diagram zijn de totale financiële
prestaties, het niet financiële nut en het risico van de alternatieven te zien. De kosten-effectiviteit figuur is een
laagdrempelige manier om de totaalscores weer te geven en dus over alternatieven te discussiëren op basis
van hun totaalscores met betrekking tot financiële prestaties, niet-financieel nut en risico. In een aparte handout worden de totale voorkeurs- en risicoscores uitgesplitst worden naar losse elementen: de voorkeuren en
risico’s met betrekking tot bepaalde criteria. Deze kunnen vervolgens gebruikt worden om de beslissing verder
te onderbouwen.
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7. Ontwikkelen Casussen
Om de validiteit en bruikbaarheid van het model te kunnen toetsen, wordt het model toegepast op een
concrete beslissituatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van twee (hypothetische) case studies, één van
Rijkswaterstaat en één van ProRail. De cases studies zijn hypothetisch, maar wel gebaseerd op bestaande
situaties waar zo dicht mogelijk bij is gebleven.
Eerst worden van de concrete casussen, de situaties geschetst en alternatieven en criteria weergegeven.
Vervolgens wordt verteld hoe de casussen zullen worden beoordeeld door de beslissingsnemers en hoe de
resultaten hiervan geanalyseerd worden. De casus maar ook het model zelf zullen uiteindelijk beoordeeld
worden.

7.1 SITUATIESCHETSEN CASUSSEN
Voor elke organisatie is een geschikte locatie in de portefeuille gezocht, waar meerdere alternatieven mogelijk
zijn. De cases zullen hieronder kort beschreven worden. Bij elke casus is getracht zo dicht mogelijk bij de
realiteit te blijven, soms kan hier echter vanaf geweken zijn omdat informatie onvolledig was of om de casus
uitdagender te maken. De casussen moeten dus als hypothetisch situaties gezien worden die dienen om het
model te testen, en niet als realistische weergaven van de werkelijkheid. In Bijlage 3 zijn de volledige
situatiebeschrijvingen te vinden zoals die zijn voorgelegd aan de beslissingsnemers bij het afnemen van de
AHP-vragenlijst.

Rijkswaterstaat: Steunpunt Hoogvlietse Kerkweg, Rotterdam
In Rotterdam ligt op Ode doorgaande weg tussen de twee stadswijken Hoogvliet en Poortugaal een voormalig
steunpunt voor wegwerkzaamheden ter grootte van 2 hectare (zie Figuur 7.1). Het perceel grenst aan 25
woningen, de helft van het perceel is begroeit met bomen en de opstallen op het terrein zijn gesloopt. De
bodem is vervuild, het terrein ligt er verlaten bij en heeft geen aangename beeldkwaliteit.
Op het terrein is weinig sociale controle door de afgelegen en aan het zicht onttrokken ligging, daarom wordt
het terrein ook vaak illegaal gebruikt door hangjongeren waardoor de buurbewoners zich onveilig voelen. Wel
waarderen zij de natuurwaarde van de bomen op het terrein. Het terrein is strategisch gereserveerd voor het
mogelijke doortrekken van de A4-Zuid. Het project staat voorlopig waarschijnlijk nog niet in een concrete
projectplanning en daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om het terrein tot een maximum van 10 jaar te
benutten.

Figuur 7.1 De RWS-casus Hoogvlietse Kerkweg.
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ProRail: Emplacement Arnhem Goederen
Een actief goederenemplacement kan mogelijk deels gesaneerd worden (groen omlijnd in Figuur 7.2),
waardoor 2 hectare grond vrij komt te liggen (geel). Het perceel ligt ingesloten tussen een bedrijventerrein, een
woonwijk in het noorden en een woon-bedrijventerrein in het westen. Het bedrijventerrein (Blauw) komt maar
moeizaam tot ontwikkeling, door de economische crisis zal de volledige ontwikkeling nog wel even duren
De woonwijk ten noorden (Rood-Noord) van het emplacement is een sociaal-economisch zwakke ‘krachtwijk’.
De bewoners klagen over geluidsoverlast van het emplacement en geven aan dat ze meer groen in de buurt
zouden willen hebben. De westelijke wijk wordt herontwikkeld tot een woonwijk met 800 woningen die
aansluit op het centrum.
Op dit moment is het spoor gesaneerd, verder wordt alleen het noodzakelijke onderhoud verricht. Het terrein
maakt hierdoor een verlaten indruk en des te meer door de braakliggende percelen in de omgeving. Bovendien
vindt er aan de oostzijde van het perceel straatprostitutie (paars) plaats met de nodige drugsoverlast. Hierdoor
is deze plek als sociaal onveilig bij de omgeving bekend komen te staan.

Figuur 7.2 De ProRail casus: Arnhem goederen emplacement.
Het perceel is in deze situatie overtollig. De bedoeling in deze fictieve casus is om het perceel op termijn te
verkopen aan een vastgoedontwikkelaar, maar vanwege de slechte marktomstandigheden wordt hiermee
gewacht totdat de markt is aangetrokken en een hogere prijs kan worden ontvangen. Door het terrein tijdelijk
te benutten, kan het perceel mogelijk ook in de tussentijd rendement voor ProRail opleveren. Het terrein kan
“Maximaal” 10 jaar benut worden, daarna is het in principe nodig om de grond te verkopen.

Alternatieven casussen
De alternatieven die door de ´algemene´ screeningsprocedure zijn gekomen in hoofdstuk 6 (grondgebruiken
die met betrekking tot de grondportefeuille van infrabeheerders mogelijk nuttig kunnen zijn), moeten
natuurlijk nog teruggebracht worden tot een behapbaar aantal dat van toepassing is voor deze casussen.
Vanwege de beschikbaarheid van de locatie, de stedelijke ligging, de grootte van de locatie en andere
verglijkbare randvoorwaarden, lenen de percelen zich in beide casussen voor vergelijkbare alternatieven. Om
het model zo goed mogelijk te testen en de mogelijkheden van beter benutten van grond zo breed mogelijk te
verkennen, is het gewenst om tot zo divers mogelijke afwegingen te komen.
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‘“Geen Actie”’
“Stadslandbouw”
“Zendmast”
“Windmolens”
“Industriehennep”
“Tijdelijke Natuur”
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Daarom zijn in Figuur 7.3 de verwachte prestaties van de alternatieven uitgezet, groen voor positieve en rood
voor negatieve prestaties ten opzichte de status quo ““Geen Actie””. De alternatieven zijn zo gekozen, in
samenspraak met de opdrachtgevers, dat er een divers presterende set alternatieven ontstaat die mogelijk
toepasbaar zouden kunnen zijn binnen de portefeuilles van Rijkswaterstaat en ProRail.

=max
=max

=max

=max
=max =max =max =max =max =max =max =max =max =max =max
Figuur 7.3: de verwachte positieve (groen) of negatieve (rood) prestaties van alternatieven ten opzichte van “Geen Actie”.
Donkergroen (=max) zijn de verwachtte maximale prestaties, die in sommige gevallen gelijk zijn gesteld aan een concreet
alternatief.

De alternatieven in de casussen zijn dus:
0) “Geen Actie”:
De situatie voortzetten zoals die is en alleen het noodzakelijke beheer verrichten.
1) “Stadslandbouw”:
Ondernemers verbouwen landbouwproducten en betrekken de omgeving hierbij.
2) “Windmolens”:
Twee 3MW turbines van honderd meter hoog, waarvoor huur ontvangen wordt.
3) “Industriehennep”:
Een (niet-hallucinogeen) gewas wordt verbouwd. Oppervlakte is belangrijk dus bomen moeten gekapt
worden in het geval van RWS.
4) “Zendmast”:
Een 40 meter hoge “Zendmast” wordt geplaatst waarvoor huur ontvangen wordt
5) “Tijdelijke Natuur”:
Een natuurorganisatie is vanuit ideale of organisatiedoelstelling op zoek naar een perceel om
“Tijdelijke Natuur” op te ontwikkelen
6) “Maximaal”:
Dit alternatief wordt gebruikt om de maximale prestaties van het perceel met betrekking tot de
gedefinieerde criteria inzichtelijk te maken. Wat kan er “Maximaal” van het perceel verwacht worden?
En in welke mate komen de benuttingen van de andere alternatieven hierbij in de buurt? Het is
belangrijk om een zicht op deze grenswaardes te hebben, want misschien is het beter of zelfs
“Maximaal” benutten van dit perceel niet eens zo interessant of haalbaar.
De prestaties zijn in sommige gevallen voorgesteld als een concreet grondgebruik (bijvoorbeeld bij
‘duurzame energie’ wordt verwacht dat er niet meer energie gewonnen kan worden kan met
“Windmolens”), in andere gevallen is een meer open omschrijving gegeven die niet samenhangt met
een concreet alternatief (voor de concrete beschrijvingen, zie Bijlage 5).
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De grondgebruiken worden uitgebreid beschreven in een hand-out. Een voorbeeld van een beschrijving van het
alternatief “Windmolens” is gegeven in Bijlage 4. Het maximale alternatief is specifiek voor elk van de twee
casussen opgesteld en wordt beschreven in Bijlage 5.Deze hand-out wordt gebruikt om de beslissingsnemers
van zoveel mogelijk objectieve informatie te voorzien bij het beoordelen van de casussen.
De hand-out is belangrijk, omdat de kwaliteit van de oordelen mede bepaald wordt door de kwaliteit van de
onderliggende informatie over prestaties. Zeker in dit geval, aangezien beslissingsnemers nog niet bekend zijn
met de alternatieven in deze casussen: zonder aanvullende informatie zouden zij hun voorkeuren uiten op
basis van hun algemene kennis en mogelijk zelfs vooroordelen over alternatieven.

Criteria casussen
De criteria voor de casussen zijn in samenspraak ontwikkeld met de alternatieven, vanuit de set criteria uit
hoofdstuk 6. Dit waren criteria die in het algemeen van belang kunnen zijn bij het beter benutten van grond
van infrabeheerders, in dit hoofdstuk gaat het om criteria die specifiek voor deze casussen van belang zijn. De
specifieke criteria hangen af van de concrete casus, omdat elk alternatief specifieke eigenschappen heeft en
dus ook niet alle algemene criteria voor de casus van toepassing hoeven zijn. Als het creëren van
meewerkingsbereidheid bij een gemeente in een casus geen rol speelt, dan is dit natuurlijk geen criterium in de
casus. Echter, dit kan in andere situaties van beter benutten van grond mogelijk wel een rol spelen, waardoor
dat criterium wel thuishoort in de algemene set van criteria voor het beter benutten van grond De complete
criteria-hiërarchieën voor deze casussen zijn terug te vinden in Figuren 7.4, 7.4 en 7.6.
De criteria zijn ondergebracht in hiërarchieën om meer structuur in de criteria te brengen: criteria die
eenzelfde soort doel dienen worden gegroepeerd Dit heeft als bijkomend voordeel dat minder onderlinge
beoordelingen van criteriagewichten hoeven te worden gemaakt, dan wanneer ze allemaal op hetzelfde niveau
onderling vergeleken zouden worden.
Er zijn criteria opgesteld met betrekking tot niet-financieel nut en de hoogte van het risico. Hoewel
alternatieven met grote risico’s bij voorbaat worden uitgesloten, brengt elk grondgebruik inherent risico’s met
zich mee. Omdat infrabeheerders risicomijdend werken, zeker wanneer het aankomt op iets dat buiten het
primaire proces plaatsvindt als alternatief grondgebruik, worden de risico’s van het grondgebruik ook in kaart
gebracht om relevante risico’s te identificeren.
De criteria-hiërarchieën voor niet-financieel nut en risico zijn voor RWS en ProRail, vanwege de vergelijkbare
stukken grond en het vergelijkbare beleid van beide organisaties vrijwel identiek. Met betrekking tot het nietfinancieel nut zijn de criteria-hiërarchieën voor beide organisaties identiek gedefinieerd (Figuur 7.4). De
hiërarchie van Rijkswaterstaat staat in Figuur 7.5. De ProRail criteria-hiërarchie voor risico bevat één criterium
extra. Omdat het perceel in de ProRail casus langs het actieve emplacement ligt, is ook de mogelijke negatieve
invloed op de beschikbaarheid van dit stuk infrastructuur opgenomen in de hiërarchie (Figuur 7.6).
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Casussen RWS & ProRail: Criteria-hiërarchie - Niet-financieel nut
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Figuur 7.4: Gebruikt criteria-hiërarchie voor niet-financieel nut in de RWS casus.
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Casus RWS: Criteria-hiërarchie - Risico
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Figuur 7.5: Gebruikt criteria-hiërarchie voor risico in de RWS casus.
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Casus ProRail: Criteria-hiërarchie - Risico

Hoogte van risico
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Figuur 7.6: Gebruikte criteria-hiërarchie voor risico in de ProRail casus.
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7.2 BEOORDELING EN TERUGKOPPELING CASE STUDIES
De specifieke aandachtspunten van de resultatenverzameling bij deze specifiek case studies worden hier
beschreven.

Verzameling beoordelingen
De beslissingsnemer heeft op voorhand bij het beoordelen van alternatieven, niet altijd volledige informatie
over de prestaties van die alternatieven (en zijn voorkeuren daarover). Toch wil en moet de beslissingsnemer
de alternatieven beoordelen om een keuze te kunnen maken, ondanks de onvolledige informatie die hij ter
beschikking heeft. Dit is wat Simon (1959) bedoelde met zijn ‘bounded rationality’: de beslissingsnemer zoekt
binnen zijn onvolledige informatie zoeken naar de best mogelijke oplossingen.
Om de kwaliteit van het moel te kunnen bepalen, is het vooral wenselijk geuite voorkeuren voornamelijk
bepaald worden door de intrinsieke voorkeuren van de beslissingsnemer, en niet door onvolledige
geïnformeerdheid van de beslissingsnemer. Dit is zeker relevant bij een hypothetische casus als deze, waarbij
de beslissingsnemers nog maar weinig kennis hebben van de situatie en grondgebruiken. De situatie en
eigenschappen van alternatieven, zijn daarom door de onderzoeker uitgewerkt op basis van zoveel mogelijk
objectieve informatie. Deze zijn vervolgens voorgelegd aan de beslissingsnemers, zodat deze zich voor het
invullen van de vragenlijst zoveel mogelijk kunnen informeren en op basis van zo volledig (en objectief)
mogelijke informatie hun oordelen kunnen vormen.
De paarsgewijze vergelijkingen worden opgenomen in een gestructureerde vragenlijst, die elke
beslissingsnemer, na een toelichting van de methode, individueel met behulp van de informatie uit de handout invult. In deze hand-out staan de prestaties van de alternatieven beschreven. Eerst wordt de reeks
vergelijkingen van “Geen Actie” met de overige alternatieven gevraagd met betrekking tot niet-financieel nut.
Dan volgt een reeks van “Geen Actie” met de andere alternatieven met betrekking tot risico. Vervolgens
worden de criteria onderling afgewogen. Voor deze opzet is gekozen omdat wanneer de vragenlijst in praktijk
te lang blijkt om in te kunnen vullen, op basis van deze resultaten al de totale voorkeuren voor alternatieven
berekend zouden kunnen worden. Vervolgens wordt ook nog een reeks van de alternatieven met “Maximaal”
gevraagd met betrekking tot niet-financieel nut en dan nog een reeks met betrekking tot risico. Op basis van
die laatste twee reeksen zijn er dan voor elke voorkeur met betrekking tot een criterium, voor elk alternatief
twee onafhankelijke vergelijkingen om deze voorkeur mee te berekenen.

Terugkoppeling resultaten case studies: Voorkeuren voor alternatieven
De terugkoppeling zal met de gezamenlijke groep beslissingsnemers van de organisatie plaatsvinden. Hierbij
worden de berekende resultaten gepresenteerd en proberen de beslissingsnemers een keuze te maken aan de
hand van deze resultaten. Het vragen naar een expliciete keuze dwingt naar verwachting de beslissingsnemers
zoveel mogelijk om hun beslissing te onderbouwen.
De beslissingsnemers worden zoveel mogelijk zelf aan het werk gelaten. De onderzoeker heeft kennis van de
methode en resultaten, en kan op interessante punten wijzen om de discussie te stimuleren wanneer dat nodig
zou zijn. Hiervoor worden interessante punten van tevoren voorbereid om zo nodig in de discussie in te kunnen
brengen.

Feedback op het instrument
Daarna vindt terugkoppeling plaats over de invloed op de kwaliteit van de besluitvorming die het tool heeft
gehad. Ook hiervoor wordt het woord zoveel mogelijk bij de beslissingsnemers gelaten om hen zo min mogelijk
te beïnvloeden. Ook hier worden vragen voorbereid om de discussie te stimuleren waar nodig. Vragen in deze
fase zullen in ieder geval gaan over (maar zich niet beperken tot): de manier waarop de uiteindelijke beslissing
is gemaakt, ervaringen met de bruikbaarheid van de methode, en de mate waarin het ideaal alternatief heeft
bijgedragen aan de kwaliteit van de methode. Op basis hiervan moet dan een beeld verkregen worden van de
kwaliteitsverbetering die het instrument aan de beslissing heeft toegebracht.
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7.3 CONCLUSIE: ONTWIKKELEN CASUSSEN
Om het model te illustreren wordt bij elke infrabeheerder een case study verricht: het voormalig steunpunt
Hoogvlietse Kerkweg (RWS) en het te saneren emplacement Arnhem Goederen (ProRail). Op basis van de
bredere set criteria en alternatieven uit de modelontwikkeling, worden specifieke geschikte alternatieven en
criteria bij de cases geformuleerd. Gekozen is voor een set alternatieven die breed scoort met betrekking tot
een brede set criteria. Hierdoor zijn deze casussen te gebruiken voor de beslissingsnemers om een aantal
diverse, mogelijk realistische alternatieven te verkennen. Daarnaast zullen door eigenschappen die betrekking
hebben op een gevarieerde set criteria, onderlinge afwegingen afdwingen wat de kwaliteit van het model om
bij dit soort beslissingen te ondersteunen beter zichtbaar maakt.
Omdat het hier om hypothetische situaties gaat, met nieuwe grondgebruiken, lijkt het belangrijk om
beslissingsnemers op basis van objectieve informatie zo volledig mogelijk hierover te informeren. De geuite
voorkeuren zijn dan zoveel mogelijk afhankelijk van de intrinsieke voorkeuren van beslissingsnemers en zo min
mogelijk van onvolledige geïnformeerdheid van de beslissingsnemers. Hier is natuurlijk een verhoogd risico op
bij het verkennen van alternatieven die nieuw zijn voor de beslissingsnemers.
Aan de hand van gestructureerde vragenlijsten worden de paarsgewijze vergelijkingen verzameld. De opzet van
deze lijst is zo gekozen, dat halverwege de lijst al de essentiële vergelijkingen verzameld zijn om de totale
voorkeuren te kunnen berekenen. Dit omdat nog moet blijken of beslissingsnemers de gehele lijst in kunnen
vullen binnen de gestelde tijd. Vervolgens worden de ‘overtollige’ vergelijkingen (met het alternatief
“Maximaal”) verzameld zodat er voor elk voorkeursoordeel nog een tweede onafhankelijk voorkeursoordeel
bepaald kan worden.
Vanuit de ingevulde beoordelingen worden vervolgens de totale voorkeuren voor de alternatieven berekend.
In een groepssessie zal beslissingsnemers worden gevraagd een keuze te maken binnen de alternatieven. Het
vragen naar een keuze (in tegenstelling tot een rangordening of categorisering etc.) zal beslissingsnemers naar
verwachting dwingen hun beslissing zo te onderbouwen: waarom kiezen ze nu net voor dit alternatief? De
kwaliteit van het DSS an sich wordt onderzocht door de beslissingsnemers terugkoppeling te laten geven op de
vraag, in welke mate het DSS naar hun mening de kwaliteit van de beslissing heeft beïnvloed.
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8. Resultaten: Beoordelingen
Casussen
Het in hoofdstuk 6 ontwikkelde DSS is toegepast op de casussen van hoofdstuk 7. De resultaten van deze
beoordelingen worden in dit hoofdstuk weergegeven. In hoofdstuk 9 worden de resultaten vervolgens
teruggekoppeld naar de beslissingsnemers om hen een keuze te laten maken in de casussen en feedback te
laten geven op de kwaliteit van het instrument. Vanaf dit hoofdstuk wordt voor afkorting een beslissingsnemer
soms afgekort naar DM (Decision Maker).

8.1 INDIVIDUELE BESLISSINGSNEMERS
In deze paragraaf worden de beoordelingen die de individuele beslissingsnemer maakten, gepresenteerd.
Daarvoor zal eerst de consistentie van de beoordelingen van individuele beslissingsnemers beoordeeld worden
om iets te kunnen zeggen over de betrouwbaarheid van deze beoordelingen.
Belangrijk is om te onthouden dat er twee hoofdtypen beoordelingen door de beslissingsnemers zijn gemaakt.
Het eerste type zullen ‘prestatiebeoordelingen’ genoemd worden. Hierbij geeft de beslissingsnemer zijn
voorkeur aan voor een alternatief aan met betrekking tot een bepaald criterium, op basis van de relevante
prestaties van dat alternatief.
Het tweede type beoordelingen zullen ´criteriumgewicht beoordelingen´ genoemd worden. Hierbij geeft een
beslissingsnemer zijn oordeel over de mate van belangrijkheid van dat criterium in verhouding met andere
criteria. Dus zijn voorkeur voor dat criterium ten opzichte van andere criteria.
Daarbij zijn er criteria gedefinieerd die het niet-financiële nut meten, en criteria die het risico van een
alternatief meten. Er zijn dus vier groepen beoordelingen te onderscheiden (zie Figuur 8.1): voorkeur en
prioriteit ten opzichte van niet-financieel nut en risico. Voor de overzichtelijkheid van de analyses worden deze
ieder met een andere kleur aangegeven.

Prestatiebeoordeling
Criteriumbeoordeling

Niet-financieel nut
LichtPaars
Lichtgroen

Risico
Geeloranje
Lichtrood

Figuur 8.1: Er zijn vier verschillende typen beoordelingen die voor de overzichtelijkheid in de analyses met een bepaalde
kleur worden weergeven.

Consistentiecheck 1: Willekeurigheid in beoordelingen individuele beslissingsnemer
In paragraaf 6.4 is uitgelegd dat een ´niet voldoende hoge´ F-waarde aangeeft, dat een beslissingsnemer te
inconsistent is geweest in zijn beoordelingen om daarmee een beslissing te kunnen onderbouwen. In Bijlage 6
is aan de hand van visuele inspectie van de prestatiebeoordelingen, bepaald dat F=1,5 een voorzichtige
drempel is om te kunnen oordelen dat minimaal één alternatief aanzienlijk afwijkt van de andere alternatieven.
Bij het bepalen van deze drempel is er op gelet dat de foutmarges niet dermate groot zijn dat de gemiddelden
moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Een lage F-waarde bij veel beoordelingen, betekent dat de oordelen
van de beslissingsnemer onbetrouwbaar zijn.
Rijkswaterstaat
De F-waarden bij prestatiebeoordelingen van de RWS beslissingsnemers zijn te zien in Figuur (Figuur 8.2). Het
kan natuurlijk voorkomen dat met betrekking tot een bepaald criterium een beslissingsnemer alle criteria
evenveel voorkeur geeft. Als dit te vaak gebeurt zou dit zoals eerder gezegd onrealistisch zijn.
De drempelwaarde van F = 1,5 wordt enige malen onderschreden (rood). Er is bij deze specifieke oordelen dus
geen aanzienlijk verschil tussen de oordelen over de verschillende alternatieven. Echter, voor alle
beslissingsnemers ligt de mediane F-waarde (groen) boven de grenswaarde en lijken de RWS-beslissingsnemers
dus over het algemeen onderscheid voor minimaal één alternatief hebben aan te kunnen geven. Was dit niet
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zo geweest, dan waren de beoordelingen onbetrouwbaar geweest. Er is echter nog niet hard te maken dat de
beoordelingen wél betrouwbar zijn, dat volgt uit consistentiecheck 2.
Er zijn enige onderlinge verschillen te zien tussen beslissingsnemers. De mediane F-waarden variëren van F =
2,14 (DM2) tot F = 4,00 (DM 4), dus hoewel alle beslissingsnemers in voldoende mate enig onderscheid in hun
voorkeuren aan kunnen geven, geldt dit voor de ene meer dan voor de ander.

F
Crit. 1.1
Crit. 1.2
Crit. 1.3
Crit. 1.4
Crit. 2.1
Crit 2.2
Crit. 2.3
Crit. 2.4
Crit. 3
Crit. 4.1
Crit. 4.2
Crit. 5
Crit. 7
Crit. 8.1
Crit. 8.2
Mediaan
Rang
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4,63
16,31
7,02
3,73
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2,42
2,73
0,58
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1,94
2,15
2,30
1,28
4,89
7,65
7,55
10,40
3,17
1,08
11,92
57,84
6,75
33,13
1,71
0,87
1,98
1,36
16,59
1,22
4,04
0,81
2,81
7,59
2,55
5,25
2,78
2,87
2,47
2,41
4,74
5,07
8,45
2,81
3,26
6,35
2,50
9,01
6,31
1,68
3,26
2,20
0,15
7,15
3,52
1,61
2,03
5,26
2,62
2,19
2,49
2,14
1,62
3,87
2,20
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19,19
2,89
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12,21
1,82
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8,29
3,72
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1,72
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2,84
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1,84
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2,58
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3
6
2
1
4
5

Figuur 8.2 De F-waarden bij prestatiebeoordelingen van de RWS beslissingsnemers.

ProRail
Ook bij ProRail ligt de mediane F-waarde per beslissingsnemer boven de drempelwaarde van F = 1,5 (Figuur
8.3). Beslissingsnemer 1 heeft met F = 2,17 de laagste mediane waarde, beslissingsnemer 5 met 5,79 de
hoogste. Er kan dus gezegd worden dat de beslissingsnemers bij ProRail in ieder geval niet alle alternatieven
gelijk beoordeeld hebben. Wanneer dit wel zou zijn zouden de beoordelingen onbetrouwbaar zijn.
F
ProRail DM 1 ProRail DM 2 ProRail DM 3 ProRail DM 4 ProRail DM 5 ProRail DM 6
Crit. 1.1
21,24
403,48
3,81
267,80
565,87
45,80
Crit. 1.2
2,67
0,82
2,96
2,37
4,85
7,84
Crit. 1.3
9,67
3,33
7,95
3,73
19,88
11,33
Crit. 1.4
6,98
4,17
11,67
76,70
21,02
23,99
Crit. 2.1
18,27
3,30
3,21
1,50
2,89
3,11
Crit 2.2
0,71
4,81
2,10
4,75
6,66
4,11
Crit. 2.3
1,64
3,57
2,93
3,22
5,02
2,82
Crit. 2.4
0,83
6,62
45,02
3,07
7,23
7,71
Crit. 3
1,01
3,84
12,99
5,23
20,52
75,08
Crit. 4.1
1,23
3,05
27,59
3,13
5,11
3,74
Crit. 4.2
0,99
2,20
2,83
2,73
2,58
3,36
Crit. 5
2,17
2,87
3,88
16,62
4,00
3,78
Crit. 6
53,09
6,17
3,65
1,04
8,59
1,45
Crit. 7
3,31
1,79
0,61
4,99
5,79
3,60
Crit. 8.1
1,76
5,79
13,00
10,59
3,79
9,78
Crit. 8.2
5,25
1,95
1,40
3,93
3,06
5,66
Mediaan
2,17
3,57
3,81
3,73
5,79
4,11
Rang
6
5
3
4
1
2
Figuur 8.3 De F-waarden van de prestatiebeoordelingen in de ProRail casus.
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Consistentiecheck 2: Relatieve afwijking in beoordelingen individuele beslissingsnemer
In de vorige check is bekeken of in de oordelen minimaal één alternatief onderscheidbaar anders presteert. Zou
dit niet zo zijn, dan worden de beoordelingen onbetrouwbaar geacht. Echter, hiermee is nog niet te bevestigen
dat de oordelen van de beslissingsnemers betrouwbaar genoeg zijn gemaakt. Daarom is het belangrijk om te
weten hoe nauwkeurig de oordelen van de beslissingsnemers zijn geweest.
Hiervoor is steeds de relatieve fout NRMSD berekend voor alle beoordelingen die een beslissingsnemer heeft
gegeven (paragraaf 6.4), dus prestatiebeoordelingen én criteriumgewicht-beoordelingen. Het gaat erover hoe
nauwkeurig een beslissingsnemer in het algemeen in zijn oordelen is. De NRMSD van elke
voorkeursbeoordeling is te zien in Bijlage 7.
Rijkswaterstaat
De resultaten met betrekking tot de relatieve afwijking NRMSD zijn samengevat in Figuur 8.4. Een grotere
NRMSD betekent dat de beslissingsnemer onnauwkeuriger is geweest in het bepalen van zijn oordeel: zijn
afzonderlijke onafhankelijke oordelen lagen verder uit elkaar. Beslissingsnemer 1 is het minst onnauwkeurig
geweest met NRMSD = 0,31; beslissingsnemer 6 het meest met NRMSD = 0,44.
NRMSD DM
eigen oordelen

RWS DM 1
RWS DM 2
RWS DM 3
RWS DM 4
RWS DM 5
RWS DM 6
Gemiddelde

Gemiddelde
Gemiddelde
alle
NRMSD
per DM
oordelen
0,31
0,36
0,41
0,37
0,37
0,44
0,38

Rang
1
2
5
4
3
6

Gemiddelde
N-F. Nut
0,34
0,42
0,39
0,39
0,38
0,40
0,39

Gemiddelde
Risico
0,24
0,17
0,41
0,30
0,26
0,49
0,31

Gemiddelde
Criteria NF-Nut.
0,23
0,41
0,53
0,43
0,49
0,54
0,44

Gemiddelde
Criteria Risico
0,43
0,55
0,43
0,31
0,55
0,56
0,47

Figuur 8.4 De gemiddelde relatieve afwijking in de oordelen van alle beslissingsnemers van RWS is NRMSD = 0,38 en loopt
van NRMSD = 0,31 (DM 1) tot NRMSD = 0,44 (DM6).

Maar wat betekent de waarde NRMSD op zich, als absolute maat van onnauwkeurigheid?
De NRMSD geeft aan hoe groot de meetfout is ten opzichte van de gemiddelde waarde die gemeten wordt.
Wanneer de beslissingsnemers totaal willekeurig zouden oordelen en eveneens aan de hand van twee
metingen telkens de gemiddelde voorkeur berekenen, dan zou NRMSD = 0,667 bedragen. Wanneer een
beslissingsnemer herhaaldelijk steeds perfect hetzelfde oordeel zou geven, dan zou NRMSD = 0 bedragen.
De gemiddelde afwijking in oordelen van de RWS beslissingsnemers is NRSMD = 0,38. Deze waarde is kleiner
dan NRMSD = 0,667, dat betekent dus dat de beslissingsnemers in ieder geval niet totaal willekeurig
geoordeeld hebben. Toch lijkt in absolute zin de afwijking per oordeel aanzienlijk, omdat gemiddeld de
NRMSD-afwijking dus 38% van de geschatte waarde beslaat.
De relatieve afwijking lijkt voor de verschillende beslissingsnemers wel in hetzelfde bereik te liggen (van 31%
tot 44%). Hoewel beslissingsnemer 6 en wellicht ook beslissingsnemer 3 minder nauwkeurig geoordeeld
hebben, lijkt het verschil in nauwkeurigheid in verhouding met de andere beslissingsnemers niet zo groot te
zijn dat deze daarom uitgesloten moeten worden van verdere analyse. Daarom wordt er voor gekozen om de
resultaten van alle beslissingsnemers mee te nemen in de volgende analyse: hoewel moeilijk te zeggen is hoe
betrouwbaar ze zijn in absolute zin, zijn ze wel even betrouwbaar. Het lijkt moeilijk te verantwoorden om de
ene beslissingsnemer niet mee te nemen en de andere wel in de verdere analyse van de totale voorkeuren
voor alternatieven.
Overigens valt ook op dat de prestatiebeoordelingen gemiddeld nauwkeuriger zijn (NRMSD = 0,39 en NRMSD =
0,31) dan de beoordelingen met betrekking tot gewichten van criteria (NRMSD = 0,44 en NRMSD = 0,47).
ProRail
De relatieve afwijking in alle beoordelingen van elke beslissingsnemer van ProRail is gegeven in Figuur 8.5.
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Gemiddelde
Gemiddelde
Gemiddelde
Gemiddelde
N-F. Nut
Risico
Criteria NF-Nut.
Criteria Risico
ProRail DM 1
0,45
0,51
0,31
0,49
0,51
ProRail DM 2
0,36
0,32
0,35
0,71
0,35
ProRail DM 3
0,30
0,29
0,27
0,44
0,39
ProRail DM 4
0,37
0,38
0,24
0,63
0,52
ProRail DM 5
0,28
0,26
0,30
0,31
0,48
ProRail DM 6
0,31
0,28
0,33
0,37
0,51
Gemiddelde
0,35
0,34
0,30
0,49
0,46
Figuur 8.5 De relatieve afwijkingen NRMSD van de beoordelingen van de beslissingsnemers van ProRail. De gemiddelde
NRMSD = 0,38 en varieert van 0,28 (DM 5) tot 0,45 (DM 1).
NRMSD DM
eigen oordelen

Gemiddelde
Gemiddelde
alle
oordelen
NRMSD
per DM

Rang
6
4
2
5
1
3

Dezelfde trends als in de resultaten van RWS kunnen ontdekt worden. De gemiddelde NRMSD van alle ProRail
beslissingsnemers is iets kleiner, maar vergelijkbaar: NRMSD = 0,35 ten opzichte van NRMSD = 0,38 bij RWS.
Het bereik van de waarden is van NRMSD = 0,28 (DM5) tot NRMSD = 0,45 (DM1). De relatieve
onnauwkeurigheid lijkt ook hier dus in hetzelfde bereik te liggen en de beslissingsnemers dus “even
onnauwkeurig”. Ook hier zullen daarom in de verdere analyse de resultaten van alle beslissingsnemers
meegenomen worden, omdat ook de ProRail beslissingsnemers onderling vergelijkbaar nauwkeurig geoordeeld
hebben.
Ook hier zijn de relatieve afwijkingen in de prestatiebeoordelingen (NRMSD = 0,34 en NRMSD = 0,30) lager dan
die van de gewichtsbeoordelingen van de criteria (NRMSD = 0,49 en NRMSD = 0,46).

Totale prioriteiten individuele beslissingsnemers
Op basis van de eerste twee consistentiechecks, is geoordeeld dat de oordelen van de individuele
beslissingsnemers ongeveer even betrouwbaar zijn. De oordelen lijken daarbij betrouwbaar genoeg om de
totale prioriteiten van elke beslissingsnemer te kunnen berekenen.
Hiervoor worden per beslissingsnemer het gemiddelde voorkeursoordeel met betrekking tot een criterium
over een alternatief (dus op basis van de vergelijking met “Geen Actie” en “Maximaal”) en de gemiddelde
criteria-gewichten (op basis van de onderlinge vergelijking met criteria van dezelfde orde in de hiërarchie). Op
basis hiervan zijn de totale prioriteiten van de alternatieven behorende bij de case studies berekend. Deze zijn
weergegeven in Bijlage 8.
Wat opvalt is dat op het eerste gezicht hier moeilijk patronen in te ontdekken zijn. Dat komt doordat voor elke
beslissingsnemer zijn eigen specifieke combinatie van criteriagewichten en prestatieoordelen zijn gebruikt. Het
gaat hier echter om een groepsbeslissing. Extreme meningen van een individuele beslissingsnemer met
betrekking tot voorkeur voor alternatieven of prioriteit van gewichten zijn wellicht te compenseren, waarmee
dan beter een oordeel kan worden bepaald dat voor de groep als geheel geldt. De resultaten met betrekking
tot het bepalen van de prioriteiten van de groep beslissingsnemers als geheel, worden in de volgende
paragraaf weergegeven.

8.2 BEOORDELINGEN VAN BESLISSINGSNEMERS ALS GROEP
In deze paragraaf worden de resultaten gegeven met betrekking tot de groep beslissingsnemers als geheel
gepresenteerd. De oordelen van de individuele beslissingsnemers worden gebruikt om groepsoordelen te
bepalen. Daarvoor wordt eerst nog consistentiecheck 3 uitgevoerd, om te bepalen in hoeverre de oordelen van
individuele beslissingsnemers overeenkomen met het oordeel van de gehele groep beslissingsnemers. Met de
term ‘groepsgemiddelde’ wordt in deze sectie het gemiddelde van de oordelen bedoeld dat genomen wordt
over de individuele beslissingsnemers.

Consistentiecheck 3: Relatieve afwijking tussen beoordelingen verschillende
beslissingsnemers onderling
Een beslissingsnemer kan consistent zijn, maar ook consistent anders oordelen dan de rest van de groep.
Voordat de totale prioriteiten op basis van de beoordelingen van alle beslissingsnemers worden berekend,
moet dus eerst de vraag beantwoord worden in hoeverre de oordelen van de onderlinge beslissingsnemers
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overeenkomen. Hiervoor wordt voor elk oordeel van een beslissingsnemer (dus prestatiebeoordelingen én
criteria gewichtsbeoordelingen), de relatieve afwijking NRMSD ten opzichte van het groepsgemiddelde van dat
oordeel berekend. De aanname wordt gemaakt dat het groepsgemiddelde een goede benadering is van het
oordeel van de groep. Een hogere NRMSD, betekent dat het oordeel van de beslissingsnemer verder ligt van
het oordeel van de groep.
Rijkswaterstaat
De relatieve afwijking van de oordelen van een beslissingsnemer ten opzichte van de oordelen van de groep,
zijn gegeven in Figuur (8.6). Voor elke beoordeling van een beslissingsnemer, is de NRMSD berekend ten
opzichte van het groepsgemiddelde.
NRMSD DM
Gemiddelde
Gemiddelde
Gemiddelde
Gemiddelde
Gemiddelde
tov Groep
alle oordelen
Rang
N-F. Nut
Risico
Criteria NF-Nut. Criteria Risico
RWS DM 1
0,51
1
0,52
0,49
0,57
0,41
RWS DM 2
0,67
6
0,75
0,47
0,61
0,74
RWS DM 3
0,61
3
0,59
0,64
0,71
0,54
RWS DM 4
0,61
4
0,65
0,49
0,69
0,51
RWS DM 5
0,58
2
0,59
0,45
0,74
0,53
RWS DM 6
0,63
5
0,61
0,63
0,70
0,80
Gemiddelde
0,60
0,62
0,53
0,67
0,59
Figuur 8.6 De relatieve afwijking van het (gemiddelde) oordeel van een RWS-beslissingsnemer ten opzichte van het
gemiddelde oordeel van de groep.

De gemiddelden over alle oordelen van een beslissingsnemer lopen uiteen van NRMSD = 0,51 (DM1) tot
NRMSD = 0,67 (DM2). Gemiddeld bedraagt de NRMSD voor elke beslissingsnemer NRMSD = 0,60.
Dit betekent dat gemiddeld een (gemiddeld) oordeel van een beslissingsnemer, de NRMSD-afwijking 60% is
ten opzichte van het oordeel van de groep als geheel (als aangenomen wordt dat het gemiddelde van de
beoordelingen het groepsoordeel weergeeft). Dit is een forse afwijking te noemen en op basis hiervan kun je je
afvragen of er wel gezamenlijke lijnen in de oordelen te onderscheiden zijn.
Wat echter wel opvalt is dat deze relatieve afwijkingen wel weer in dezelfde orde van grootte zijn (NRMSD =
0,51 tot NRMSD = 0,67). Daarom is het moeilijk te verantwoorden waarom de resultaten van een bepaalde
beslissingsnemer uit de verdere analyse weggelaten zouden moeten worden. Zeker als je je bedenkt dat er
wellicht verschillende ‘gedachtenstromingen’ binnen de groep zijn, dus dat het gemiddelde oordeel niet
bestaat maar er wellicht subgroepen beslissingsnemers bestaan die meer overeenkomst met elkaar hebben
dan met anderen.
Het gemiddelde oordeel over alle individuele beslissingsnemers kan een onderbouwde eerste weergave van de
criteriagewichten van ‘de groep’ zijn, en zodoende aanleiding vormen voor discussie over de werkelijke
criteriagewichten van de groep. Daarom wordt voor berekening van de totale voorkeuren in het vervolg bij
deze casus de gemiddelde criteriagewichten over de individuele beslissingsnemers als criteriagewichten
gebruikt.
ProRail
In Figuur 8.7. Zijn de gemiddelde NRMSD van de beslissingsnemers van ProRail ten opzichte van hun groep
weergegeven.
NRMSD DM
tov Groep
ProRail DM 1
ProRail DM 2
ProRail DM 3
ProRail DM 4
ProRail DM 5
ProRail DM 6
Gemiddelde

Gemiddelde
alle oordelen
0,71
0,60
0,49
0,52
0,44
0,47
0,54

Rang
6
5
3
4
1
2

Gemiddelde
N-F. Nut
0,81
0,58
0,47
0,52
0,40
0,47
0,54

Gemiddelde
Risico
0,52
0,62
0,55
0,40
0,39
0,40
0,48

Gemiddelde
Criteria NF-Nut.
0,68
0,73
0,53
0,87
0,64
0,51
0,66

Gemiddelde
Criteria Risico
0,55
0,41
0,33
0,40
0,73
0,76
0,53

Figuur 8.7 De relatieve afwijking van het (gemiddelde) oordeel van een ProRail-beslissingsnemer ten opzichte van het
gemiddelde oordeel van de groep.
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De gemiddelde NRMSD ligt hier met NRMSD = 0,54 lager dan de NRMSD = 0,60 van Rijkswaterstaat. Echter, de
spreiding in waarden is wel groter, van NRMSD = 0,44 (DM5) tot 0,71 (DM 1). Hier kan gedacht worden aan het
verwijderen van de resultaten van beslissingsnemer 1 uit verdere analyse, zodat het bereik van het restant van
de groep van NRMSD = 0,44 (DM5) tot NRMSD = 0,60 (DM2) zou zijn en het gemiddelde naar NRMSD = 0,50
zou dalen. Het verschil tussen hoogste en laagste NRMSD daalt dan van NRMSD = 0,71 - 0,44 =0,27 naar
NRMSD = 0,60-0,44 = 0,16.
De grotere mate van afwijking van de oordelen van DM1 ten opzichte van de groep lijkt vooral te worden
veroorzaakt door zijn afwijkende prestatiebeoordelingen met betrekking tot niet-financieel nut (met NRMSD =
0,81). Er wordt echter de voorkeur aan gegeven om de informatie van de beoordelingen van beslissingsnemer
1 te behouden door hem niet uit te sluiten van verdere analyse. Deze afwijkende oordelen kunnen later
immers input voor discussie zijn rondom de ‘juiste’ waarden. Daarbij is de gemiddelde waarde van de NRMSD
voor al zijn oordelen ook weer niet extreem veel grotere dan de NRMSD van andere beslissingsnemers.
De effecten van zijn afwijkende oordeel op de totale prioriteiten in het groepsonderdeel zullen daarnaast nader
worden onderzocht, door middel van de gevoeligheidsanalyse (criteriagewichten) en de hierna de volgende
prioriteitsberekening (prestatieoordelen).

Totale voorkeuren beslissingsnemers als groep
De verschillende prestatiebeoordelingen en criteriagewicht-beoordelingen moeten nu samen worden gebracht
om de totale voorkeuren te kunnen berekenen. Met de gemiddelde criteriagewichten als schatting voor de
criteriagewichten van de groep zijn de totale voorkeuren van de alternatieven berekend voor elke
beslissingsnemer. Het gemiddelde van deze voorkeuren van de individuele beslissingsnemers, wordt gezien als
de totale voorkeur van de groep met betrekking tot een bepaald alternatief.
De relatieve afwijking RMSD van elke totale voorkeur van een beslissingsnemer ten opzichte van het
groepsgemiddelde is steeds berekend. Dit wordt gezien als de ‘foutmarge’ en geeft een beeld van de mate
waarin de verschillende prestatiebeoordelingen van beslissingsnemers hebben geleid tot andere voorkeuren.
Verschillen in voorkeur zijn dan ontstaan doordat prestatiebeoordelingen van individuele beslissingsnemers
verschillen. De ene beslissingsnemer kent dan meer voorkeur toe aan een alternatief met betrekking tot een
criterium, dan een andere beslissingsnemer in die situatie. Dit zegt iets over hoe beslissingsnemers de
prestaties van alternatieven inschatten.
De verschillen in voorkeur die ontstaan door de verschillende criteriagewichten, worden geanalyseerd in de
gevoeligheidsanalyse door de criteriagewichten te variëren uitgaande van de gemiddelde
prestatiebeoordelingen.
Rijkswaterstaat
De prioriteiten met betrekking tot het Niet-Financieel-Nut en de bijbehorende relatieve afwijkingen zijn
gegeven in Figuur 8.9,. Op basis van toebedeelde voorkeuren en foutmarges lijkt hier sprake te zijn van twee
‘koplopers’ (“Maximaal” en “Tijdelijke Natuur”), een middenmoot (“Stadslandbouw”, “Industriehennep”,
“Windmolens”) en de twee alternatieven met minste voorkeur (“Geen Actie”, “Zendmast”).
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Totale Prioriteiten: Niet-Financieel Nut
Prioriteit
RMSD
Rang
Alt 0
0,06
0,03
7
Alt 1
0,15
0,04
3
Alt 2
0,11
0,03
5
Alt 3
0,13
0,03
4
Alt 4
0,08
0,04
6
Alt 5
0,22
0,08
2
Alt 6
0,24
0,06
1

Figuur 8.9 Totale voorkeuren van beslissingsnemers met betrekking tot ‘niet-financieel nut’ van alternatieven in de RWS-casus.

Te zien is dat de het maximale alternatief “Maximaal” de grootste voorkeur (w = 0,24) toebedeeld krijgt van de
RWS-beslissingsnemers. De foutmarge (voorkeursbeoordelingen door verschillende beslissingsnemers) is iets
kleiner maar relatief vergelijkbaar met die van “Tijdelijke Natuur”, dat een net iets lagere voorkeur (w = 0,22)
toebedeeld heeft gekregen. Van hoog naar laag scoren dan respectievelijk “Stadslandbouw” (w = 0,15),
“Industriehennep” (w = 0,13) en “Windmolens” (w = 0,11). De foutmarges overlappen waarbij “Windmolens”
en “Stadslandbouw” wel mogelijk meer te onderscheiden zijn. De laagste voorkeur is toegekend aan het
alternatief “Geen Actie” (w = 0,06). Het alternatief “Zendmast” scoort iets hoger (w = 0,08) waarbij de
foutmarges van deze twee wel redelijk overlappen.

Totale Prioriteiten: Niet-Financieel Nut
Prioriteit
RMSD
Rang
Alt 0
0,10
0,05
6
Alt 1
0,11
0,05
5
Alt 2
0,20
0,06
1
Alt 3
0,14
0,05
4
Alt 4
0,19
0,04
2
Alt 5
0,18
0,04
3
Alt 6
0,07
0,04
7

Figuur 8.10 Totale risico’s die zijn toebedeeld aan de alternatieven in de RWS-casus.

De totale risico’s zijn weergegeven in Figuur 8.10. Alternatieven “Windmolens”, “Zendmast” en “Tijdelijke
Natuur” krijgen door de beslissingsnemers van RWS het hoogste risico toebedeeld. De foutmarges zijn
ongeveer even groot en gemiddeldes ongeveer even hoog waardoor deze drie alternatieven praktisch niet te
onderscheiden zijn.“Industriehennep” lijkt dan het hoogst te scoren waarna “Geen Actie” en “Stadslandbouw”
met rang 5 en 6 op risico beoordeeld worden. “Maximaal” heeft onderscheidbaar het minste risico toebedeeld
gekregen met w = 0,07.
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ProRail
De totale voorkeuren die de beslissingsnemers van ProRail met betrekking tot niet-financieel nut aan
alternatieven in casus hebben toegekend, zijn te zien in Figuur 8.11.

Totale Prioriteiten: Niet-Financieel Nut
Prioriteit RMSD
Rang
Alt 0
0,09
0,09
5
Alt 1
0,11
0,02
4
Alt 2
0,08
0,02
7
Alt 3
0,08
0,01
6
Alt 4
0,18
0,06
2
Alt 5
0,14
0,03
3
Alt 6
0,32
0,06
1

Figuur 8.11 Totale voorkeuren van beslissingsnemers met betrekking tot ‘niet-financieel nut’ in de ProRail-casus.

Alternatief “Maximaal” krijgt overduidelijk de hoogste voorkeur met w = 0,32. “Zendmast” en “Tijdelijke Natuur”
krijgen de tweede en derde voorkeur met respectievelijk w = 0,18 en w = 0,14. De foutmarge (afwijking tussen
totale voorkeuren van verschillende beslissingsnemers) van “Zendmast” is echter wel groter dan die van
“Tijdelijke Natuur” en daardoor is de onderlinge rang niet helemaal zeker vast te stellen. “Stadslandbouw”
(0,11) volgt als vierde in de rangordening, waarna “Geen Actie” volgt met w = 0,09. Opvallend is de grote
foutmarge van “Geen Actie”, waardoor dit alternatief rangorde drie tot en met zeven zou kunnen beslaan.
Beslissingsnemers zijn dus minder eenduidig over het niet-financieel nut van het onbenut laten van deze
locatie, dan over meer actieve benuttingen.
Ook interessant is dat “Industriehennep” (w = 0,08) en “Windmolens” (w = 0,08) een lagere gemiddelde
voorkeur toebedeeld krijgen dan ‘“Geen Actie” ondernemen’. De foutmarges zijn kleiner dan die van “Geen
Actie”, maar desalniettemin zijn er dus ook argumenten dat deze alternatieven minder bijdragen aan het nietfinancieel nut ten behoeve van de organisatie. Dit is opvallend want dat betekent dat door sommige
beslissingsnemers geoordeeld wordt dat sommige van de grondgebruiken die hier zijn uitgezocht, juist tot
minder niet-financieel nut voor de organisatie leiden.

Totale Prioriteiten: Niet-Financieel Nut
Prioriteit RMSD
Rang
Alt 0
0,13
0,09
6
Alt 1
0,14
0,04
5
Alt 2
0,19
0,04
1
Alt 3
0,17
0,04
2
Alt 4
0,16
0,04
3
Alt 5
0,16
0,04
4
Alt 6
0,05
0,01
7

Figuur 8.12 Totaal beoordeelde risico´s van alternatieven in de ProRail-casus.
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Figuur 8.12 toont de totale risico’s van de alternatieven volgens de beslissingsnemers van ProRail. Gezien de
foutmarges en de gemiddelde waarden is er tussen de alternatieven zeer moeilijk van een duidelijke
onderscheid te spreken.
Alleen kijkende naar de gemiddelde waarden worden “Windmolens” (w = 0,19) het meest risicovol beoordeeld,
dicht gevolgd door zowel “Industriehennep” (w = 0,17), “Zendmast” (w = 0,16) en “Tijdelijke Natuur” (w = 0,16).
Echter, de foutmarges zijn dusdanig dat een duidelijk onderscheid niet aanwezig is tussen de alternatieven.
“Stadslandbouw” (w = 0,14) lijkt lager te scoren dan “Windmolens” met inachtneming van de foutmarges, maar
kan gezien de foutmarges ook van rang wisselen met “Industriehennep”, “Zendmast” en “Tijdelijke Natuur”.
Over het risico van “Geen Actie” (w = 0,13) is absoluut weinig overeenstemming tussen de beslissingsnemers.
Deze kan rangen 2 tot en met 7 beslaan als meest risicovolle grondgebruik. Het maximale alternatief wordt
juist overduidelijk gezien als het minst risicovolle grondgebruik.

Gevoeligheidsanalyse
In de vorige sectie zijn de totale prioriteiten berekend aan de hand van de verschillende
prestatiebeoordelingen van de zes beslissingsnemers waaruit een groep bestaat. Daarvoor is de aanname
gedaan dat het groepsgemiddelde van de criteriumgewichten een representatieve schatting is van de
criteriumgewichten van de groep.
De verschillende voorkeursbeoordelingen van de beslissingsnemers leidden tot foutmarges. De voorkeuren van
alternatieven die elkaar in rang opvolgen zijn niet altijd duidelijk te onderschatten, maar alternatieven die meer
in rang verschillen wel. Er lijkt dus wel een grove rangordening van de alternatieven mogelijk. De gemiddelde
voorkeuren over de gehele groep beslissingsnemers lijken daarom een bruikbare schatting voor de voorkeuren
van de hele groep beslissingsnemers. Maar zoals uit eerdere resultaten blijkt, zijn er binnen de groep ook
verschillen van mening over de criteriumgewichten. In de berekening van de voorkeuren zijn echter de over de
groep beslissingsnemers gemiddelde criteriagewichten gebruikt. Daarom wordt er hier een
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, waarbij de invloed van veranderingen in de criteriumwichten wordt bekeken.
De gemiddelde voorkeuren worden hiervoor steeds gebruikt, terwijl steeds voor één criterium de gewichten
gevarieerd worden. De verhouding van gewichten van de overige criteria op hetzelfde hiërarchische niveau
wordt daarbij gelijk gehouden (Saaty, 2001). De spreiding van de criteriagewichten van de individuele
beslissingsnemers ten opzichte van het groepsgemiddelde (RMSD) wordt gebruikt als maat om de
criteriagewichten mee te laten variëren. Op die manier is de invloed van extreme meningen binnen de groep
over criterium-gewichten op de totale voorkeuren voor alternatieven te zien.
Een individuele beslissingsnemer schat zijn criteriumgewichten (naar verwachting) altijd in, gedacht vanuit het
belang van de organisatie. Deze gedachten zijn dus ook relevant voor de andere beslissingsnemers. Wellicht
heeft deze beslissingsnemer argumenten waarmee hij de andere beslissingsnemers in de groep kan overtuigen
van het belang van een criterium. Het is daarom belangrijk om te zien of het hanteren van andere gewichten
leidt tot dezelfde of juist heel andere uitkomsten. Als een ander gewicht tot significant andere resultaten leidt,
dan is het erg belangrijk om met betrekking tot dat criterium overeenstemming in de groep te vinden om een
beslissing te kunnen nemen.
Rijkswaterstaat
In Bijlage 9 zijn de resultaten te zien van de individuele gewichts-aanpassingen. Zoals Saaty (2001) adviseert,
zijn vooral de rangswijzigingen bestudeerd omdat dit duidt op significante invloed op het eindresultaat. De
belangrijkste resultaten worden hier besproken.
Ten eerste valt op dat er met betrekking tot niet-financieel nut slechts drie rangomkeringen plaats vinden.
Deze zijn in de mediane rangen 3,4 en 5 (en dus niet in de hoogste rangen). Te zien is dat er in het-financiële
nut rangverschuivingen zijn tussen de alternatieven “Industriehennep” en “Stadslandbouw”, met rang 4 en 3
respectievelijk (zie Figuur 8.13). Deze treden op wanneer ‘Natuur & milieu’ meer gewicht krijgt en
‘Omgevingswaarde’ minder gewicht. De prioriteiten liggen relatief dicht bij elkaar (zie Figuur 8.9). “Windmolens”
wisselt van rang 5 naar rang 4 met “Industriehennep” als productie van duurzame energie stijgt naar het
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hoogste gewicht dat door een beslissingsnemer in de groep is gegeven. Echter, dit is nog steeds slechts de
vierde rang en andere alternatieven presteren met betrekking tot totale voorkeur dus beter op basis van
andere eigenschappen.
Geen
Altactie
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Uitgangspositie
1 + RMSD
1 - RMSD
2 + RMSD
2- RMSD
3 + RMSD
3 - RMSD
4 + RMSD
4 - RMSD
1.1 + RMSD

Stadslandbouw
Windmolens
Industriehennep
Zendmast
Alt 1
Alt 2
Alt 3
Alt 4
3
5
4
6
-1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
-1
0

TijdlAlt
Natuur
Maximaal
5
Alt 6
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Natuur en Milieu +

Omgevingswaarde -

Bijdragen productie duurzame energie +

Figuur 8.13 RWS - Niet-financieel nut. De rangverschuivingen bij variaties van gewichten. Een negatief getal betekent een
daling in rang ten opzichte van de situatie met gemiddelde gewichten.

Met betrekking tot de prioriteit in het risico (Figuur 8.14) vinden er twee rangomkeringen plaats in de lagere
rangen 5 en 6. “Geen Actie” wordt risicovoller geacht dan “Stadslandbouw” als projectvertraging minder
belangrijk is. Als het Risico op Reputatieschade belangrijker wordt voor het totale risico, stijgt ook “Geen Actie”
van rang 6 naar rang 5 en wordt dus risicovoller geacht. Gezien de foutmarges en de risico’s die erg dicht bij
elkaar liggen, is dit niet zo’n wezenlijke rangomkering. Ook de rangomkering tussen “Zendmast” en “Tijdelijke
Natuur” is niet zo’n wezenlijke, omdat de foutmarges al groot zijn en de gemiddelden dicht bij elkaar liggen (zie
Figuur 8.10).
Geen actie
Uitgangspositie
6
5 + RMSD
0
5 - RMSD
1
7 + RMSD
0
7 - RMSD
0
8 + RMSD
1
8 - RMSD
0
8.1 + RMSD
0
8.1 - RMSD
0
8.2 + RMSD
0
8.2 - RMSD
0

Stadslandbouw
Windmolens Industriehennep
Zendmast
5
1
4
2
0
0
0
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tijdl Natuur Maximaal
3
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Projectvertraging +
Projectvertraging -

Reputatieschade +

Figuur 8.14 RWS - Risico. De rangverschuivingen bij variaties van gewichten.

Al met al zijn de rangomkeringen die volgen uit de gevoeligheidsanalyse van de RWS case niet wezenlijk
vertekenend in het eindresultaat, en worden in principe voldoende ondervangen door de foutmarges in de
prioriteiten, te zien in figuren 8.9 en 8.10.
ProRail
In de gevoeligheidsanalyse van de resultaten van ProRail komen meer rangomkeringen voor dan bij RWS. De
resultaten van de gevoeligheidsanalyse van de niet-financiële criteria is te zien in Figuur 8.15. De
rangomkeringen tussen alternatieven “Geen Actie”, “Windmolens” en “Industriehennep” zijn niet zo relevant
gezien de voorkeuren van respectievelijk w = 0,09; 0,08 en 0,08 al erg dicht bij elkaar liggen. Ook alternatief
“Stadslandbouw” ligt met w = 0,11 dicht bij deze waarden (zie Figuur 8.11).
Interessanter is echter de rangomkering die het verminderen van de prioriteit van het criterium ´Klantwaarde
verbeteren´ met zich meebrengt. Alternatief “Zendmast” (w = 0,18) daalt dan van het realistische alternatief
met meeste niet-financiële nut, met twee plaatsen tot onder “Stadslandbouw” (w = 0,11). “Stadslandbouw” en
“Tijdelijke Natuur” krijgen vervolgens rangnummer 3 en 2 alternatieven wat betreft meeste niet-financiële nut.
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Alt 0
Uitgangspositie
1 + RMSD
1 - RMSD
2 + RMSD
2- RMSD
3 + RMSD
3 - RMSD
4 + RMSD
4 - RMSD
1.1 + RMSD
1.1 - RMSD
1.2 + RMSD
1.2 - RMSD
1.3 + RMSD
1.3 - RMSD

Alt 1
5
-2
0
0
0
1
-2
0
0
0
0
0
0
0
0

Alt 2
4
0
0
0
0
-1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Alt 3
7
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1

Alt 4
6
1
0
0
0
0
1
0
0
-1
0
0
0
0
-1

Alt 5
2
0
0
0
0
0
-2
-1
0
0
0
0
0
0
0

Alt 6
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Natuur en Milieu +

Klantwaarde +
Klantwaarde Reputatie verbeteren +
Productie duurzame energie +

Bodem(water)kwaliteit verbeteren -

Figuur 8.15 ProRail - Niet-financieel nut. De rangverschuivingen bij variaties van gewichten. Een negatief getal betekent een
daling in rang ten opzichte van de situatie met gemiddelde gewichten.

Dit betekent dat het gewicht van ‘Klantwaarde verbeteren’ erg belangrijk is voor het presteren van het
alternatief “Zendmast”: hoe lager het gewicht van klantwaarde hoe slechter het scoort. Daaruit blijkt dus dat
over het niet-financiële nut van dit alternatief als meest optimale benutting binnen deze set, weinig
overeenstemming is binnen de groep. Gezien de extreme meningen binnen de groep kan dit alternatief het
beste realistische alternatief zijn, of juist het derde beste zijn (na “Tijdelijke Natuur” en “Stadslandbouw”).

Uitgangspositie
5 + RMSD
5 - RMSD
6 + RMSD
6 - RMSD
7 + RMSD
7 - RMSD
8 + RMSD
8 - RMSD
8.1 + RMSD
8.1 - RMSD
8.2 + RMSD
8.2 - RMSD

6
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
-1
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
-2
0
-1
-1
-2
0
0
-3
-1
0
0
-1

3
0
0
-1
1
0
0
0
0
1
0
0
1

4
2
0
2
0
2
0
0
2
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Projectvertraging +
Verminderde beschikbaarheid +
Verminderde beschikbaarheid Extra financiële kosten +
Reputatieschade +
Reputatieschade Reputatieschade omgeving +

Reputatieschade publiek -

Figuur 8.16 RWS - Risico. De rangverschuivingen bij variaties van gewichten.

In Figuur 8.16 staan de rangomkeringen veroorzaakt door veranderingen in de risicocriteria. Omdat
alternatieven 3,4,5 vrijwel hetzelfde scoren met w = 0,17; 0,16; 0,16 is het niet verwonderlijk dat hier
rangomkeringen optreden. Alternatieven 1,2 en 3 liggen iets meer verspreid van deze waarden met w = 0,13; w
= 0,14; w = 0,19.
Het gewicht van Risico op Reputatieschade is interessant aangezien dit rangomkeringen in het risico van
alternatieven “Geen Actie”, “Stadslandbouw” en “Zendmast” veroorzaken. Krijgt het Risico op Reputatieschade
meer prioriteit, dan wordt “Geen Actie” ten opzichte van Stadlandbouw kennelijk als meer risicovol beoordeeld
door de beslissingsnemers. Als het Risico op Reputatieschade minder prioriteit krijgt, dan daalt
“Industriehennep” juist naar de vijfde plaats qua meest risicovolle alternatieven, terwijl “Stadslandbouw” en
“Tijdelijke Natuur” juist meer risicovol worden gevonden. Er is dus blijkbaar vooral enige onenigheid binnen de
groep over de prioriteit die “Industriehennep” met betrekking tot reputatieschade toebedeeld moet krijgen.
Variaties in gewichten leiden hier vooral tot rangwisselingen bij alternatieven die nagenoeg hetzelfde scoren.
Het gewicht dat wordt toegekend aan het Risico op Reputatieschade is het enige criterium dat enige
aanzienlijke invloed heeft op de rangordening van twee alternatieven die aanzienlijk van prioriteit verschillen.
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8.3 VERGELIJKING RESULTATEN UIT PAARSGEWIJZE VERGELIJKINGEN
MET “GEEN ACTIE” OF MET “MAXIMAAL”
Totale voorkeuren
Steeds is in het voorgaande de gemiddelde score berekend uit de twee onafhankelijke metingen die
voorhanden zijn, de vergelijkingen met “Geen Actie” en met “Maximaal”, om tot een zo goed mogelijke
schatting te komen.
Het referentiekader van de beslissingsnemers bij de vragen verschilt echter: “Geen Actie” is redelijk bekend bij
de beslissingsnemers en voorstelbaar. “Maximaal” is een hypothetisch alternatief waarmee beslissingsnemers
nog niet zo vertrouwd zijn en dus ook eerder interpretatieverschillen tussen beslissingsnemers onderling
kunnen ontstaan.
De vraag is dus of het van invloed is op de berekende totale prioriteiten als “Geen Actie” als referentie is
gebruikt, of, dat steeds met “Maximaal” is vergeleken. Hiervoor zijn de totale prioriteiten voor de groepen
beslissingsnemers van Rijkswaterstaat en ProRail berekend, met óf alleen de vergelijkingen met “Geen Actie”,
of alleen de vergelijkingen met “Maximaal”.
Rijkswaterstaat
Wat opvalt (Figuur 8.17), is dat oordelen van beslissingsnemers over het niet-financiële nut onderling meer
verschillen bij vergelijkingen met “Maximaal” dan bij vergelijkingen met “Geen Actie”. Echter, bij het
ingeschatte risico is juist meer onderling verschil bij de vergelijkingen met “Geen Actie” (Figuur 8.18).
Opvallend (Figuur 8.17) is dat de voorkeur van Stadlandbouw met betrekking tot niet-financieel nut duidelijk
hoger is bij vergelijkingen met “Geen Actie”, dan met “Maximaal”. Dit is een significante verandering, want de
prioriteiten van de andere alternatieven blijven in verhouding redelijk gelijk.

Figuur 8.17 Totale voorkeuren RWS Niet-financieel nut. Lichtgekleurd: berekend uit vergelijking met ‘Geen Actie’.
Donkergekleurd: berekend uit vergelijking met “Maximaal”.
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Figuur 8.18 Totale risico’s RWS. Lichtgekleurd: “Geen Actie”, donkergekleurd: “Maximaal”.

Met betrekking tot het risico (8.18) is er meer verschil tussen beslissingsnemers bij de vergelijkingen met
alternatief “Geen Actie”, dan bij alternatief “Maximaal”. De gemiddelden en de foutmarges maken echter dat
er geen significant onderscheid te maken is tussen de prioriteiten die zijn verkregen uit deze wijzen van
beoordelingen.
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ProRail
Ook bij ProRail is er meer verschil tussen beslissingsnemers in voorkeuren met betrekking tot niet-financieel
nut wanneer vergeleken wordt met “Maximaal” in plaats van met “Geen Actie”. Zie de figuren 8.19 en 8.20.
Ook hier zijn andersom juist bij Risico grotere onderlinge verschillen tussen beslissingsnemers bij de vergelijking
met “Geen Actie” dan met “Maximaal”.

Figuur 8.19 Totale voorkeuren ProRail Niet-financieel nut. Lichtgekleurd, berekend door te vergelijken met ‘Geen Actie’.
Donkergekleurd berekend door te vergelijken met “Maximaal”.

Figuur 8.20: Totale risico’s ProRail. Lichtgekleurd: berekend door te vergelijken met “Geen Actie”. Donkergekleurd:
berekend door te vergelijken met “Maximaal”.
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Variatie paarsgewijze vergelijkingen
De variatie van de paarsgewijze vergelijkingen is bepaald zoals beschreven in paragraaf 5.3. Steeds is per
beslissingsnemer bekeken hoe vaak deze een voorkeur voor het ene óf het andere alternatief heeft gegeven en
in welke mate. Over alle paarsgewijze vergelijkingen is hiervan het gemiddelde genomen en de spreiding MAD
berekend. Dit zegt iets over de gevoeligheid waarmee de paarsgewijze vergelijkingen zijn ingevuld, wat invloed
kan hebben op de betrouwbaarheid van de resultaten.
Rijkswaterstaat
Te zien is dat de variatie in de oordelen bij Rijkswaterstaat met “Maximaal” kleiner is dan in vergelijkingen met
“Geen Actie” (Figuur 8.21). Ook ligt de gemiddelde waarde van de oordelen in de vergelijkingen met
“Maximaal”, steeds aan de kant van “Maximaal”: “Maximaal” krijgt dus gemiddeld meer voorkeur.
Bij de vergelijkingen met “Geen Actie” ligt gemiddeld de voorkeur steeds juist aan de kant van het andere
alternatief. Actie-alternatieven krijgen gemiddeld dus meer voorkeur dan “Geen Actie”.
Niet-financieel
GEEN ACTIE - Alt. Xnut: Vergelijkingen met “Geen Actie”
NF nut
Gem
MAD

RWS DM1

RWS DM2
-3,60
2,91

RWS DM3
-1,60
1,89

RWS DM4
-3,53
3,41

RWS DM5
-0,89
3,60

RWS DM6
-1,16
3,60

0,07
3,51

Gem. DM's
-1,78
3,15

-2,98
2,65

-2,89
2,31

2,29
3,06

0,00
2,32

3,50
1,65

2,90
1,30

Niet-financieel
Alt. X - MAXIMAALnut: Vergelijkingen met “Maximaal”
NF nut
Gem
MAD

RWS DM1

RWS DM2
-3,80
2,92

RWS DM3
1,49
1,96

RWS DM4
-7,06
1,55

RWS DM5
0,08
3,30

RWS DM6
-5,06
1,48

Risico:
Vergelijkingen
met “Geen Actie”
GEEN ACTIE
- Alt. X
Risico
Gem
MAD

RWS DM1

RWS DM2
0,00
2,00

RWS DM3
-2,86
1,17

RWS DM4
3,43
3,89

RWS DM5
-1,81
1,36

RWS DM6
-1,05
2,47

Risico:
Vergelijkingen met “Maximaal”
Alt. X - MAXIMAAL
Risico
Gem
MAD

RWS DM1

RWS DM2
1,90
1,14

RWS DM3
3,30
0,91

RWS DM4
4,40
2,08

RWS DM5
1,70
1,08

RWS DM6
2,60
0,96

Figuur 8.21 Variatie in oordelen RWS. Negatieve waarden betekenen een voorkeur voor het alternatief dat rechts staat in
de paarsgewijze vergelijking, positieve gemiddelden betekenen een voorkeur voor het alternatief dat links staat.

De oordelen die voor “Maximaal” worden uitgesproken, zijn sterker dan de oordelen die tegen “Geen Actie”
worden uitgesproken. “Maximaal” scoort dus telkens het meer extreem. Tegelijkertijd is de variatie (MAD) voor
de vergelijkingen met “Maximaal” steeds kleiner dan voor de vergelijkingen met “Geen Actie”. Vergelijkingen
met “Maximaal” lijken dus minder gevoelig gemaakt te worden dan die met “Geen Actie”.
Toch lijkt is de variatie van de vergelijkingen met “Maximaal” in verhouding met die van “Geen Actie” niet
extreem veel kleiner, dus lijken de vergelijkingen ook niet extreem meer ongevoelig (dat de gehele schaal
slechts voor een klein stuk is benut). Dit heeft dan dus waarschijnlijk ook geen extreme invloed gehad op de
betrouwbaarheid van het eindresultaat. Typisch is de MAD van de niet-financiële nut oordelen van “Maximaal”
twee-derde van de variatie van de vergelijkingen met “Geen Actie”. Voor het risico is die verhouding een half.
Opvallend is dat DM2 en DM4 gemiddeld vaker voorkeur hebben gegeven aan het andere alternatief dan aan
“Maximaal”, terwijl “Maximaal” in theorie juist de hoogste voorkeur zou moeten hebben.
ProRail
Ook hier zijn de gemiddelde oordelen in de paarsgewijze vergelijkingen met “Maximaal” gemiddeld extremer
dan de oordelen in de vergelijkingen met “Geen Actie”. Hier worden dezelfde verhoudingen voor variatie
gevonden als bij RWS. De MAD van “Maximaal” is bij niet-financieel nut twee-derde zo groot als die van “Geen
Actie”. Bij risico is de MAD van “Maximaal” ongeveer de helft van die van “Geen Actie”.
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De waardes van de MAD van het niet-financiële nut zijn net zo groot als die van RWS, maar de MAD van risico
beoordelingen zijn iets groter. De ProRail beslissingsnemers zijn dus iets gevarieerder in hun oordeel dan de
RWS beslissingsnemer met betrekking tot risico.
Opvallend is dat DM 1 met betrekking tot Niet-financieel nut gemiddeld een hogere voorkeur geeft aan “Geen
Actie”, dan aan actie-alternatief (Figuur 8.22).
Ook opvallend is dat DM2 het risico van “Geen Actie” ondernemen gemiddeld hoger is beoordeeld dan het
ondernemen van een actie-alternatief. Andere beslissingsnemers oordelen juist gemiddeld dat “Geen Actie”
minder risico heeft dan een actie-alternatief.
Niet-financieel
GEEN ACTIE - Alt. Xnut: Vergelijkingen met “Geen Actie”
NF nut
Gem
MAD

ProRail DM1 ProRail DM2 ProRail DM3 ProRail DM4 ProRail DM5 ProRail DM6
Gem. DM's
1,27
-1,89
-2,22
-2,53
-1,89
-1,33
-1,43
5,24
3,21
2,32
3,37
2,64
2,23
3,17

Niet-financieel
Alt. X - MAXIMAALnut: Vergelijkingen met “Maximaal”
NF nut
Gem
MAD

ProRail DM1 ProRail DM2 ProRail DM3 ProRail DM4 ProRail DM5 ProRail DM6
-4,90
-2,98
-2,86
-4,27
-5,22
-2,92
2,14
1,53
1,60
3,36
2,42
1,80

-3,86
2,14

Risico:
Vergelijkingen
met “Geen Actie”
GEEN ACTIE
- Alt. X
Risico
Gem
MAD

ProRail DM1 ProRail DM2 ProRail DM3 ProRail DM4 ProRail DM5 ProRail DM6
-2,80
3,68
-0,08
-1,04
-1,20
-1,68
4,00
1,66
2,58
2,77
3,10
4,84

-0,52
3,16

Risico:
Vergelijkingen met “Maximaal”
Alt. X - MAXIMAAL
Risico
Gem
MAD

ProRail DM1 ProRail DM2 ProRail DM3 ProRail DM4 ProRail DM5 ProRail DM6
3,52
1,92
2,72
2,40
3,12
2,52
1,92
1,42
1,09
2,51
1,87
1,93

2,70
1,79

Figuur 8.22 Variatie in oordelen ProRail. Negatieve waarden betekenen een voorkeur voor het ‘rechtse’ alternatief,
positieve een voorkeur voor het ‘linkse’ .

Opmerkingen beslissingsnemers bij beoordelen paarsgewijze vergelijkingen
De vragenlijst was zo gestructureerd, dat eerst steeds “Geen Actie” vergeleken werd met elk ander alternatief.
Daarin werden eerste de vergelijkingen met betrekking tot Niet-financieel nut gemaakt, dan de vergelijkingen
met betrekking tot de hoogte van het risico. Vervolgens werden de criteria onderling vergeleken om de
prioriteiten van de criteria te bepalen. Vervolgens werden de vergelijkingen van een willekeurig alternatief met
betrekking tot “Maximaal” gemaakt. Ook hier, eerst met betrekking tot niet-financieel nut, dan weer met
betrekking tot de hoogte van het risico.
Bij het invullen van de vragenlijsten gaven de beslissingsnemers aan de overgang van het beoordelen van de
voorkeur met betrekking tot niet-financieel nut, naar het beoordelen van de hoogte van het risico moeilijk te
vinden. De moeilijkheid zat er voor beslissingsnemers in dat eerst de hoogste voorkeur aangegeven moet
worden, en vervolgens de hoogte van het risico ingeschat moet worden, wat eigenlijk de minste voorkeur dus
verdient.
Het beoordelen van alternatieven in vergelijking met “Maximaal”, bleek ook lastiger te zijn voor de
beslissingsnemers dan de vergelijkingen met “Geen Actie”. Beslissingsnemers gaven aan het soms moeilijk te
vinden zich een precieze voorstelling te maken bij de eigenschappen van “Maximaal” die omschreven stonden
in de vragenlijst.
Ook gaven sommige beslissingsnemers aan in vergelijkingen met “Maximaal” meer te neigen naar meer binaire
oordelen: wel of geen voorkeur. Sommige beslissingsnemers gaven aan van nature bij “een iets beter prestatie",
al snel voor die maximale oplossing te willen ´kiezen. Dat betekent dat ze een extreme beoordeling wilden
geven aan het alternatief met de “iets beter prestatie”. Beslissingsnemers moesten er dus expliciet op gewezen
worden dat het hier ging om de “mate van” meer of minder voorkeur, en niet zozeer of die wel of niet
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aanwezig was en die dan “dus” met extreme voorkeur te beoordelen. Vooral in de proefversie speelde dit.
Toen werd in plaats van “extreme voorkeur” voor de maximale waarde op de vergelijkingsschaal, het label
“absolute voorkeur” gebruikt. Toen dit vervangen werd door “extreme voorkeur”, bleken beslissingsnemers
meer het hele bereik van de meetschaal te gebruiken dan bij het label “absolute voorkeur” (waarbij ze meer
neigden naar binaire oordelen; “evenveel” of “absolute voorkeur”).

107

8.4 RESULTATEN KOSTEN-EFFECTIVITEIT
Voordat de resultaten in een kosten-effectiviteit figuur gepresenteerd kunnen worden moeten eerst de
financiële prestaties van de alternatieven geïnventariseerd worden.

Financiële prestaties alternatieven
De financiële prestaties van de alternatieven zijn de kosten en opbrengsten voor de organisaties, die direct te
monetariseren zijn.
Het alternatief “Geen Actie”, de status quo van het perceel, is het referentiepunt voor alle financiële prestaties.
De infrastructuurbeheerder zal in dit geval beheerkosten hebben en geen inkomsten ontvangen voor het
perceel. De beheerkosten in de casus van Rijkswaterstaat zijn 11.500 euro/jaar en in de casus van ProRail 5.900
euro/jaar (zie Bijlage 10).
Steeds wordt het netto resultaat bepaald ten opzichte van deze situatie waarin beheerkosten zijn: “Geen Actie”
heeft dus netto resultaat “0 euro/jaar”. Er wordt gekeken naar verschillen in financiële prestaties met
betrekking tot deze situaties. Besparingen en inkomsten worden zo dus beiden gezien als netto financieel
resultaat van een alternatief.
Rijkswaterstaat
Alternatief
Alt 0: “Geen Actie”
Alt 1: “Stadslandbouw”
Alt 2: “Windmolens”
Alt 3: “Industriehennep”
Alt 4: “Zendmast”
Alt 5: “Tijdelijke Natuur”
Alt 6: “Maximaal”

Omschrijving
Beheerkosten
Geen beheerkosten
Beheerkosten + Huurontvangst
Geen beheerkosten
Beheerkosten + Huurontvangst
Geen beheerkosten
N.v.t.

Netto Resultaat (euro/jaar)
0
+11.500
+20.000
+11.500
+6.500
+11.500
N.v.t.

Figuur 8.23 De financiële prestaties in de Rijkswaterstaat casus zoals gedefinieerd in de casussen .

ProRail
Alternatief
Alt 0: “Geen Actie”
Alt 1: “Stadslandbouw”
Alt 2: “Windmolens”
Alt 3: “Industriehennep”
Alt 4: “Zendmast”
Alt 5: “Tijdelijke Natuur”
Alt 6: “Maximaal”

Omschrijving
Beheerkosten
Geen beheerkosten
Beheerkosten
Geen beheerkosten
Beheerkosten + Huurontvangst
Geen beheerkosten
Nvt.

Netto Resultaat (euro/jaar)
0
+5.900
0
+5.900
+6.500
+5.900
Nvt.

Figuur 8.24 De financiële prestaties in de ProRail casus zoals gedefinieerd in de casussen.
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Kosten-Effectiviteit alternatieven in casussen
Nu door toepassing van het AHP de effectiviteit van alternatieven met betrekking tot niet-financieel nut en
risico uitgedrukt kunnen worden, kunnen deze gekoppeld worden aan de financiële prestaties van de
alternatieven.
Steeds zijn de alternatieven weergegeven in een bellendiagram met op de horizontale as het niet-financiële nut
en op de verticale as de financiële opbrengsten (zie bijvoorbeeld Figuur 8.25). De diameter van de bel geeft het
door de beslissingsnemers geschatte risico van dat alternatief weer.
De onzekerheid, uitgedrukt als de afwijking van de beoordelingen van ieder van de zes beslissingsnemers ten
opzichte van het groepsgemiddelde, is ook steeds aangegeven. Voor het niet-financiële nut als horizontale
foutenbalken, voor het risico als het verschil de tussen binnenste en buitenste cirkel van de bellen.
Het alternatief “Geen Actie” is steeds zwart gekleurd. Het alternatief “Maximaal” is rood gekleurd en geeft in
principe de maximale score voor dit perceel op deze schaal weer. In theorie kan geen van de alternatieven
beter presteren op deze schaal dan dit alternatief. Het maximale alternatief is een hypothetisch alternatief dat
alleen bedoeld is om de grenswaarde op deze schaal aan te geven: er zijn daarom geen financiële prestaties
voor dit alternatief gedefinieerd.
Niet-financieel nut en risico zijn door gebruik van het AHP in dit geval gemodelleerd op een ratioschaal. Dit
betekent dat een waarde die twee keer zo groot is, ook daadwerkelijk ‘twee keer zoveel niet-financieel nut’ of
‘twee keer zoveel risico’ heeft in de ogen van de beslissingsnemer. Onderlinge vergelijkingen tussen
alternatieven kunnen daardoor mogelijk meer gaan spreken voor de beslissingsnemers. Bijvoorbeeld door
scores van andere alternatieven aan de concrete scores de alternatieven “Geen Actie” en “Maximaal” te
relateren.
Rijkswaterstaat
In het geval van Rijkswaterstaat (8.25) wordt geen enkele van de alternatieven gedomineerd door een ander. In
financiële zin scoren Tijdelijke Natuur, Stadslandbouw en Industriehennep het beste (even goed), met
betrekking tot niet-financieel nut krijgt Tijdelijke Natuur de meeste voorkeur, dan Stadslandbouw en dan
Industriehennep.

“Stadslandbouw”

“Tijdelijke Natuur”

“Industriehennep”

“Windmolens”
“Zendmast”

“Geen Actie”

“Maximaal”

Figuur 8.25 Uitkomst van de RWS-casus naar aanleiding van het beslissingsondersteunend
instrument.
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Alle ‘actie’ alternatieven scoren hoger op risico dan “Geen Actie” en “Maximaal”. Na “Maximaal” en “Geen
Actie” is “Stadslandbouw” het laagste risico toebedeeld. “Windmolens” hebben het grootste risico toebedeeld
gekregen, gevolgd door “Zendmast” en “Tijdelijke natuur”. “Stadslandbouw” en “Industriehennep” worden
beduidend minder risicovol beoordeeld. “Geen Actie” nog minder, maar nog steeds beduidend meer dan
“Maximaal”.
ProRail
Bij ProRail scoort “Zendmast” het hoogst op zowel Financiële en Niet-financiële as (Figuur 8.26).
“Industriehennep”, “Stadslandbouw” en “Tijdelijke Natuur” scoren in financiële zin even hoog.
Wat betreft Niet-financieel nut presteert de “Zendmast” het hoogst. Dan volgen “Tijdelijke Natuur”,
“Stadslandbouw” en “Industriehennep”, die tevens in financiële zin even hoog scoren. Wat opvalt is dat
“Industriehennep” en “Windmolens” in Niet-financiële zin slechter scoren dan ““Geen Actie””.
Alle ‘actie’ alternatieven hebben hoger risico dan ““Geen Actie”” toegedeeld gekregen, maar onderling zijn de
verschillen in risico klein.

“Zendmast”

“Tijdelijke Natuur”
“Industriehennep”
“Stadslandbouw”

“Windmolens”

“Geen Actie”

“Maximaal”

Figuur 8.26 Uitkomst van de ProRail-casus naar aanleiding van het beslissingsondersteunend instrument.
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CONCLUSIE: BEOORDELINGEN CASUSSEN
Uit de beoordelingen van de casussen kunnen conclusies getrokken met betrekking tot de inhoudelijke
betekenis van de resultaten en de betrouwbaarheid daarvan.
Consistentiecheck 1: Willekeurigheid beslissingsnemer
Uit de eerste consistentiecheck volgt dat geen van de beslissingsnemers, geen onderscheid kan maken tussen
zijn voorkeur voor verschillende alternatieven. De set alternatieven is gekozen met diverse prestaties op alle
criteria. Zou een beslissingsnemer dus wel evenveel voorkeur geven aan alle alternatieven, dan zouden de
resultaten zeer waarschijnlijk willekeurig en dus onbruikbaar zijn. Op basis van deze eerste test is nog niet te
zeggen dat de beslissingsnemers op zo´n consistente manier de alternatieven beoordeeld hebben, dat er
daadwerkelijk onderscheid aan te brengen is in hun voorkeur voor verschillende alternatieven. Daarvoor is de
tweede consistentiecheck uitgevoerd.
Deze zou eerste consistentiecheck zou waarde kunnen hebben om op voorhand aan te tonen dat een
beslissingsnemer niet betrouwbaar genoeg beoordeeld heeft, maar kan niet aantonen dat een
beslissingsnemer betrouwbaar genoeg heeft geoordeeld. Daarom lijkt de waarde van deze test beperkt in de
praktijk. De tweede consistentiecheck biedt namelijk wel meer mogelijkheden om aan te tonen of een
beslissingsnemer voldoende betrouwbaar is geweest in zijn oordelen, en daarin wordt dan ook duidelijk of een
beslissingsnemer niet betrouwbaar genoeg geoordeeld heeft.
Consistentiecheck 2: Consistentie beslissingsnemer
Beslissingsnemers hebben steeds hun voorkeur voor elk alternatief beoordeeld met betrekking tot het
alternatief “Geen Actie” en het alternatief “Maximaal”. Vanuit deze twee reeksen onafhankelijke
beoordelingen, zouden voor perfect consistente beslissingsnemers precies dezelfde onderlinge voorkeuren
voor de verschillende alternatieven moeten volgen.
In de praktijk blijken de beslissingsnemers, zoals te verwachten is, niet perfect consistent geoordeeld te
hebben. Wel hebben de individuele beslissingsnemers bij zowel RWS als ProRail, vergelijkbaar nauwkeurig
geoordeeld als de overige leden van de groep. De gemiddelde afwijking van een beoordeling van een
individuele beslissingsnemer (tweede consistentiecheck), varieert voor Rijkswaterstaat van NRMSD = 0,31 tot
0,44 (gemiddeld NRMSD = 0,38) en voor de individuele beslissingsnemers van ProRail van NRMSD = 0,31 tot
0,45 (gemiddeld NRMSD = 0,35). Deze afwijking lijkt substantieel (in de orde van 35% van een berekende
voorkeur). Echter, op basis van deze resultaten zijn voor iedere beslissingsnemer nog wel voorkeuren voor
alternatieven te onderscheiden (zie Bijlage 8).
De criteriagewicht-beoordelingen vertonen bij beiden groepen beslissingsnemers in het algemeen enigszins
meer afwijking dan de prestatie-beoordelingen. Bij Rijkswaterstaat zijn de voorkeuren voor niet-financieel nut
en risico´s, beoordeeld met respectievelijk NRMSD = 0,39 en NRMSD = 0,31, en de prioriteit van de niet
financiële criteria en risico’s met respectievelijk NRMSD = 0,44 en NRMSD = 0,47. Bij ProRail zijn de afwijkingen
in voorkeuren respectievelijk NRMSD = 0,34 en NRMSD = 0,30 en in de prioriteiten NRMSD = 0,49 en NRMSD =
0,46. Dit lijkt ergens ook logisch, aangezien een prestatie min of meer ‘objectief’ te bepalen is terwijl de
belangrijkheid van een criterium meer ruimte laat voor subjectiviteit van de beslissingsnemer, maar dat kan
niet zonder meer geconcludeerd worden uit deze resultaten.
De beslissingsnemers lijken op basis van deze resultaten vergelijkbaar nauwkeurig geoordeeld te hebben. De
absolute waarde van de NRMSD kan niet vergeleken worden met aan een waarde voor consistente oordelen.
Op dit moment kan de absolute waarde van NRMSD dus niet gebruikt worden om uitspraken te doen over de
consistentie van de beslissingsnemers in vergelijking met andere beslissingsnemers. De oordelen lijken bij
visuele beoordeling voor elke beslissingsnemer niet altijd duidelijk te onderscheiden voor alternatieven, maar
over het algemeen lijkt toch onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen de meeste alternatieven in een
oordeel. De resultaten van de individuele beslissingsnemers lijken dus wel bruikbaar te zijn. Omdat de
beslissingsnemers daarnaast even consistent geweest zijn in hun beoordelingen, worden geen
beslissingsnemers van verdere analyse uitgesloten.
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Consistentiecheck 3: Consistentie beoordelingen beslissingsnemer in verhouding met de beoordelingen van de
groep
Het gaat in dit onderzoek om het vormen van een groepsoordeel. Steeds zijn van elke individuele
beslissingsnemer zijn voorkeuren voor de alternatieven berekend. Op basis van deze resultaten zijn geen
patronen te ontdekken in de voorkeuren voor alternatieven van de groep als geheel. Dit komt doordat de
totale voorkeuren voor alternatieven berekend worden op basis van de voorkeuren met betrekking tot een
bepaald criterium en de prioriteit van dat criterium. Deze worden steeds afzonderlijk door de individuele
beslissingsnemer beoordeeld. Voorkeuren met betrekking tot criteria en prioriteiten van criteria worden met
elkaar vermenigvuldigd, en de afwijkingen daarin dus ook. Afwijkingen ten opzichte van het groepsoordeel
werken daarom dus sterk door in het totaal resultaat, waardoor sterk verschillende totale voorkeuren voor
alternatieven kunnen ontstaan. Daarom is het wellicht bruikbaarder om eerst te bepalen wat de
overeenkomsten in de prioriteiten van criteria en voorkeursbeoordelingen van de verschillende individuele
beslissingsnemers binnen de groep zijn.
Daarom is steeds als beste schatting voor de voorkeuren en prioriteiten van een individuele beslissingsnemer,
het gemiddelde gebruikt van de verschillende onafhankelijke beoordelingen die die individuele
beslissingsnemer heeft gemaakt. Elke voorkeur en elke prioriteit van een individuele beslissingsnemer heeft nu
dus één duidelijk waarde gekregen.
Om de resultaten te kunnen gebruiken voor het vormen van een groepsoordeel, wordt aangenomen dat steeds
het gemiddelde over deze beoordelingen van alle individuele beslissingsnemers, een bruikbare benadering is
voor de beoordelingen van de groep als geheel. De bruikbaarheid van deze aanname is hier verder onderzocht.
De relatieve afwijking NRMSD is ook berekend voor de afwijking van de oordelen van individuele
beslissingsnemers ten opzichte van het groepsgemiddelde (derde consistentiecheck). De gemiddelde relatieve
afwijking over alle oordelen van de individuele beslissingsnemers van Rijkswaterstaat varieert van NRMSD =
0,51 tot NRMSD = 0,67 (gemiddelde NRMSD = 0,60), voor ProRail varieert deze waarde van NRMSD = 0,49 tot
NRMSD = 0,71 (gemiddelde NRMSD = 0,54). De gemiddelde relatieve afwijking in oordelen van
beslissingsnemers ten opzichte van het groepsgemiddelde lijkt substantieel (in de orde van 55 tot 60%). Toch
lijken de resultaten bruikbaar. Immers, geen enkele beslissingsnemer lijkt in zijn beoordelingen substantieel
meer af te wijken van het groepsgemiddelde dan de andere beslissingsnemers. Had dit wel zo geweest, dan
had het wellicht beter geweest om de resultaten van deze beslissingsnemers individueel te behandelen. Dit
omdat de beslissingsnemer dan consequent een dermate andere mening zou hebben dan de rest van de groep,
dat deze het resultaat van de groep als geheel meer zou verstoren dan elke van de andere beslissingsnemers.
Totale voorkeuren alternatieven: niet-financieel nut
Op basis van de gemiddelde criteria-prioriteiten over alle beslissingsnemers zijn per beslissingsnemer steeds
zijn totale voorkeuren berekend. Dit levert per groep zes verschillende totale prioriteiten (één per
beslissingsnemer). Het gemiddelde van deze zes uitkomsten wordt steeds als beste schatting voor de totale
groepsvoorkeur genomen. De ‘foutmarges’ worden hier dus slechts nog bepaald door de mate waarin
beslissingsnemers een verschillende voorkeur toekennen aan de prestaties van een alternatief met betrekking
tot een bepaald criterium. Dit geeft dus antwoord op de vraag in hoeverre volgens de individuele
beslissingsnemers in de groep een bepaald alternatief voorkeur verdient, gezien een set criteria waarvan in de
groep overeenstemming is over de onderlinge belangrijkheid van die criteria.
Bij Rijkswaterstaat krijgen duidelijk het alternatief “Geen Actie” (rang = 7) en “Maximaal” (rang = 1)
respectievelijk de minste en meeste voorkeur van de beslissingsnemers. De RWS-beslissingsnemers zijn het er
dus over eens dat alle overige alternatieven meer bijdragen aan het niet-financiële nut dan “Geen Actie”. Van
de realistische alternatieven krijgt “Tijdelijke Natuur” (rang = 2) duidelijk onderscheidbaar de meeste voorkeur.
Het onderscheid tussen “Maximaal” en “Tijdelijke Natuur” is echter moeilijk te maken. Dan volgen
achtereenvolgens “Stadslandbouw” (rang = 3), “Industriehennep” (rang = 4), “Windmolens” (rang = 5) en
“Zendmast” (rang = 6) elkaar in dalende volgorde van voorkeur. De variatie in voorkeursbeoordelingen van
beslissingsnemers maakt dat alternatieven die elkaar opvolgen in rang, op basis van de gemiddelde voorkeur
over alle beslissingsnemers, moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Echter, alternatieven die meer dan één
rang van elkaar verschillen zijn juist wel duidelijk onderscheidbaar waardoor toch een bruikbare ordening in het
niet-financiële nut van de alternatieven gegeven kan worden.
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Bij ProRail geldt ook dat het onderscheid alternatieven die elkaar opvolgen in rang voor niet-financiële
voorkeur moeilijker te maken is, terwijl dit bij grotere rangverschillen wel juist duidelijker te doen is. De
rangordening van hoge naar lage voorkeur is dan “Maximaal” (rang = 1), “Zendmast” (rang = 2), “Tijdelijke
Natuur” (rang = 3), “Stadslandbouw” (rang = 4), “Geen Actie” (rang = 5), “Industriehennep” (rang = 6),
“Windmolens” (rang = 7). Echter, “Maximaal” (rang = 1) krijgt wel overduidelijk de meeste voorkeur. “Geen
Actie” (Rang = 5) is juist moeilijker te onderscheiden van meerdere alternatieven: “Tijdelijke Natuur” (rang = 3),
“Stadslandbouw” (rang = 4), “Industriehennep” (rang = 6) en “Windmolens” (rang = 7). Opvallend in
vergelijking met de resultaten van Rijkswaterstaat, is dat kijkende naar de gemiddelde voorkeur over alle
beslissingsnemers, “Zendmast” van alle realistische alternatieven bij ProRail de meeste voorkeur krijgt (rang =
2), terwijl deze bij Rijkswaterstaat rang = 6 toegewezen heeft gekregen. Verder wordt bij Rijkswaterstaat
geoordeeld dat alle realistische alternatieven meer voorkeur met betrekking tot niet-financieel nut verdienen
dan “Geen Actie”. Bij ProRail wordt echter geoordeeld dat “Industriehennep” en “Windmolens” nog mínder
voorkeur verdienen met betrekking tot niet-financieel nut, dan het ondernemen van “Geen Actie”.
Totale risico alternatieven
Met betrekking tot het risico hebben beslissingsnemers niet hun voorkeur aangegeven, maar juist de hoogte
van het risico ingeschat door de alternatieven onderling te vergelijken. Hieruit volgen veel minder duidelijk
onderscheidbare resultaten. Bij Rijkswaterstaat zijn achtereenvolgens van hoog naar laag risico beoordeeld:
“Windmolens” (rang = 1), “Zendmast”, “Tijdelijke Natuur”, “Stadslandbouw”, “Geen Actie” en “Maximaal”
(rang = 7). Onderscheid is hier moeilijker te maken omdat de gemiddelde voorkeuren dichter bij elkaar liggen
en de foutmarges (de mate waarin individuele beslissingsnemers verschillen in hun inschatting van de hoogte
van het risico) in verhouding groot zijn. “Windmolens”, “Zendmast” en “Tijdelijke Natuur” lijken als meest
risicovol beoordeeld te worden. Als minste risico van de realistische alternatieven worden dan “Stadslandbouw”
en “Geen Actie” beoordeeld. “Industriehennep” zit tussen deze twee groepen in, en “Maximaal” wordt als
minst risicovol beoordeeld.
Het onderscheid in de risicobeoordelingen van ProRail is eveneens moeilijk te maken, de gemiddeldes liggen
hier nog dichter bij elkaar met eveneens grote relatieve foutmarges (beoordelings-verschillen tussen
beslissingsnemers). Gemiddeld krijgt “Windmolens” (rang = 1) hier het meeste risico toebedeeld te krijgen,
maar dat is wel moeilijk te onderscheiden van “Industriehennep”, “Zendmast” en “Tijdelijke Natuur”, die
vrijwel evenveel risico toebedeeld krijgen. “Stadslandbouw” krijgt gemiddeld minder risico toebedeeld maar is
nog steeds moeilijk te onderscheiden van deze drie. “Maximaal” krijgt wel overduidelijk het minste risico
toebedeeld. “Geen Actie” krijgt van de realistische alternatieven gemiddeld het laagste risico toebedeeld.
Echter, de beoordelingsverschillen van het risico van dit alternatief zijn zo groot, dat als het oordeel van
bepaalde beslissingsnemers gevolgd, wordt dit alternatief ook worden gezien kan als het méést, of juist het
mínst risicovol. Verschillen met Rijkswaterstaat zijn dat bij ProRail “Industriehennep” gemiddeld iets meer
risico toebedeeld krijgt, evenveel als “Tijdelijke Natuur” en “Zendmast”. Ook is over de beoordeling van het
risico van alternatief “Geen Actie”, dat bij beiden scoort als minst risicovolle realistische alternatief, wel veel
minder onderlinge overeenstemming tussen beslissingsnemers.
Gevoeligheidsanalyse criteriaprioriteiten
Aangenomen bij het bepalen van deze voorkeuren is dat de prioriteit van de groep voor een criterium,
benaderd kan worden met het gemiddelde van de prioriteitsbeoordelingen van de individuele
beslissingsnemers. Echter, net als over voorkeuren kunnen beslissingsnemers onderling ook van mening
verschillen over de prioriteit, het belang, dat aan een criterium moet worden toegekend in verhouding met
andere criteria. Daarom is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hierbij is steeds een gemiddelde
criteriumprioriteit, gevarieerd aan de hand van de RMSD van prioriteitsbeoordelingen van individuele
beslissingsnemers ten opzichte van het gemiddelde over die beslissingsnemers. Deze RMSD geeft dan ruwweg
de grenzen aan waarbinnen de oordelen van de individuele beslissingsnemers liggen. Steeds is deze RMSD bij
een gemiddelde criteriumprioriteit opgeteld of ervan afgetrokken, terwijl de verhouding tussen prioriteiten van
de overige alternatieven hetzelfde is gehouden. Op deze manier is inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zouden
zijn wanneer met betrekking tot één criteriumprioriteit, de meest extreme meningen binnen de groep zouden
worden aangehouden.
Er blijken geen significante rangverschuivingen plaats te vinden, op het criterium ‘Klantwaarde’ bij ProRail na.
De overige rangverschuivingen ontstaan bij voorkeurs- of prioriteitsbeoordelingen die toch al dicht bij elkaar
lagen, of vinden plaats in de minst belangrijke rangen. ‘Klantwaarde’ heeft bij beide organisaties echter een
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groot gewicht toebedeeld gekregen in vergelijking met andere laagste orde criteria, maar heeft ook in absolute
zin grotere foutmarges dan de prioriteiten van die andere laagste orde criteria. De meningen van de
beslissingsnemers over de prioriteit van dit belangrijke criterium verschillen dus sterker dan bij andere laagste
orde criteria. Hierdoor krijgt bij ProRail bij het volgen van de mening van de beslissingsnemer(s) die
‘Klantwaarde’ een groot gewicht toekennen, “Geen Actie” meer voorkeur (stijgt naar rang = 4) dan
“Stadslandbouw” (daalt naar rang = 5). Nog veel belangrijker is echter dat bij een lager gewicht van
‘Klantwaarde’, het dominante alternatief “Zendmast” daalt van rang = 2 naar rang = 4. “Tijdelijke Natuur” (stijgt
naar rang = 2) en “Stadslandbouw” (stijgt naar rang 3) zijn in dat geval de alternatieven die na “Maximaal” de
meeste voorkeur krijgen. Bij het beoordelen van de totale voorkeuren, moet dus zeker in het geval van ProRail
extra aandacht besteed worden aan de rol van ‘Klantwaarde ‘ in het nemen van de uiteindelijke beslissing.
Desalniettemin lijkt de oplossing als geheel robuust. De rol van ‘Klantwaarde’ in gedachten houdend, lijkt het
dat de gemiddelde criteriaprioriteiten over de gehele groep een bruikbare benadering van de
groepsprioriteiten zijn geweest.
Respectievelijke invloed van paarsgewijze vergelijkingen met “Geen Actie” of “Maximaal”
Voor een individuele beslissingsnemer zijn voorkeuren dus bepaald met twee onafhankelijke
informatiebronnen: de paarsgewijze vergelijkingen met “Geen Actie” en de paarsgewijze vergelijkingen met
“Maximaal”. De voorkeuren die berekend zijn uit ieder van deze paren, zijn ieder voor alle beslissingsnemers
samengevoegd en beschouwd ten opzichte van het gemiddelde van de gehele groep beslissingsnemers. De
verschillende beslissingsnemers blijken bij zowel RWS als ProRail, in de vergelijkingen met “Maximaal” tot
onderling meer afwijkende voorkeuren te komen. Zoveel meer zelfs, dat op basis van de vergelijkingen met
“Maximaal” de voorkeuren voor verschillende alternatieven zeer slecht te onderscheiden zijn. Op basis van de
vergelijkingen met “Geen Actie” is dit juist vrij duidelijk te doen. Bij de voorkeursbeoordelingen van individuele
beslissingsnemers, waar ook de vergelijkingen met “Maximaal” steeds zijn meegenomen, waren echter nog wel
onderscheidbare voorkeuren aangegeven. Dit kan er dus op duiden dat wat betreft niet-financieel nut, het
beeld van alternatief “Maximaal” bij de beslissingsnemers onderling verschilt.
Wat betreft de hoogte van het risico, zijn de afwijkingen tussen beoordelingen van individuele
beslissingsnemers die zijn verkregen uit de serie vergelijkingen met “Maximaal” een stuk kleiner dan die uit de
serie met “Geen Actie”. De beoordelingen met betrekking tot “Maximaal” zijn binnen de groep dus veel
consistenter. Echter is er voor de totale risico´s die berekend zijn op basis van ieder van deze series, nog steeds
moeilijk onderscheid aan te brengen tussen de verschillende alternatieven. Dit effect met betrekking tot
risicobeoordelingen, zou verklaard kunnen worden door de gevoeligheid waarmee de vergelijkingen
beoordeeld zijn. Vanwege de extreme prestaties van het alternatief “Maximaal” zouden bijvoorbeeld wellicht
voornamelijk extreme oordelen gegeven kunnen zijn. Hiervoor is geanalyseerd welke voorkeur een
beslissingsnemer steeds heeft ingevuld in de vragenlijst, dus nog onafhankelijk van criteriagewichten.
Er was bij beide organisaties minder overeenstemming tussen de beslissingsnemers met betrekking tot Nietfinancieel nut, bepaald met de vergelijkingen met “Maximaal”, dan ten gevolge van de vergelijkingen met
“Geen Actie”. Met betrekking tot risico was er juist meer onderlinge overeenstemming tussen de
beslissingsnemers ten gevolge van de vergelijkingen met “Maximaal”, dan volgend uit de vergelijkingen met
“Geen Actie”.
Bij de vergelijkingen met betrekking tot niet-financieel nut, waren de oordelen in de vergelijkingen met
“Maximaal” extremer dan in de vergelijkingen met “Geen Actie”. In de vergelijkingen met betrekking tot risico
waren de oordelen in de vergelijkingen met “Maximaal” juist nog extremer. De spreiding in vergelijkingen met
betrekking tot risico van “Maximaal” was ook steeds de maar de helft van de spreiding in de vergelijkingen met
“Geen Actie”, terwijl die verhouding bij niet financieel nut twee-derde was. Dat de waarden in de vergelijkingen
met “Maximaal” extremer zijn dan in de vergelijkingen met “Geen Actie”, lijkt dus niet de reden te zijn van het
meer of minder consistente oordeel van beslissingsnemers onderling. Het is misschien waarschijnlijker dat dit
verschil in onderlinge consistentie bij vergelijkingen met “Maximaal” met betrekking tot niet-financieel nut en
risico, voortkomt uit het beeld dat beslissingsnemers intern vormen bij het alternatief “Maximaal”. De
eigenschappen van “Maximaal” zijn bij niet-financieel nut nog enigszins open voor interpretatie, en dus ook de
voorkeur die daaruit volgt. Bij risico is het beeld van “Maximaal” wellicht duidelijker, ‘geen risico’. Dit beeld zou
tussen beslissingsnemers onderling meer constant kunnen zijn. Deze gedachte wordt hier gevormd op basis
van de resultaten, maar dat kan uit deze resultaten niet zonder meer geconcludeerd worden.
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Kosten-effectiviteit-figuur
“Tijdelijke Natuur” presteert in niet-financiële zin bij RWS duidelijk het hoogst (Figuur 8.25), gevolgd door
“Stadslandbouw”. “Tijdelijke Natuur” is zelfs wat betreft niet-financieel nut vergelijkbaar beoordeeld met
“Maximaal”, oftewel het maximale dat in niet-financiële zin te bereiken zou zijn. “Tijdelijke Natuur”,
“Stadslandbouw” en “Industriehennep” presteren in financiële zin het hoogst door te besparen op
beheerlasten. Het risico van “Tijdelijke Natuur”, “Windmolens” en “Zendmast” is wel hoger beoordeeld dan
het risico van realistische alternatieven “Stadslandbouw” en “Industriehennep”.
Bij ProRail scoort juist “Zendmast” het hoogst wat betreft niet-financieel nut en heeft ook de hoogste financiële
opbrengsten, gevolgd door “Tijdelijke Natuur”, “Stadslandbouw”. “Zendmast” (huuropbrengst) presteert het
hoogst in financiële zin, maar niet veel meer dan “Tijdelijke Natuur”, “Stadslandbouw” en “Industriehennep”
(besparen beheerlasten). “Industriehennep” en “Windmolens” worden met betrekking tot niet-financieel nut
slechter beoordeeld dan wanneer er geen alternatief grondgebruik toegepast zou worden (“Geen Actie”). Dit is
een verschil met Rijkswaterstaat, waar elk alternatief meer voorkeur dan “Geen Actie” krijgt met betrekking tot
niet-financieel nut. De risicoverschillen volgen minder duidelijk uit de kosten-effectiviteit presentatie: de
risico’s van de actie-alternatieven lijken in de Figuur 8.26 ongeveer vergelijkbaar, waarbij “Windmolens” iets
hoger risico en “Stadslandbouw” iets lager risico heeft. Alle alternatieven hebben meer risico dan “Geen Actie”
en “Maximaal”.
Vanuit optimalisatie van financiële opbrengsten en niet-financieel nut zou bij Rijkswaterstaat “Tijdelijke Natuur”
gekozen kunnen worden in deze casus. Bij ProRail zou juist “Zendmast” dan de beste oplossing zijn. Dit zijn
echter niet de alternatieven met het laagste risico, het is dus nog aan de beslissingsnemers zelf om de voorkeur
voor oplossingen te bepalen aan de hang van de hoogte van het risico. Een vertaalslag aan de hand van de
prestaties op deze drie assen (financieel, niet-financieel en risico), naar totale voorkeuren voor de alternatieven
met betrekking tot beter benutten van grond, moet door de beslissingsnemers zelf nog worden gemaakt.
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9. Resultaten: Terugkoppeling
beslissingsnemers
De resultaten zijn aan de beslissingsnemers gepresenteerd tijdens gezamenlijke terugkoppelsessie bij
respectievelijk Rijkswaterstaat (9.1) en ProRail (9.2).

Opzet terugkoppelsessies
Na een toelichting op de berekening en betrouwbaarheid van de beoordeling van prioriteiten van alternatieven,
is het eindresultaat gepresenteerd. De terugkoppelsessies bestaan uit twee onderdelen: 1) het maken van een
discrete keuze aan de hand van de resultaten (9.1) en 2) terugkoppeling op de vraag of het model de kwaliteit
van de besluitvorming verbetert (9.2).
Ter ondersteuning van de discussie zijn hand-outs gemaakt (RWS: Bijlagen 11a&b, ProRail: Bijlagen 12a&b). In
deze hand-outs zijn steeds de voorkeuren voor alternatieven opgesplitst naar de voorkeuren die zijn
toebedeeld aan de alternatieven met betrekking tot de criteria. Steeds is zo dus te zien op welke criteria een
alternatief meer of minder nuttig of risicovol wordt beoordeeld dan andere alternatieven.
Deze “deelvoorkeuren” zijn steeds een voorkeursoordeel met betrekking tot een criterium, vermenigvuldigd
met het criteriumgewicht van dat criterium en het gewicht van de relevante criteria in de niveaus daarboven
(zie sectie 4.4 voor de berekening van prioriteiten in het AHP). Een hogere prioriteit van een alternatief kan dus
komen door een hogere voorkeursbeoordeling (en/)óf een hogere beoordeling van een achterliggend
criteriumgewicht. Hiermee wordt voor beslissingsnemers aanwijsbaar welke combinaties van prestaties van
alternatieven en criteriumgewichten leiden tot het huidige resultaat. Dit kan als onderbouwing van de
beslissing of als voer voor discussie gebruikt worden (RWS: Bijlage 11a; ProRail, Bijlage 12a).
De criteria-hiërarchieën zijn ook opgenomen in de hand-out, met daarin de criteriagewichten vermeld (RWS:
Bijlage 11b; ProRail, Bijlage 12b). Hiermee wordt duidelijk hoe de achterliggende criteria zijn beoordeeld en
welke criteria dus een grotere of minder grote rol hebben gespeeld in de uiteindelijke totaalvoorkeuren.

9.1 TERUGKOPPELING RWS
Eerst wordt beschreven hoe de beslissingsnemers van RWS tot een beslissing kwamen, daarna hoe zij oordelen
hoe het DSS de kwaliteit van de beslissing heeft beïnvloed. Steeds zijn de belangrijkste momenten in het
beslisproces beschreven. Het is een beschrijving naar inhoud, waarbij zoveel mogelijk de volgorde van het
proces is gevolgd.

Maken van een keuze (RWS)
Het berekende resultaat uit hoofdstuk 8 is eerst behandeld (zie Figuur 9.1a). Daarna is er nog een variant aan
de orde gekomen, door een alternatief scenario te bedenken waarin het (financiële) arrangement van het
alternatief “Windmolens” is veranderd Figuur 9.2.
Financiële prestaties
Het eerst richt de aandacht van de groep zich op de opbrengsten. Er wordt opgemerkt dat het “Tijdelijke
Natuur” meer opbrengt in financiële zin dan een “Zendmast” en de beslissingsnemers vragen zich af hoe dit
kan. Uitgelegd wordt dat de financiële prestaties ten opzichte van de uitgangssituatie “Geen Actie” zijn
weergegeven. Bij “Tijdelijke Natuur”, Stadslandouw en “Industriehennep” worden deze beheerlasten
uitbesteed naar de grondgebruiker terwijl bij “Zendmast” een huuropbrengst is, maar de beheerlasten nog
steeds voor RWS zijn. Aangezien de beheerlasten van het perceel hoger zijn dan de huuropbrengsten van
“Zendmast”, zijn de financiële prestaties van deze drie alternatieven hoger dan die van “Zendmast”.
Er ontstaat discussie tussen de beslissingsnemers of de financiële opbrengsten van “Windmolens” dan wel
goed zijn weergegeven. Vanwege het kleine grondoppervlak is in de casus geargumenteerd dat de
beheerlasten bij Rijkswaterstaat blijven. Er wordt echter aangedragen dat er ook voor gekozen zou kunnen
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worden het beheer verplicht mee over te dragen, zodat dit voor Rijkswaterstaat ook die besparing oplevert. Er
is verdeeldheid over of dat een realistische situatie zou zijn, daarbij zouden exploitanten de beheerlasten weer
kunnen verdisconteren in de huur die ze bereid zijn te betalen en uiteindelijk alsnog de financiële opbrengsten
op eenzelfde niveau blijven.
Het overdragen van de beheerplicht naar de exploitant, zou “Windmolens” wel tot het best presterende
alternatief in financiële zin maken (Figuur 9.1b). Daarom wordt ervoor gekozen verderop in de sessie op dit
scenario terug te komen en de beslissing in dat geval nader te onderzoeken.

“Windmolens”

“Industriehennep”“Stadslandbouw”“Tijdelijke Natuur”

“Windmolens”

“Stadslandbouw” “Tijdelijke Natuur”
“Industriehennep”

“Zendmast”

“Zendmast”

“Geen Actie”

“Maximaal”

Figuur 9.1a De resultaten waarmee de discussie begonnen
word.

“Geen Actie”

“Maximaal”

Figuur 9.1b Het alternatieve scenario dat later in de sessie
ook besproken zal worden.

Optimale prestaties op beide assen
De beslissingsnemers kijken in eerste instantie naar de alternatieven die het hoogst presteren op beide assen.
In dit geval is “Tijdelijke Natuur” het alternatief dat het hoogst scoort. Dan wordt het risico als beslisfactor
aangedragen om een keuze tussen de best presterende drie te kunnen maken. Kijkende naar het risico in
combinatie met prestaties op de twee andere assen zouden de beslissingsnemers eerder voor “Stadslandbouw”
gaan: deze scoort ook het hoogst in financiële zin, maar is minder risicovol beoordeeld dan “Tijdelijke Natuur”.
DM (Decision Maker) 6 noemt dit ‘een optimaliseringsslag maken’: eerst kijk je alleen naar de duidelijke
oplossing en dan denk je na of dit nu werkelijk de beste oplossing is. Het verschil in niet-financieel nut is
blijkbaar minder belangrijk dan het verschil in risico als deze beslissingsnemers de figuur an sich beoordelen.
Eén beslissingsnemer vindt een keuze dan nog steeds moeilijk te verantwoorden: want “Tijdelijke Natuur”
heeft wel een hogere niet-financiële waarde. Waardoor worden deze verschillen veroorzaakt? Daarom wordt
gekeken naar waar de score uit op is gebouwd.
Uitsplitsing naar voorkeuren per criterium (‘deelvoorkeuren’)
Om de keuze beter te onderbouwen wordt naar de voorkeur gekeken die elk alternatief voor elk afzonderlijk
criterium heeft gekregen (zie Bijlage 11a ).
Gekeken wordt naar de grootste drie bijdragen van “Stadslandbouw” en “Tijdelijke Natuur” omdat de keuze nu
tussen deze twee gaat. “Tijdelijke Natuur” heeft de grootste bijdrage aan reputatie bij de omgeving verbeteren
(0,161), dan de publieke opinie verbeteren (0,132) en dan recreatiemogelijkheden vergroten (0,073).
“Stadslandbouw” heeft ook reputatie omgeving (0,084) als belangrijkste deelvoorkeur en dan reputatie
publieke opinie (0,071) verbeteren, maar dan sociale veiligheid vergroten (0,068). Omdat de AHP waarden op
rationiveau gedefinieerd zijn, zegt de absolute waarde van de scores volgens de theorie ook echt iets over de
absolute verhouding in voorkeur tussen die elementen. De beslissingsnemers merken dit op. “Stadslandbouw”
presteert dus duidelijk beter met betrekking tot dezelfde reputatie-effecten.
Beiden alternatieven hebben nog een derde effect, waaraan evenveel niet-financieel nut door de
beslissingsnemer wordt toegekend. De beslissingsnemers heroverwegen deze derde effecten ten opzichte van
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elkaar in een discussie. Ze komen tot de conclusie dat met betrekking de effecten van die alternatieven
(recreatiemogelijkheden vergroten of sociale veiligheid verbeteren) op deze ‘derde’ criteria zij geen voorkeur
voor één van de twee hebben.
Om een keuze tussen “Stadslandbouw” en “Tijdelijke Natuur” te kunnen maken, moet ook het risico nader
bekeken worden. Het risico van “Stadslandbouw” is namelijk wel lager beoordeeld dan dat van “Tijdelijke
Natuur”. Er wordt gekeken naar de elementen van risico. Het grootste risico van “Tijdelijke Natuur” zit in
projectvertraging (0,213) en extra financiële kosten (0,168). Dit tegenover de hoogste beoordelingen van risico
bij “Stadslandbouw”, namelijk extra financiële kosten (0,121) en projectvertraging (0,116).
Er ontstaat discussie over de beoordeling van “Stadslandbouw” op het risico op projectvertraging. De hoge
beoordeling kan verklaard worden door de angst dat beschermde soorten zich vestigen, en dat dat problemen
oplevert. DM 6 merkt op dat in de casus ervanuit gegaan wordt, dat een specifieke ontheffing voor beschermde
soorten is afgegeven. In zijn oordeel is dit risico erg laag, want juridisch gezien zou dit dan geen risico moeten
zijn. Toch heeft de groep het risico ondanks deze vergunning de prioriteit van het risico hoog beoordeeld en
daar blijft de rest van de groep raakt niet overtuigd dat dat anders is. DM 4 vraagt zich af of het risico op
Projectvertraging niet anders geformuleerd had moeten worden. Namelijk: dat het project eerder begint en de
grond eerder nodig is dan gepland. Dat de grond op tijd beschikbaar is gelooft deze beslissingsnemer wel
omdat dat juridisch geregeld is. Na beoordeling van de alternatieven ontstaat dus discussie over de definitie
van dit criterium, met een voorstel tot een ander criterium.
Uiteindelijk besluit de groep dat “Stadslandbouw” toch het beste past bij het profiel van wat zij voor ogen
hebben van alternatief grondgebruik: zo hoog mogelijke financiële opbrengsten, hoge niet-financiële
opbrengsten en zo laag mogelijk risico. Het feit dat het risico lager was dan dat van “Tijdelijke Natuur”, en even
hoog als dat van “Geen Actie”, is hierin doorslaggevend geweest.
Scenario 2: “Windmolens” meer financiële opbrengsten.
Gezien de eerdere discussie over financiële opbrengsten worden nu de financiële opbrengsten bijgesteld van
8.500 naar 20.000: het scenario dat de exploitant bij “Windmolens” ook verantwoordelijk is voor de
beheerkosten en RWS dus beheerkosten bespaart. De opbrengsten zijn nu de bespaarde beheerkosten plus de
huuropbrengst.
Keuze financieel/niet-financieel nut
DM 4 spreekt uit dat nu de keuze tussen financieel en niet-financieel nut moet worden gemaakt. Bij dit
scenario neigt DM1 al meteen heel sterk naar “Windmolens”: de financiële opbrengsten zijn veel hoger dan die
van de andere alternatieven. Dat is voor deze beslissingsnemer het eerst belangrijk. Niet-financieel nut wordt
door deze beslissingsnemer meer als extra meerwaarde gezien, in een geval dat meerdere alternatieven in
financiële zin vergelijkbaar scoren.
De groep discussieert. “Windmolens” levert financieel meer op, maar heeft ook meer risico dan
“Stadslandbouw”. De overweging daarnet was voor een financieel hoog(st) alternatief, met zo laag mogelijk
risico. De groep komt er niet uit of de extra financiële opbrengsten het extra risico waard zijn.
Mening andere stakeholders relevant
De beslissingsnemers zijn het met elkaar eens dat ook dit afhankelijk is van hoe de organisatie als geheel hierin
staat, en dit dus niet een afweging is die door alleen de direct betrokkenengemaakt kan en/of mag worden. De
uiteindelijke beslissing is onder andere afhankelijk van hoe andere beleidsmakers binnen de organisatie
hierover denken. DM6 merkt op dat er ook binnen de organisatie niet altijd één visie is, en dat deze casus wat
dit betreft dus een goed aanknopingspunt vormt voor een interne discussie binnen RWS.
De beslissingsnemers zijn het eens over deze sub-selectie van alternatieven, maar dat een keuze maken tussen
deze twee voor nu te ver gaat omdat daar meer informatie voor nodig is (namelijk de mening van andere
(interne) stakeholders). DM2 zegt zelfs “ik denk dat dit ook al een resultaat van deze discussie kan zijn”.
Referentiepunt financiële effecten
DM2 voegt ook nog toe: “Ik vind het ook belangrijk om te weten wat er daadwerkelijk voor rendement wordt
gemaakt. Dus daadwerkelijk aan dat perceel aanwijsbaar netto meer opbrengsten dan kosten worden gemaakt.

118

RESULTATEN: TERUGKOPPELING BESLISSINGSNEMERS

Dat wil ik kunnen zien.”. Dit betekent dus dat besparingen niet als financieel positief resultaat meetellen. Dat
kan natuurlijk door het referentiepunt van de financiële opbrengsten te veranderen. In dat geval heeft alleen
“Windmolens” positief financieel rendement (meer inkomsten dan kosten), terwijl het risico wel hoger is dan
dat van “Geen Actie”. Deze situatie is verder niet concreet overwogen.
DM2 geeft daarnaast aan dat hij het ook belangrijk vind dat besparingen niet worden gezien als opbrengsten.
In dat geval zouden “Zendmast” en “Windmolens” als enige positief financieel positief resultaat opleveren ten
opzichte van de status quo. De andere alternatieven zouden dan geen financiële opbrengsten hebben. De
afwegingen zouden volgens hem dan anders worden.
Combinaties alternatieven
DM 4 merkt als laatste op dat hij ook geïnteresseerd zou zijn in het maken van combinaties van alternatieven,
om verder naar de meest optimale oplossingen te zoeken. Wellicht dat een combinatie van meerdere
grondgebruiken tegelijk mogelijk is en tot een nog betere benutting leidt dan de individuele alternatieven.

Feedback op model: invloed op kwaliteit van de besluitvorming (RWS)
Na het bespreken van de inhoudelijke resultaten is gevraagd hoe de beslissingsnemers oordelen dat het DSS de
kwaliteit van hun beslissing heeft beïnvloed. Hieronder vermeld zijn de woorden van de beslissingsnemers,
exacte citaten staan tussen aanhalingstekens.
Meningsverschillen identificeren
Het risico op projectvertraging kreeg meer prioriteit bij “Tijdelijke Natuur” (0,213) dan bij “Stadslandbouw”
(0,168). Beslissingsnemers 6 noemt vind het een meerwaarde dat uit het model naar voren komt dat het risico
dat hij in dit geval absoluut erg klein achtte, als grootste wordt ervaren door de groep. “ik kan begrijpen dat de
groep dat denkt, maar mijn persoonlijke afweging is duidelijk een andere geweest en dan vind ik dat een goed
discussiepunt om het over te hebben.”
Onderbouwing met feiten/kennisbehoeften
DM3 haalde eerder al aan dat het model hem ideeën gaf om feiten te gaan verzamelen om zijn redenering
beter te kunnen onderbouwen. Het model zet dan aan tot het verzamelen van informatie die nog ontbreekt en
dat is komt de kwaliteit van de beslissing ten goede in de mening van deze beslissingsnemer.
DM 4 noemde dit argument ook in de discussie over het risico op projectvertraging bij “Tijdelijke Natuur”. DM
4 zegt dat je je de feiten grondig eigen moet maken rondom dit soort punten, om later goed de discussie kunt
voeren. Dan kun je je mening met betrekking tot dat dat argument beter onderbouwen is deze
beslissingsnemer van mening. Je kunt daarvoor voorafgaand aan de beoordelingen de vergelijkingen
doornemen. Je kunt ook de resultaten van het model gebruik, om je verder te verdiepen in een discussiepunt:
in dit geval, risico door de ontheffing “Tijdelijke Natuur”. Nu ontbreekt daar bij sommige mensen misschien nog
de kennis voor zegt hij, om gefundeerd die discussie te kunnen voeren.
Nemen van een beslissing
De beslissingsnemers konden niet tot een concrete keuze komen tussen Stadslandbouw en Windmolens, maar
DM4 stipt wel aan dat dit een beginstap zou kunnen zijn om daar uit te komen. Een belangrijk deel zit hem
volgens hem in het informeren. RWS kan misschien wel meer financieel rendement halen uit windturbines,
maar tegen bepaalde veiligheidsrisico’s of risico’s in de projectvoortgang omdat exploitanten ‘dwars doen’. De
vraag is dan in hoeverre wil je risico lopen als RWS, en een deel van die risico’s verminderen is door je goed te
informeren zodat je die kunt ondervangen.
Een andere beslissingsnemer sluit daarop aan, dat door het redeneren vanuit een beoordeling je achteraf beter
de dialoog met elkaar aan kunt gaan. “Het scherpt enorm aan in het filteren van zaken, waardoor je ook vrij
snel met elkaar tot discussiepunten kan komen”. DM 6 zegt dat het voordeel is dat je aan de hand van een
aantal redelijk objectieve criteria (wat is goed voor de organisatie?), je de subjectieve punten (ideeën over
prestaties op en belang van criteria) er zoveel mogelijk eruit probeert te filteren: “je ziet waar de meningen
verschillen, waardoor je scherpte krijgt in je discussie”.
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Betrekken andere stakeholders
Er worden mogelijkheden gezien voor communicatie met de stakeholders, zoals voor dialoog en inspraak met
de omgeving van een locatie. Je kunt het gebruiken om inzicht te krijgen in de visie van andere stakeholder op
jouw plannen en om jouw visie aan de omgeving te laten zien. Daardoor kweek je mogelijk meer begrip langs
beide kanten. Ook wanneer je dat met stakeholders binnen de organisatie doet.
Toepassing voor portefeuilleanalyse
Door meerdere beslissingsnemers is gevraagd naar de mogelijkheid om ook op portefeuilleniveau naar
besluiten te kijken. Bijvoorbeeld wat kun je het beste doen met een bepaald type grond? Of hoeveel
“Windmolens” kun je in de portefeuille kwijt, en wat draagt dit dan bij aan de energiedoelstellingen? Dat
verhoudt zich heel anders dan een incidentele windmolen en kan overigens ook een nadeel zijn van het
analyseren van een op zichzelf staande casus. Die kan in de praktijk deel uitmaken van een groter geheel
waardoor het toch de moeite is. Op basis van individuele casussen kan een alternatief dan mogelijk
suboptimaal beoordeeld worden, terwijl het op portefeuilleniveau wel mogelijkheden biedt.
Bewerkelijkheid uitvoeren analyses
Een vraag die gesteld werd was: “Hoe kunnen wij dit zelf doen met al die moeilijke analyses?”. Alle
beslissingsnemers beamen dat de ogenschijnlijke moeilijkheidsgraad en tijd die het kost om de analyses uit te
voeren (en leren uitvoeren), zoals die in dit onderzoek zijn toegepast, voor hen een drempel zijn om het
instrument in de praktijk te gaan gebruiken.
Eerste indruk instrument
DM6 zegt: “ik word er steeds enthousiaster over, in het begin had ik wel zoiets van ja het is allemaal wel erg
ingewikkeld. Maar ik merk toch dat je er iets aan hebt in termen van het aanscherpen van de discussie, dus het
doel van het faciliteren van de discussie wordt weldegelijk bereikt.”
Alternatief “Maximaal”
Bij het beschouwen van Figuren 9.1 en 9.2 hebben beslissingsnemers de alternatieven steeds ten opzichte van
elkaar bekeken, zonder de positie van het alternatief “Maximaal” in de Figuur te gebruiken. Wanneer gevraagd
wordt of zij vinden dat het “Maximaal” alternatief dan wel zin heeft gehad, zeggen meerdere beslissingsnemers
dat het zin heeft gehad omdat er nog een extra referentie was om tegen te oordelen. Dit liet hen weer vanuit
een andere invalshoek nadenken over de onderlinge verhoudingen tussen de alternatieven. Zijn de onderlinge
verhoudingen tussen alternatieven dan nog hetzelfde? Vanwege dit effect hadden de vergelijkingen met
“Maximaal” in de ogen van de beslissingsnemers daardoor zin om de totale onderlinge voorkeuren voor
alternatieven te bepalen.
DM1 voegt toe dat het maximale alternatief niet helemaal onomstreden is. De prestaties zijn nog enigszins vrij
voor interpretatie. Dat maakt het als referentiepunt wellicht minder geschikt dan een concreet alternatief.
DM 5 zegt zich niets voor te kunnen stellen bij het niet-financiële nut van het maximale alternatief in het
totaalplaatje. Daarom zijn in zijn ogen de onderlinge waarden van het niet-maatschappelijk nut van andere
alternatieven belangrijker, dan die van alternatieven ten opzichte van het maximale alternatief. Maar de
waarde van “Maximaal” lag nu ook in de buurt van de andere alternatieven. Dat was voor deze
beslissingsnemer ook een reden om “Maximaal” niet expliciet mee te nemen in de overwegingen. Wellicht als
het veel verder weg had gelegen dat het meer had gezegd over de waarde van het niet-financieel nut van de
alternatieven in ‘absolute zin’, als in, dat ze wellicht te weinig gebruik zouden maken van de mogelijkheden van
het perceel.
DM1 geeft aan wel steeds heel sterk aan de extreme kant gezeten te hebben bij de paarsgewijze beoordelingen
voor zijn gevoel. Waarom? Vraagt DM2. “Het is de maximale variant, dus dan haal je alles eruit wat er
“Maximaal” inzit”. Dus dan krijgt het een extreme voorkeur volgens deze beslissingsnemer. Andere
beslissingsnemers hebben niet het gevoel dat zij dit ook deden. Twee beslissingsnemers geven wel aan voor
hun gevoel niet vaak ‘extreem’ te hebben gebruikt. Een derde beslissingsnemer geeft aan bewust juist wel
zoveel mogelijk de hele schaal te hebben gebruikt bij de paarsgewijze beoordelingen.
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9.2 TERUGKOPPELING PRORAIL
Ook bij ProRail werd eerst een beslissing met betrekking tot de alternatieven gemaakt en vervolgens feedback
gegeven over de invloed van het DSS op de kwaliteit van de beslissing.

Maken van een keuze (ProRail)
Het berekende resultaat uit hoofdstuk 8 is ook hier eerst behandeld (zie Figuur 9.2a). Daarna is ook hier nog
een variant behandeld, door bij “Windmolens” de korting op groene stroom (waarmee groene stroom
ingekocht kan worden voor de prijs van de huidige grijze stroom) in te wisselen voor een huuropbrengst (Figuur
9.2).

“Zendmast”
“Windmolens”

“Industriehennep” “Tijdelijke Natuur”
“Stadslandbouw”

“Stadslandbouw”

“Windmolens”“Geen Actie”

“Industriehennep”

“Zendmast”

“Tijdelijke Natuur”

“Maximaal”

“Maximaal”

“Geen Actie”

Financiële prestaties
Figuur 9.3 Het eerste scenario dat overwogen wordt in de
ProRail-casus.

Figuur 9.4 Het tweede scenario: bij “Windmolens” wordt in
plaats van een korting op groene stroom huur betaald.

De beslissingsnemers kijken eerst naar de financiële prestaties van de alternatieven. In financiële zin ontlopen
“Stadslandbouw”, “Industriehennep”, “Tijdelijke Natuur” en “Zendmast” elkaar niet veel. “Zendmast” brengt
600 euro/jaar meer op dan de andere alternatieven, maar dat wordt door de beslissingsnemers niet als reden
gezien om de andere drie af te schrijven.
Eén van de beslissingsnemers vindt dat de huuropbrengsten laag zijn. Hij kent een voorbeeld van een tijdelijke
2
parkeerplaats waar 13.000 euro/jaar wordt ontvangen en dat terrein is maar 13.000 m groot in tegenstelling
tot dit terrein van 2 hectare. De onderzoeker antwoordt dat dat inderdaad een realistische huur is voor een
parkeerterrein, maar er is hier naar zo realistisch mogelijke alternatieven voor deze casus gezocht, en daarbij is
geen behoefte aan een parkeerterrein gesignaleerd.
De hoogste financiële opbrengsten bestaan in dit geval voor de meeste alternatieven uit de vermeden
beheerlasten van 5.900 euro; alleen voor “Zendmast” wordt een huur ontvangen. Ondanks dat er in dat geval
nog steeds beheerlasten voor ProRail zouden zijn heeft Zendmast nog steeds een financiële prestatie van 6.500
euro (dat is de huurinkomst). Deze beslissingsnemer beaamt dat het vermijden van beheerlasten zeker
interessant is, zeker voor grote locaties. Ook bij ProRail doet zich de discussie over het referentiepunt voor de
financiële effecten voor. DM 2 zegt dat hij vooral de inkomsten belangrijk vind, omdat besparingen niet zomaar
als winst geboekt mogen worden. Besparingen dragen daarom niet bij aan de concrete financiële targets die
nagestreefd moeten worden en zijn dan ook geen aan dat perceel aanwijsbaar financieel resultaat. Maar ook
hij beaamt, dat het eigenlijk wel goed is dat besparingen ook mee worden gerekend als je denkt over beter
benutten. Dat zou eigenlijk wel moeten. Alle beslissingsnemers beamen dat.
Optimale prestaties op financieel en niet-financieel nut
Op het eerste gezicht is vervolgens de keuze voor “Zendmast” door de meeste beslissingsnemers snel gemaakt.
“Zendmast” scoort het hoogste in financiële zin en hoogste in niet-financiële zin en is dan dus de beste
benutting. Echter, ook wordt opgemerkt “Stadslandbouw” en “Tijdelijke Natuur” ongeveer vergelijkbaar scoren
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op de niet-financiële as. DM 3 noemt het een kans, om als alternatieven hetzelfde scoren in financiële zin ook
bijvoorbeeld iets duurzaams te doen. In niet-financiële zin, lijken deze drie alternatieven ook enigszins
vergelijkbaar te scoren. Op basis van alleen de figuur selecteren de beslissingsnemers dus een groep van drie
alternatieven, maar kunnen nog geen keuze voor één daarvan maken.
Aanvullende criteria
DM 2 zegt dat hij daardoor juist naar andere criteria gaat kijken. “Is er een aanvullend criterium waar er één
negatief op scoort en dus afvalt? Of juist positief er bovenuit steekt, want ze liggen zo dicht bij elkaar.” Voor dit
concrete geval zou deze beslissingsnemer bekijken wat er op lange termijn zou gebeuren, dus in termen van de
vastgoedontwikkeling die daarna wordt voorzien. Het perceel wordt in deze hypothetische casus namelijk
aangehouden met het oog op een betere prijs bij de afstoting van dit perceel. Op basis daarvan zou hij een
beslissing nemen welke van de alternatieven daaraan het meeste bijdraagt. Deze beslissingsnemer definieert
dus een extra criterium om de keuze te kunnen maken.
DM 6 zou kijken naar het risicoprofiel. Ook deze beslissingsnemer komt met een derde criterium en vindt risico
schijnbaar belangrijker. Ook DM2 is van mening dat risico een rol zou moeten spelen, DM’s 4 en 5 zeggen dat
zij daarnaast ook zouden kijken naar de inspanning die nodig is om het grondgebruik te realiseren. DM4: “Ik
denk dat je moet denken aan het maken van business cases. Niet alleen kosten en opbrengsten, maar ook in
termen van de ‘moeite’ die je doet, de tijd die het kost, het werk dat het voor ons als asset managers inhoudt:
het is iets anders om een zendmast neer te zetten en huur te innen dan om stadslandbouw te realiseren.” Ook
het effect van beëindiging van een tijdelijk gebruik kan zo’n criterium zijn. De beslissingsnemers beginnen dus
extra criteria te definiëren om een keuze te kunnen maken uit de sub-selectie van drie.
DM 5 kent de situatie, en zegt gezien de omgeving, de gebiedsontwikkeling en de politieke situatie in ieder
geval de voorkeur te geven aan “Stadslandbouw” of “Tijdelijke Natuur” boven “Zendmast”. Kennelijk wegen
deze criteria (omgeving, gebiedsontwikkeling, politieke situatie) zwaarder dan de “Klantwaarde” die Zendmast
hier vertegenwoordigt. Deze beslissingsnemer heroverwicht het gewicht van “Klantwaarde” dus, in verhouding
met de nieuwe criteria die geïntroduceerd worden.
Hoge gewicht criterium Klantwaarde
Om de discussie meer te sturen richting de gegevens die verzameld zijn, wijst de onderzoeker de
beslissingsnemers op de hand-out (Bijlage 12a) met daarin de deelvoorkeuren van de alternatieven. Het valt
een aantal beslissingsnemers op dat klantwaarde telkens erg hoge (meestal de hoogste) prioriteiten heeft
toebedeeld gekregen. De beslissingsnemers beamen dat klantwaarde een hoog gewicht moet krijgen in
verhouding met de andere criteria. Dit heeft direct waarde voor het primaire proces, terwijl andere criteria
vooral waarde voor de omgeving hebben. Echter dat klantwaarde bij elk alternatief de hoogste voorkeur heeft,
lijkt onrealistisch. Zelfs bij alternatieven die onder in verhouding met de andere alternatieven de minste
voorkeur met betrekking tot klantwaarde krijgen, is de hoogste deelvoorkeur van de totale voorkeur van het
alternatief voor Klantwaarde. De relatieve bijdrage met betrekking tot andere criteria telt daardoor veel minder
mee in de totale voorkeur van de alternatieven, dan de bijdrage met betrekking tot Klantwaarde.
Klantwaarde heeft misschien teveel prioriteit (gewicht) toebedeeld gekregen. Dit zou een vertekening kunnen
zijn die voortkomt uit de hiërarchische criteria-structuur van het model. Klantwaarde heeft geen sub-criteria.
De overige criteria hebben ieder meerdere sub-criteria, waardoor de prioriteit die aan dat criterium is
toebedeeld weer over de sub-criteria ‘uitgespreid’ moet worden. De onderliggende criteria krijgen daardoor
slechts een deel van de prioriteit die is toebedeeld aan het hogere criterium, dat al minder prioriteit was
toebedeeld in de onderlinge vergelijking met Klantwaarde. Omdat klantwaarde geen sub-criteria heeft en
bijvoorbeeld “Natuur & Milieu Verbeteren” en “Omgevingswaarde Verhogen” ieder juist vier sub-criteria
hebben (terwijl zij ook nog eens minder prioriteit kan “Klantwaarde” krijgen, kan dit effect hier sterk zijn
doorgewerkt.
Als relatieve maat voor de alternatieven met betrekking tot het criterium zelf, is “Klantwaarde” natuurlijk nog
even goed bruikbaar. Van de concrete alternatieven krijgt “Zendmast” (0,144) de meeste voorkeur toebedeeld,
dan “Geen Actie” (0,058) en de overige concrete alternatieven (“Stadslandbouw”, “Tijdelijke Natuur”,
“Industriehennep” en Windmolens”) scoren even hoog, het laagst (±0,025). Zelfs deze laagste voorkeuren voor
Klantwaarde, zijn nog de hoogste deelvoorkeuren bij die alternatieven. Daarom wordt de deelvoorkeur
“Klantwaarde” in de verdere analyse alleen nog gebruikt om onderling de voorkeuren met betrekking tot
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“Klantwaarde” te vergelijken, en niet in directe vergelijking met de voorkeuren met betrekking tot andere
criteria. Bij vergelijking tussen voorkeuren met betrekking tot andere criteria, moet dan in het achterhoofd
gehouden worden dat klantwaarde in ieder geval ook ‘erg’ belangrijk is. Zo hoog als het nu scoort is echter
wellicht té stevig beoordeeld.
Concreet betekent dit voor de sub-selectie die door de beslissingsnemers wordt beschouwd, dat in gedachte
moet worden gehouden dat “Zendmast” veel sterker scoort dan “Stadslandbouw” en “Tijdelijke Natuur”
(0,144/0,025 = 5,8 keer zoveel om precies te zijn). “Stadslandbouw” en “Tijdelijke Natuur” krijgen met
betrekking tot “Klantwaarde” evenveel voorkeur. Vervolgens worden de alternatieven met betrekking tot de
(voorkeur voor) de overige criteria onderling vergeleken, om vertekening door het hoge gewicht van
“Klantwaarde” buiten te reduceren. Het buiten beschouwing laten van Klantwaarde in direct vergelijking met
de andere criteria, heeft overigens niet tot gevolg dat “Industriehennep” nu opeens bij de best presterende
alternatieven hoort. Omdat ook “Industriehennep” evenveel voorkeur met betrekking tot “Tijdelijke Natuur”
en “Stadslandbouw” kreeg toebedeeld, verandert er in de rangordening van deze alternatieven op basis van de
overige criteria niets. Dit had wel zo geweest als “Industriehennep” een lagere voorkeur met betrekking tot
“Klantwaarde” had gekregen. Deze ‘slechte’ eigenschap van Industriehennep (minder klantwaarde hebben)
had dan minder mee had geteld in de totale voorkeur voor het alternatief op basis van de overige
eigenschappen, en dus verhoudingsgewijs een grotere toename in voorkeur gekregen door het weglaten van
“Klantwaarde” in de onderlinge vergelijking van de alternatieven.
Uitsplitsing naar deelvoorkeuren
Omdat Klantwaarde dus wellicht een te hoog gewicht toebedeeld heeft gekregen, is het interessant om te zien
wat de verschillen tussen de drie alternatieven in de sub-selectie is, los van klantwaarde (met in het
achterhoofd houdende dat de “Zendmast” dus wel veel klantwaarde vertegenwoordigt zoals hiervoor is
uitgelegd).
Overigens zijn de deelvoorkeuren hier met 1000 vermenigvuldigd omdat dit wellicht makkelijker te behandelen
zou zijn voor beslissingsnemers dan de decimale (tot drie cijfers achter de komma) waarden die uit de
berekeningen volgen. De som van de voorkeuren met betrekking tot een criterium is nu dus 1000 in plaats van
één.
De hoge voorkeur voor “Zendmast” (totaal 176) blijkt vrijwel alleen uit klantwaarde (144) te bestaan. De
voorkeuren met betrekking tot andere alternatieven scoren net zo laag of lager dan “Geen Actie”. Als het
gewicht van Klantwaarde lager zou zijn dan zou die dus erg veel invloed hebben op de totale voorkeur van
“Zendmast”. “Tijdelijke Natuur” en “Stadslandbouw” hebben echter wel significante bijdragen ten opzichte van
“Geen Actie”. Bij “Tijdelijke Natuur” (totaal 140) zijn de hoogste deelvoorkeuren: Reputatie publieke opinie (29),
Reputatie omgeving (23) en Sociale veiligheid verbeteren (17). Bij “Stadslandbouw” (totaal 92) zijn de hoogste
deelvoorkeuren: Sociale veiligheid verbeteren (19), Reputatie publieke opinie (19) en Reputatie omgeving (15).
DM5 redeneert dat de reputatie-effecten bij “Tijdelijke Natuur” kennelijk hoger ingeschat worden dan bij
“Stadslandbouw” en dat “Stadslandbouw” iets meer aan sociale veiligheid bijdraagt. Daarbij heeft
“Stadslandbouw” (totaal 138) een wat lager risico dan “Tijdelijke Natuur” (totaal 161). “Geen Actie” heeft
totaal risico = 92.
De vraag bij de beslissingsnemers is nu: als je deze deelvoorkeuren en de situatie in acht neemt, heroverweeg
je dan de hoogste voorkeur voor “Zendmast”? De beslissingsnemers zijn van mening dat “Stadslandbouw” en
“Tijdelijke Natuur” meer waarde voor de omgeving hebben. Gezien de toekomstige vastgoedontwikkeling en
de kleine verschillen in totale voorkeur, wordt daar toch de meeste waarde aan gehecht in dit geval. “Zendmast”
valt daarom in dit stadium van het beslisproces dus af.
De redenering is dat de hogere voorkeur van “Stadslandbouw” in verhouding met “Tijdelijke Natuur”, met
betrekking tot het criterium “Sociale Veiligheid Verbeteren”, doorslaggevend is. In de ogen van de
beslissingsnemers staat een hogere voorkeur met betrekking tot “Sociale Veiligheid Verbeteren”, gelijk aan
meer menselijke activiteit in het gebied. Deze hogere levendigheid zou erg belangrijk kunnen zijn voor de
waarde van de toekomstige vastgoedontwikkeling. Voor een locatie die bekender is, waar meer levendigheid is,
kan een hogere prijs ontvangen worden is de gedachte. DM 3 en DM 2 noemen specifiek dat ze het sociale
controle aspect van “Sociale Controle Verbeteren” belangrijk vinden. Andere beslissingsnemers hebben het
vooral over levendigheid, en bekendheid van de locatie. Opvallend is dat de reputatie-effecten van “Tijdelijke
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Natuur” sterker zijn beoordeeld dan die van “Stadslandbouw”, maar dat dat geen doorslaggevende rol in de
keuze heeft gespeeld, waarbij het nieuwe criterium “Toekomstige Vastgoedontwikkeling” is gedefinieerd.
Kennelijk is ook hier het gewicht van deze reputatie-criteria heroverwogen en minder belangrijk geacht in
vergelijking met het nieuwe criterium “toekomstige vastgoedontwikkeling”.
DM6 is de enige die niet zeker voor “Stadslandbouw” kiest. Hij bekijkt eerst de risico’s onderling nog eens goed,
maar kan daar ook geen duidelijke verschillen in vinden. “Sociale Veiligheid Verbeteren” vind hij in ieder geval
geen reden om per se voor een alternatief te kiezen, andere zaken zijn vanuit de verantwoordelijkheid van
ProRail veel belangrijker vind hij en het is niet dat door een keuze de sociale veiligheid erop achteruit gaat. Het
toekomstperspectief van een vastgoedontwikkeling kan hij zich wel in vinden. Hij komt tot de conclusie dat als
de niet-financiële en financiële waardes zo dicht bij elkaar liggen zoals bij deze beslissing, het voor hem geen
verschil maakt welk alternatief gekozen wordt. Hij ziet het vooral als ‘een’ tijdelijke invulling: “Voor mij maakt
het heel weinig uit of het dan “Stadslandbouw” is, of iets anders.. Het zou me echt niet zoveel uitmaken. Het is
gewoon iets anders dan braak laten liggen. Wat mij betreft is het dan zaak om vooral risico’s verkleinen en
daarnaast maakt het weinig uit“. Voor deze beslissingsnemer is het dan dus een ‘winst’ dat er iets gebeurt,
maar het heeft voor hem niet meer of minder nut welke van de twee alternatieven dat dan is.
DM3 nuanceert de keuze nog verder. Wanneer een vastgoedontwikkeling binnen tien jaar wordt voorzien, dan
kiest hij voor “Stadslandbouw”. Anders is de ontwikkeling te ver weg voor zo’n alternatief om daar dan effect
op te hebben. Dan is de voorkeur voor “Zendmast”, want dat kost minder extra inspanning van de
beslissingsnemers, levert het in financiële zin hetzelfde op en heeft ook een “Klantwaarde”. Andere
beslissingsnemers kunnen zich in deze redenering vinden.
´Inspanning´
De toekomstige vastgoedontwikkeling leidt tot de voorkeur voor “Stadslandbouw”. In het proces dat hiertoe
leidde, is ook het criterium ´inspanning´ dat het kost om een grondgebruik te beheren genoemd. Het lijkt
vooral betrekking te hebben op de meer ingrijpende grondgebruiken.
Een dergelijk begrip is te vertalen als de extra tijd die beslissingsnemers kwijt zijn aan het beheren van een
dergelijk alternatief ten opzichte van de status quo. Voor ‘nieuwe’ grondgebruiken betekent dit sowieso de
opstartkosten omdat het gebruik nog niet bekend is in het proces van de beslissingsnemers. Dus,
overeenkomsten opstellen, verdiepen in risico’s, maatregelen daarvoor treffen, af en toe de locatie bezoeken
etc. Als aanvullend argument werd dit genoemd bij de overwegingen, maar uiteindelijk was dit toch niet
doorslaggevend. “Zendmast” is een alternatief waarvan gevonden werd dat het weinig ‘inspanning’ vergde (“je
zet die mast neer en klaar”) terwijl bijvoorbeeld “Stadslandbouw” en “Tijdelijke Natuur” werden gezien als iets
waar dergelijke ‘inspanning’ voor geleverd moest worden.
DM2 en DM3 zeggen dat deze ‘inspanning’ ook een rol heeft gehad bij het bepalen van het nut van reputatieeffecten: hoeveel tijd en moeite moet je in andere stakeholders steken om het mogelijk te maken. DM2: “ja,
zeker meegenomen in de afwegingen van reputatie. Vooral wat er bij gemeente en omwonenden meespeelt.”.
Als daar makkelijk een slag te slaan is, kreeg in ieder geval van deze beslissingsnemers het alternatief met
betrekking tot dat reputatie-effect een hogere voorkeur.
Beheerlasten dragen – Risico vermijden
DM6 draagt in zijn redeneringen ook aan dat bij deze alternatieven het hem ook wel wat waard is om
eventuele besparingen te laten lopen, als dat betekent dat er geen risico genomen hoeft te worden. De
grondgebruiken leveren besparingen op in de orde van 5000 euro per jaar. Het opstarten van de
grondgebruiken kost ook nog eens onderzoek, tijd en dus financiële middelen en hij weet niet of het dan nog
de moeite waard is voor dat bedrag. Liever dan geen extra risico lopen, dan een mogelijke besparing.
Kostengetal niet volledig
Zoals hiervoor gezegd neemt DM6 mee In zijn overwegingen dat het kostengetal niet volledig is. Afhankelijk
van de ‘inspanning’ die de beslissingsnemers nog moeten leveren om het grondgebruik op te starten en
beheren kunnen er nog kosten zijn, die op dit moment nog niet in het model mee zijn genomen. Dat betekent
dus ook dat de financiële prestaties mogelijk niet volledig zijn geïnventariseerd. De beslissingsnemer schat in
dat gezien het aantal uren dat het beheer zal kosten en de financiële prestaties van deze alternatieven, het de
haalbaarheid van die alternatieven dan mogelijk flink kan aantasten. Dit zou dus de financiële prestaties
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veranderen waardoor alternatieven die minder ‘inspanning’ vereisen om het op te starten, een hogere
financiële prestatie en dus ook mogelijk een hogere voorkeur zouden krijgen. Vooral bij besparingen lijkt dit
nog harder mee te wegen, omdat extra kosten gemaakt worden en de besparingen mogelijk niet een
aanwijsbaar financieel resultaat zijn, waardoor juist financieel verlies wordt gedraaid voor de afdeling door het
grondgebruik te realiseren.
Scenario 2: “Windmolens” huuropbrengst in plaats van levering groene stroom
In de tweede situatie wordt het scenario rondom “Windmolens” veranderd. In plaats van dat groene stroom
terug geleverd wordt naar ProRail en zo bijgedragen wordt aan de duurzame energie-doelstelling, wordt huur
gevraagd. In principe zouden de paarsgewijze vergelijkingen van “Windmolens” met betrekking tot dit
criterium van opnieuw gedaan moeten worden. Verwacht wordt echter dat het al matig op niet-financieel nut
presterende “Windmolens”, dan in ieder geval alleen nog maar minder zou scoren. In financiële zin scoort het
in ieder geval een stuk beter, en dat geeft interessante afwegingen.
Dit maakt voor sommige beslissingsnemers zeker verschil in hun afwegingen. Maar dan vooral in de afweging
met “Zendmast”. Want als de gebiedsontwikkeling zou spelen, zouden “Stadslandbouw” en “Tijdelijke Natuur”
nog steeds meer nut hebben dan “Windmolens” (die zouden alleen maar weerstand oproepen bij de
omgeving). De extra financiële prestaties worden (in combinatie met de extra weerstand bij de omgeving) dus
niet belangrijker geacht dan het nut dat “Stadslandbouw” en “Tijdelijke Natuur” voor de toekomstige
vastgoedontwikkeling hebben.
DM6 ziet dat het “Risico op Beschikbaarheid” bij “Windmolens” voor een relatief hogere totale risico
beoordeling heeft geleid dan “Geen Actie”. Hij herinnert zich dat dit risico aan de termijn van exploitatie ligt die
mogelijk langer zou moeten voor exploitant om rendabel “Windmolens” te exploiteren (en dus dat het
grondgebruik langer plaats zou moeten vinden). Hij besluit dat hij het risico zou nemen. “Over 10 jaar genomen
is dat 140.000 euro. Daar leg je ergens anders weer mooi een perron voor aan.”. De absolute waarde van de
financiële prestaties zijn voor hem dus wel een reden om dit risico te nemen, en hij vind dat belangrijker dan de
mogelijke invloed van “Stadslandbouw” en “Tijdelijke Natuur” op waarde van de toekomstige
vastgoedontwikkeling.

Feedback op model: Invloed op kwaliteit van de besluitvorming (ProRail)
Ook bij ProRail zijn de beslissingsnemers gevraagd de invloed van het DSS op de kwaliteit van de beslissing te
evalueren. Ook hier zijn de meningen van beslissingsnemers beschreven, exacte citaten staan tussen
aanhalingstekens.
Pro-actief middel
DM 6 vertelt dat hij het heel nuttig vind om op deze manier een beeld bij situaties rondom beter benutten te
krijgen. Nu wordt er nog vraag-gestuurd gewerkt bij het alternatief benutten van grond: wachten tot een
ondernemer met een vraag komt. Het illustreert wat concrete elementen zijn in dit soort beslissingen.
“Hierdoor krijg je een beeld waar het nu precies om gaat. Wij hebben nog nooit denk ik zes alternatieven tegen
elkaar uit gezet, misschien zelfs niet twee.”. Het kwantitatief maken van “wat er over blijft als je het financiële
eruit filtert”, geeft de beslissingsnemers meer inzicht in hoe alternatief grondgebruik kan bijdragen aan de
alternatieve doelstellingen. DM4 sluit erbij aan dat het stimuleert om na te denken over effecten, anders dan
door die in euro´s te drukken zijn.
Aanwijsbaar maken oordelen
De beslissingsnemers vinden dat het model werkt om beslissingen aanwijsbaar te maken. DM5 zegt: “Het
maakt het heel goed bespreekbaar, waar je het met elkaar over kunt hebben”. DM2 vindt dat het model de
beslissingsnemer aanknopingspunten biedt: “Het helpt helderder identificeren, meer dan dat je in het
luchtledige praat. Het geeft vooral aanknopingspunten. Dat helpt mij in ieder geval wel, dat je kunt vergelijken.
En dan beargumenteerd van de mening van anderen of de uitkomsten af kunnen wijken. Het is geen
dogmatisch model, maar ondersteunt juist.” DM4: “Het helpt voor mij om mijn afwegingen helderder te maken.
Ik wil weten welke elementen een rol spelen in de beslissing.”.
Praktische uitvoerbaarheid
DM 2 vraagt zich af in hoeverre dit instrument, met het waarderen van alternatieven en analyses hanteerbaar
zal zijn. “Ik zat me af te vragen, als je dat in de praktijk zelf doet, hoe dat dan gaat.”
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Weergave Risico
DM5 vindt dat door de weergaven van risico’s in de figuur, deze niet echt naar voren kwamen in de beslissing.
“Daar ben ik nu in mijn hoofd ook niet mee bezig.”. DM2 merkt op dat de waarden van de risico’s in dit geval
nu ook niet veel verschilden.
Verzamelen van informatie
DM2 benadrukt dat het model helpt om bewust na te denken over effecten. Het is een gestructureerd middel
waar je informatie in verzamelt over effecten en om vervolgens ook een oordeel mee uit kunt spreken.
Breder referentiekader alternatieven
DM5 vindt dat je de opties beter in hun geheel ten opzichte van andere grondgebruiken kunt plaatsen: “Je kunt
zo veel bewuster een keuze maken, en de opties veel breder bekijken dan bijvoorbeeld één of twee
alternatieven.”. Het model lijkt daarnaast dus ook deze verhoudingen correct te hebben weergegeven. DM2:
“ Als ik naar de uitkomsten kijk, ben ik het ook wel eens met die uitkomsten. Binnen het kader van deze opties,
is dit wel waar ik voor zou gaan.”.
“Maximaal” als referentie in paarsgewijze beoordelingen
Een aantal beslissingsnemers hadden het idee dat “Maximaal” hen had geholpen nauwkeurigere oordelen te
maken. DM 4 (en DM 5 beaamt dit) zegt bewuster na te zijn gaan denken over wat er “Maximaal” mogelijk zou
zijn en de mate waarin een alternatief dat bereikt. Dat ideaalbeeld is wel enigszins open voor interpretatie zegt
hij. Want “soms zijn maximale prestaties niet als een concreet grondgebruik, maar als een zinnetje zijn
beschreven.”.
DM 3 zegt geen geheel beeld bij het alternatief gehad te hebben, maar vond het desalniettemin stimulerend.
Het zet aan tot nadenken over wat je liefst wil als je een actie onderneemt. “Gaan we voor niets bijzonders of
voor een positief beeld bij de waarnemer? En hoe realiseren we dat dan?”
DM 5 geeft aan dat hij erg naar de extreme voorkeur neigde voor zijn gevoel. Want, zo is zijn redenering:
“natuurlijk heb je liever het maximale, dan iets anders”. De maximale prestatie roept dus meer binaire
beoordelingen op bij deze beslissingsnemer. DM 3 zegt dit niet te herkennen.
“Maximaal” als maximum niet-financieel nut
In uiteindelijke plaatje hebben de beslissingsnemers niet het alternatief “Maximaal” meegenomen in hun
onderlinge afwegingen, alleen de concrete alternatieven zijn onderling vergeleken. Omdat het “niet iets is dat
je echt kan bereiken, dus dat is geen keuzemogelijkheid.”, als hypothetisch maximum van de schaal heeft het
voor hen dus niet bewust en rol gespeeld bij het beschouwen van de figuur.
De plaats ten opzichte van de overige alternatieven maakt wel uit volgens DM4. Deze beslissingsnemer : “als
“Maximaal” op 0,2 had gelegen, dus dicht tegen “Tijdelijke Natuur”, dan had dat wel belangrijk geweest voor
me, want dan hadden die onderlinge afstanden dus meer uitgemaakt.”.

9.3 CONCLUSIE: TERUGKOPPELING BESLISSINGSNEMERS
Vanwege de twee specifieke casussen, worden de conclusies uit de casussen van RWS en ProRail apart
besproken. Waar vergelijkbare conclusies gevonden zijn, wordt dit ook aangegeven.

Casus Rijkswaterstaat
Geconcludeerd kan dus worden dat in de RWS-casus met behulp van het model de alternatieven teruggebracht
konden worden tot een aantal van meest gewenste oplossingen (de alternatieven die het best presteerden op
de financiële en niet-financiële as). In het eerste scenario kon uit deze sub-selectie zelfs een keuze gemaakt
worden voor het alternatief dat de grond het beste zou benutten in de ogen van de beslissingsnemers. In dit
geval werd gekozen voor “Stadslandbouw”. Hoewel het alternatief in de paarsgewijze vergelijkingen
beoordeeld werd minder niet-financieel nut te hebben dan “Tijdelijke Natuur”, kreeg het ook minder risico
toebedeeld. De beslissingsnemers oordeelden dat het niet in het belang van de organisatie was om meer risico
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te lopen ten gunste van meer niet-financieel nut, terwijl een ander alternatief minder risico, maar wel
vergelijkbaar meer niet financieel nut dan ten opzichte van “Geen Actie” had.
Op basis van het tweede scenario kan geconcludeerd worden dat het model (in dat geval) gewerkt heeft om
een informatiebehoefte te signaleren. Omdat “Windmolens” nu in financieel opzicht veruit het beste
presteerde, werd nu dit alternatief vergeleken met “Stadslandbouw” (het gekozen alternatief in het vorige
scenario). Ook hier is het dus weer het met behulp van het model mogelijk geweest om een sub-selectie te
maken van de meest gewenste oplossingen binnen de alternatieven. Dit leidde vooral tot een discussie of de
hogere financiële opbrengsten van “Windmolens”, het hogere risico wel waard zouden zijn. Wanneer het risico
onacceptabel groot zou zijn, zou voor “Stadslandbouw” gekozen worden. Echter, hiervoor was de mening van
andere interne stakeholders van belang over of het extra risico acceptabel zou zijn, gezien de extra financiële
opbrengsten. Ook hier moest dus weer een afweging gemaakt worden tussen meer risico, en meer baten
(ditmaal in financiële zin). Geconcludeerd kan worden dat bepaalde informatie (de mening van andere interne
stakeholders) ontbrak, om een uiteindelijke keuze te kunnen maken.
De RWS-beslissingsnemers geven aan dat het model hen helpt om hun beslissingen beter te onderbouwen. Het
maakt de beslissing transparanter in hun ogen, doordat de meningen over de prestaties van verschillende
alternatieven onderling zichtbaar worden gemaakt. Daarin is het aanwijsbaar welke elementen de totale
voorkeur voor een alternatief opbouwen. Geconcludeerd kan ook worden dat de beslissingsnemers binnen de
groep achten dat het model toepasbaar is om informatiebehoeften bij beslissingsnemers te signaleren,
informatie die nodig is om een oordeel te kunnen vellen. Het model dwingt beslissingsnemers om uitspraken te
doen. Waar kennis ontbreekt kan die opgezocht worden zodat een beslissingsnemer zijn oordelen beter kan
onderbouwen. Daarnaast vinden de beslissingsnemers het ook een meerwaarde dat met behulp van het model
verschillen in oordelen opgespoord kunnen worden. Het helpt zo om gericht een discussie te voeren en tot
onderlinge overeenstemming over de voorkeuren voor alternatieven en de prioriteiten van criteria te komen.
Enkele beslissingsnemers vinden het alternatief “Maximaal” een meerwaarde is, terwijl anderen er geen
mening over hebben. Toch lijkt het ideaal-punt alternatief in ieder geval sommige beslissingsnemers aangezet
te hebben tot het nadenken over de mogelijkheden op het perceel en bood hen een extra referentiepunt voor
vergelijkingen, waardoor consistentie van meningen te beoordelen was (en dus de betrouwbaarheid van de
resultaten). Beslissingsnemers zien ook mogelijke meerwaarde in het toepassen van het DSS als portefeuilleinstrument en als communicatiemiddel met andere stakeholders.

Casus ProRail
Met betrekking tot de ProRail casus kan geconcludeerd worden dat de beslissingsnemers daar aanvankelijk
eenzelfde beslisstrategie hanteerden, die mogelijk werd gemaakt door het model. “Zendmast” scoorde op
zowel niet-financieel als financieel het beste, dus werd dit aanvankelijk als het beste alternatief door de groep
beoordeeld. Om de beslissing verder te onderbouwen is ook gekeken naar alternatieven die volgens de
beslissingsnemers net iets minder maar wel vergelijkbaar scoren; “Tijdelijke Natuur” en “Stadslandbouw”.
Interessante is dat de beslissingsnemers van ProRail juist zelf extra criteria bedachten om een keuze te kunnen
maken: de mate waarin het alternatief de uiteindelijke vastgoedontwikkeling ten goede komt. Geconcludeerd
kan dus worden dat de beslissingsnemers oordeelden dat de set criteria nog te onvolledig was om een keuze te
kunnen maken. Dit is dus ook een kennisbehoefte, die door toepassing van het model gesignaleerd werd. Dit
demonstreert dus ook meteen het iteratieve karakter van het DSS: ook in de evaluatiefase kunnen criteria
geformuleerd worden die weer in een verdere of volgende evaluatie kunnen worden gebruikt.
Om een keuze te kunnen maken werd naar de deelvoorkeuren met betrekking tot criteria gekeken waaruit de
totale voorkeur voor een alternatief is opgebouwd, die aansluiten bij dit nieuwe criterium. “Zendmast” valt in
deze fase in wezen al af. De voorkeur is bijna helemaal uit Klantwaarde opgebouwd, maar dat is geen
meerwaarde gezien dit nieuwe criterium. Het criteriumgewicht Klantwaarde is hier dus heroverwogen.
“Tijdelijke Natuur” blijkt op reputatie bij zowel omgeving als publiek beter te scoren dan “Stadslandbouw”,
maar “Stadslandbouw” heeft een iets hogere waarde op sociale veiligheid verbeteren. In combinatie met een
iets lager risico wordt geconcludeerd wordt daarom dat “Stadslandbouw” de meeste voorkeur krijgt. Opvallend
is dat het grotere reputatie-effect van “Tijdelijke Natuur” níet als nuttig wordt gezien voor die toekomstige
vastgoedontwikkeling. Het gaat de beslissingsnemers om menselijke activiteit op de locatie. De invulling van
het begrip reputatie in het geval van “Tijdelijke Natuur” draagt daar schijnbaar niet aan bij. Belangrijk is om op
te merken dat de beslissingsnemers dus niet de alternatieven met betrekking tot dit nieuwe criterium opnieuw
zijn gaan beoordelen: immers, hoe zouden die scores dan weer in de totale score moeten worden geïntegreerd?
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Ze hebben juist gebruik gemaakt van hun eerdere beoordelingen die onderdeel uitmaken van de totale score
van de alternatieven, en deze opnieuw bekeken vanuit het licht van het nieuwe criterium. Op basis hiervan zijn
de criteriumprioriteiten van Reputatie Omgeving, Reputatie Publieke Opinie, Sociale Veiligheid verbeteren en
Klantwaarde bijgesteld, in het licht van het nieuwe criterium ´Toekomstige Vastgoedontwikkeling”. De
beslissingsnemers oordelen dat de hogere score met betrekking tot sociale veiligheid daarom het belangrijkst is,
omdat dat leidt tot de meeste levendigheid op de locatie.
Het tweede scenario, het inruilen van de levering van groene stroom van “Windmolens” voor een
huuropbrengst, verandert de voorkeuren van sommige beslissingsnemers als de ontwikkeling pas op lange
termijn zou plaatsvinden. “Windmolens” scoort in financiële zin nu duidelijk sterker dan de andere
alternatieven. De beslissingsnemers gaan dan liever voor de hoge financiële opbrengsten van “Windmolens”,
want het gebruik met menselijke activiteit heeft dan nog geen waarde voor het nieuwe criterium ´levendigheid
creëren met oog op toekomstige vastgoedontwikkeling”. Het hogere risico in deze casus wordt, zoals het
voorgesteld is in deze casus, dan acceptabel geacht door de beslissingsnemers. Risico is nog steeds erg
belangrijk voor de beslissingsnemers, dermate hoge opbrengsten zorgen er wel voor dat de beslissingsnemers
erg sterk na gaan denken over wat dat risico precies is. Als publieke partij, concluderen zij namelijk, is het ook
niet verantwoord om zo´n kans te laten schieten als het daadwerkelijk risico het daadwerkelijk toe laat. De
beslissingsnemers kunnen hier dus expliciet een afweging maken tussen het hogere risico en de hogere
opbrengsten.
Verder kan geconcludeerd worden dat de financiële prestaties mogelijk niet volledig weergegeven zijn.
Meerdere beslissingsnemers noemen dat ze de financiële opbrengsten van de alternatieven laag vinden. De
extra uren asset management die het kost om een nieuw grondgebruik op te starten maken de meeste
grondgebruiken misschien niet eens financieel rendabel. Dit zijn verborgen kosten die nu niet te zien zijn in het
model. Wanneer dit soort effecten meegenomen zouden worden, en dus de financiële effecten vollediger
geïnventariseerd zouden worden, zou mogelijk een andere beslissing genomen kunnen worden. Gezien de
financiële prestaties van alternatieven en de mogelijke financiële kosten waar dit soort ‘opstartkosten’,
vertaald naar de prijs van extra uren asset management, op worden geschat, oordeelt één van de
beslissingsnemers dat die het misschien zelfs beter vindt om “Geen Actie” te ondernemen. Van de nu
verwachtte opbrengsten zou dan weinig over blijven en de beslissingsnemer oordeelt dat hij dan liever de
beheerkosten van “Geen Actie” neemt met zeker weinig risico, dan mogelijke opbrengsten die mogelijk ook
tegen kunnen vallen met daarbij een hoger risico met betrekking tot de andere risicocriteria. Geconcludeerd
kan worden dat ook hier dus een informatiebehoefte aan het licht is gekomen: de informatie over de kosten
van het ‘opstarten’ van een grondgebruik moet in de afweging worden meegenomen.
Ook de definitie van het referentiepunt van financiële opbrengsten blijkt erg belangrijk. In de uitgangssituatie
worden beheerkosten gemaakt. Dit kwam ook aan het licht bij de RWS-casus. Zijn besparingen ook financiële
opbrengsten tegenover de uitgangssituatie? Of zijn alleen daadwerkelijke inkomsten dat? Beslissingsnemers bij
ProRail zijn namelijk wel van mening dat besparingen eigenlijk ook als financiële opbrengsten gezien zouden
moeten worden. In de praktijk wordt echter met targets gewerkt, en dan zijn besparingen niet aan te wijzen als
financieel resultaat. In deze casus is ervoor gekozen om te werken om besparingen ook als financiële
opbrengsten weer te geven. Zouden alleen inkomsten als financiële opbrengsten gezien worden, dan zou de
uiteindelijke kosten-effectiviteit presentatie ook weer veranderen en waarschijnlijk ook de beslissing. Alleen
“Windmolens“ en “Zendmast” zouden dan nog positieve financiële prestaties hebben en de andere
alternatieven geen financiële opbrengsten, omdat in die scenario’s alleen bespaard wordt. Omdat
beslissingsnemers steeds een keuze probeerden te maken tussen de alternatieven die op zowel de financiële,
als niet-financiële as het best presteerden, zou naar verwachting dan de beslissing zich richten op een keuze
tussen “Windmolens” en “Zendmast”.
Ook de beslissingsnemers ProRail vinden dat het DSS het beslisproces transparanter maakt en dat dat een
waardevolle toevoeging is van het DSS. De onderlinge prestaties van alternatieven zijn nu meer zichtbaar en
ook de elementen waaruit de voorkeuren voor alternatieven is opgebouwd. Door toepassing van het model op
een casus geven beslissingsnemers aan nu veel beter een concreet beeld te kunnen vormen bij ‘het beter
benutten van grond’. Het is hun daardoor duidelijker geworden aan wat voor soort doelen alternatieve
grondgebruiken kunnen bijdragen en om wat voor soort keuzes het dan uiteindelijk gaat. Het model geeft
concrete handvatten om de discussie over te voeren, concrete alternatieven kunnen naast elkaar worden gezet
en volgens een beslissingsnemer “kan dat ook echt goed hierin”. Daarnaast zijn de beslissingsnemers van
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mening dat een dergelijk instrument gebruikt kan worden om actief na te gaan denken over de portefeuille,
terwijl nu vooral wordt gereageerd op vragen.
Geconcludeerd kan worden dat het ideaal-punt alternatief sommige beslissingsnemers aangezet heeft tot
uitvoeriger nadenken over de prestaties van alternatieven. Hoe deze zich verhouden ten opzichte van de
referentiealternatieven en bij sommige beslissingsnemers ook wat er in de maximale situatie op het perceel te
behalen zou zijn met betrekking tot een bepaald criterium. Bij een specifieke beslissingsnemer waren neigden
paarsgewijze vergelijkingen met het maximale alternatief meer naar de extreme kant. Deze beslissingsnemer
geeft ook aan dat door de huidige weergave van risico in het bellendiagram, deze het risico niet bewust heeft
meegenomen in zijn oordelen. De verschillen tussen de verschillende risico’s waren niet goed te zien. Het risico
speelde in deze casus net als bij de RWS-casus ook vooral een rol om de keuze te kunnen maken nadat de beste
financiële en niet-financiële alternatieven uit waren gekozen, dan dat risico al eerder in het uitkiezen van
alternatieven aan bod kwam.
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10. Conclusies & Aanbevelingen:
Wetenschappelijk
In dit hoofdstuk wordt eerst teruggegaan naar de doelstelling en onderzoeksvraag, waarna een samenvatting
van de conclusies van per hoofdstuk (de verschillende fasen uit het onderzoek) wordt gegeven in 10.1. Op basis
van het gehele onderzoek worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan die van belang zijn voor de
wetenschap (10.2 en 10.3) en infrabeheerders (11.1 en 11.2).

10.1 DOELSTELLING, ONDERZOEKSVRAAG EN SAMENVATTING
CONCLUSIES
De doelstelling en onderzoeksvraag waren als volg geformuleerd:


Doelstelling
“Het ontwikkelen van een DSS, waarmee infrastructuurbeheerders het potentiële nut van het
alternatief gebruik van onderbenutte grond kunnen evalueren, en het beoordelen van de invloed van
dat DSS op de kwaliteit van de beslissing.”



Onderzoeksvraag
“Hoe kan een DSS ontwikkeld worden waarmee infrastructuurbeheerders alternatief gebruik van
onderbenutte grond kunnen evalueren, om zo inzicht te verkrijgen in het potentiële nut van deze
grondgebruiken? En wat is de invloed van dat DSS op de kwaliteit van de beslissing?”

Om het probleem te kunnen vertalen naar een voor een DSS geschikte probleemomschrijving, is eerst een
verdere verkenning van het probleem ondernomen. Beter benutten van grond blijkt bij uitstek casuïstiek, er is
daarom geen ontwikkelde literatuur over het begrip. Voor de grond van infrabeheerders lijkt het benutten van
tijdelijk braakliggende grond de meeste kansen te bieden.
Het probleem is vertaald naar een DSS-beslisprobleem. Het probleem is ill-structured (weinig gestructureerd),
dit betekent dat inhoudelijke kennis over het probleem slechts gedeeltelijk bekend is en ook een wijze om deze
kennis te evalueren nog maar slechts gedeeltelijk gevormd is. Het DSS moet beslissingsnemers dus in staat
stellen hun oordelen te laten uitspreken én verder ontwikkelen, in een situatie waarin aanvankelijk niet alle
informatie volledig bekend is. Het DSS moet daarom ook een manier bieden om deze kennis gestructureerd te
verzamelen en uit te bouwen. Het beslismodel van Mintzberg is gebruikt om beslisproces te beschrijven en
dient als basis voor het DSS.
Het model moet kunnen ondersteunen bij het zoeken naar alternatieven en die kunnen screenen, zodat de
meest bruikbare oplossingen overblijven. Vervolgens moet het model beslissingsnemers helpen de resultaten
te analyseren en in een groepsproces tot een keuze te komen voor het meest optimale alternatief. In deze
uiteindelijke beslissing is het vinden van de meest optimale benutting van grond het uiteindelijke doel.
Verantwoording van de uiteindelijke beslissing is erg belangrijk, omdat beslissingsnemers autorisatie van
andere stakeholders voor het kunnen uitvoeren van een oplossing nodig hebben. Autorisatie van interne
stakeholders van de organisatie omdat het beter benutten van grond bijzaak is, en het belang van het primaire
proces dus altijd voorop staat. Autorisatie van externe stakeholders omdat de beslissingsnemers als onderdeel
van een publieke organisatie uiteindelijk ten gunste van de maatschappij werken.
Op basis van relevante methoden bij deze DSS-specificatie, is een kosten-effectiviteit aanpak voorgesteld. De
financiële en niet-financiële effecten worden gescheiden om de vertrouwdheid van beslissingsnemers met
financiële effecten gescheiden te houden van de nog niet bekende niet-financiële effecten. Zo worden
beslissingsnemers gedwongen ook de effecten met betrekking tot het niet-financiële nut van alternatieven te
verkennen. De effectiviteit van oplossingen wordt met het AHP beoordeeld vanwege de intuïtieve manier van
beoordelen, met paarsgewijze vergelijkingen van alternatieven op een verbale schaal. Het AHP lijkt als een
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methode waarin op laagdrempelige wijze oordelen kunnen worden gegeven, ook in situaties waarin slechts
gedeeltelijk kennis bekend is een geschikte methode voor dit verkennende model. Risico blijkt voor
beslissingsnemers ook een belangrijke factor: immers, het belang van het primaire proces staat voorop en
alternatief grondgebruik is bijzaak. Om een inschatting te kunnen geven van het risico wordt ook het AHP
gebruikt. Dan wordt in plaats van de voorkeur voor een alternatief, de hoogte van het risico steeds paarsgewijs
vergeleken.
De methode moet wel aangepast worden: om met veel criteria en alternatieven om te kunnen gaan wordt het
aantal referentiealternatieven teruggebracht naar twee. De status quo (weergegeven door het alternatief
“Geen Actie”) en het “Maximaal” denkbare (weergegeven door “Maximaal”), zijn de ijkpunten waarmee
telkens vergeleken wordt. Hierdoor wordt het aantal paarsgewijze vergelijkingen significant teruggebracht,
waardoor in principe meer alternatieven en criteria binnen een realistische tijd onderling afgewogen kunnen
worden. De status quo lijkt een geschikt referentiepunt omdat beslissingsnemers er al erg bekend mee zijn.
“Maximaal” is een hypothetisch alternatief waarvoor steeds de (realistisch gezien) voor die locatie “Maximaal”
haalbare eigenschappen van alternatieven worden geformuleerd. Dit idee is afkomstig uit andere, meer
wiskundige, compensatoire methoden. Het wordt in die situaties gebruikt om creativiteit te bevorderen
(nadenken over mogelijke oplossingen) en lijkt in die gevallen ook bruikbaar als een vast referentiepunt voor
beslissingsnemers: het maximale staat vast is de gedachte. Vanwege het terugbrengen van het aantal
referentiepunten worden ook een aantal alternatieve manieren om de betrouwbaarheid te beoordelen
geformuleerd, omdat de consistentie-beoordeling uit het traditionele AHP daardoor niet meer bruikbaar is.
Het daadwerkelijke model is vervolgens ontwikkeld. Algemeen geldende criteria en alternatieven zijn niet te
formuleren voor de casusgerichte aanpak van beter benutten van grond: elk type (en zelfs elk stuk) grond is
anders en biedt weer andere mogelijkheden. In elke situatie zijn dus weer andere criteria en alternatieven
relevant. Wel kunnen typische alternatieven en criteria worden geformuleerd, die in het algemeen bruikbaar
kunnen zijn voor het vormen van alternatieven en criteria in specifieke situaties, deze vormen dan het
uitgangspunt voor een specifieke casus. Tevens kunnen deze ´lijsten´ criteria en alternatieven gebruikt worden
als centraal punt om nieuwe kennis (die volgt uit toepassing van het model) in te verwerken. Zo vormt het
model ook een groeiende bron voor kennis over het beter benutten van grond. Er zijn allerlei manieren om
criteria en alternatieven te formuleren. Met behulp van het LBCS classificatiesysteem en de CNET-procedure
zijn (aan de hand van de doelen en typering van de grondportefeuille uit de probleemverkenning),
respectievelijk de alternatieven en criteria geformuleerd. Dit zijn natuurlijk nog maar slechts twee methoden
die gebruikt kunnen worden om inhoudelijke kennis te verzamelen, beslissingsnemers kunnen hier zelf ook
aanvullende manieren voor bedenken. Door structureren van het beslisproces, kunnen beslissingsnemers zich
bewuster worden van kennis die nog ontbreekt en die aanvullen.
Om de validiteit van het model en het effect op de kwaliteit van de besluitvorming te kunnen toetsen, zijn twee
case studies ontwikkeld. Hoewel er aanzienlijke variaties in beoordelingen zijn, lijken beslissingsnemers
onderscheid aan te kunnen brengen in hun prioriteiten voor alternatieven. De resultaten voor niet-financieel
nut worden gebundeld met de financiële effecten van alternatieven en weer teruggekoppeld aan de
beslissingsnemers.
De groepen beslissingsnemers vertonen gelijkenissen in hun keuzestrategieën. Beiden zoeken naar de best
presterende alternatieven op de financiële en niet-financiële as. Het resultaat uit de kosten-effectiviteit
presentatie wordt dus gebruikt om een sub-selectie te maken van de meest optimale oplossingen. Om een
keuze te kunnen maken uit deze sub-selectie, worden risico en deelvoorkeuren voor specifieke criteria
onderling vergeleken. In de RWS casus kozen beslissingsnemers uit twee alternatieven die financieel hetzelfde
scoorden, voor het alternatief dat niet-financieel iets minder scoorde omdat het juist wel minder risico had.
Wanneer het arrangement rondom het alternatief “Windmolens” veranderd werd, en dit leidde tot duidelijk
financieel beter presterend alternatief “Windmolens”, konden de beslissingsnemers geen keuze maken.
“Windmolens” presteerde financieel duidelijk het beste (maar met meer risico en minder niet-financieel nut),
terwijl “Stadslandbouw” niet-financieel beter presteerde en iets minder risicovol was (maar wel financieel
slechter presteerde). Geconcludeerd werd dat hier informatie over het oordeel van andere interne
stakeholders nodig was, om te beoordelen in welke mate het risico van “Windmolens” acceptabel was.
In de casus van ProRail was “Zendmast” het alternatief dat volgens de beslissingsnemers net iets beter
presteerde dan “Stadslandbouw” en “Tijdelijke Natuur”, maar niet zonder meer onderscheidbaar beter. Daarbij
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was de voorkeur voor “Zendmast” bijna volledig gebaseerd op de hoge prestatie met betrekking tot
´Klantwaarde´, dat een erg hoge prioriteit toebedeeld had gekregen. Een nieuw criterium werd geformuleerd,
namelijk levendigheid met het oog op een mogelijke waardestijging (aangezien de locatie voor
vastgoedontwikkeling verkocht zou worden). Daardoor zou mogelijk een hogere prijs bij verkoop van het
perceel ontvangen kunnen worden. De belangrijkste deelvoorkeuren van “Zendmast”, “Tijdelijke Natuur” en
“Zendmast” werden bekeken, waarbij de prioriteiten van deze criteria met inachtneming van het nieuwe
criterium ‘Toekomstige Ontwikkeling’ opnieuw beoordeeld werden. Het gewicht van ‘sociale veiligheid
verbeteren’ werd hoger geacht met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling, dan Reputatieverbetering
Omgeving, Reputatieverbetering Publieke Opinie en Klantwaarde. Op deze manier werd uit de sub-selectie van
hoogst scorende alternatieven het alternatief “Stadslandbouw” gekozen. Wanneer het arrangement van
“Windmolens” bijgesteld zou worden, waardoor deze de hoogste financiële prestaties zou hebben, zou nog
steeds de keuze zijn voor “Stadslandbouw” gezien de mogelijke toekomstige ontwikkeling. Echter, wanneer
deze verder weg zou zijn dan de gestelde tien jaar, zou toch “Windmolens” de voorkeur krijgen aangezien de
vastgoedontwikkeling dan te ver weg is in de ogen van de beslissingsnemers, om daar een invloed op te
hebben. De hogere financiële opbrengsten van “Windmolens” krijgen dan meer voorkeur, ook al is het risico
hoger dan “Stadslandbouw”. Het risico moet nog steeds acceptabel zijn, dat staat buiten kijf voor de
beslissingsnemers, maar als het risico nog steeds acceptabel laag is, vinden de beslissingsnemers dat het ook
onderdeel van de publieke verantwoordelijkheid is om dergelijke kansen te benutten.
De beslissingsnemers oordelen in beiden groepen dat het DSS de beslissingen transparanter maakt, doordat
het aanwijsbaar maakt wat de belangrijkste beoordelingen van alternatieven zijn met betrekking tot bepaalde
specifieke criteria. Het gestructureerde informatie verzamelen wordt gewaardeerd en het dwingt ook om eens
echt aan de slag gegaan en alternatieven naast elkaar te gaan zetten. Als knelpunt voor bruikbaarheid wordt
wel de bewerkelijkheid van de analyses gezien. Toepassingen worden gezien als communicatie instrument met
andere stakeholders en voor portefeuilleanalyse. Het ideaal-punt alternatief wordt door sommige
beslissingsnemers als een meerwaarde gezien, omdat het hen aan heeft gezet tot nadenken over de maximale
prestaties die mogelijk zijn bij een perceel en hoe alternatieven ten opzichte daarvan presteren. Andere
beslissingsnemers hebben daarover geen mening.

10.2 CONCLUSIES: WETENSCHAPPELIJK
De deelconclusies kunnen nu worden teruggekoppeld naar de onderzoeksvraag en doelstelling. In deze
paragraaf worden eerst de conclusies besproken die volgen uit de ontwikkeling en toepassing van het model.
Deze kennis draagt bij aan het vormen van theorie en methoden, die van toepassing is voor dit probleem en
vergelijkbare problemen. Daarna wordt het onderzoek op zichzelf geëvalueerd.
De conclusies zijn steeds bondig samengevat in de stukjes getiteld ‘resumé’.

Besluitvorming aan de hand van het DSS


Conclusie:
Met behulp van het DSS hebben beslissingsnemers de mogelijke alternatieven terug
kunnen brengen naar een selectie van de alternatieven die (in hun ogen) de grond het beste benutten.
Uit deze sub-selectie hebben zij een keuze kunnen maken voor één alternatief of een
informatiebehoefte kunnen signaleren.
Het model brengt structuur aan in het verzamelen van kennis en houdingen, die in de huidige situatie
juist nog ontbreekt. De omschrijving van het beslisproces volgens het model van Mintzberg, kan
gebruikt worden als houvast voor de beslissingsnemers om te zien in welke fase van het beslisproces
nog informatie ontbreekt en met behulp van de kosten-effectiviteit AHP-aanpak worden oordelen over
alternatieven op een gestructureerde manier gevorm .

Op basis van het beslissingsondersteunend model waren de beslissingsnemers in staat om in de casussen een
beslissing te nemen. Bij het nemen van deze beslissing werd bij beide organisaties op basis van de resultaten
op de drie verschillende assen eerst een sub-selectie gemaakt van alternatieven die het meest voordelig
presteerden op de financiële of niet-financiële as. Op basis van deze sub-selectie kon een keuze worden
gemaakt door de onderlinge prestaties verder te vergelijken, of werd een informatiebehoefte gesignaleerd om
een verdere keuze te kunnen maken. Dit laatste was het geval bij de casus van Rijkswaterstaat waar bleek dat
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informatie over het oordeel van andere beslissingsnemers binnen de organisatie nodig was om een keuze te
kunnen maken.
Het model vereist inhoudelijke kennis met betrekking tot criteria en alternatieven. Omdat deze kennis nodig is
om een oordeel te kunnen vormen, werkt het op deze manier ook als een middel om op een gestructureerde
manier deze kennis over het probleem te verzamelen en houdingen daarover te ontwikkelen. Het probleem is
ill structured (weinig gestructureerd): kennis is bij deze organisaties op dit moment slechts deels aanwezig en
houdingen zijn nog niet volledig gevormd. Het model van Mintzberg kan gebruikt worden om het beslisproces
bij dit beslisprobleem te karakteriseren en dient als onderligger van dit model. Dit is een iteratief proces en
daarbij staat het zoeken naar oplossingen (en niet het ontwerpen daarvan) centraal, evenals het vormen van
een groepsoordeel en het kunnen verantwoorden van dit oordeel.
Een voorbeeld van deze iteratie is de wijze waarop in de casus van ProRail de uiteindelijk keuze is gemaakt.
Beslissingsnemers waren tot een sub-selectie gekomen van alternatieven. Om uiteindelijk tot een keuze te
komen definieerden de beslissingsnemer zelf aanvullende criteria. Impliciet geven de beslissingsnemers
hiermee dus aan dat de set criteria nog niet volledig genoeg was om een keuze te kunnen maken. Deze criteria
kunnen dan vervolgens weer worden toegevoegd aan de lijst met mogelijke criteria en worden meegenomen in
een volgende casus.

AHP voor beoordelen Niet-financieel nut


Conclusie:
Het AHP is bruikbaar voor een ruwe rangordening van alternatieven met betrekking
tot niet-financieel nut. Opeenvolgende rangen zijn moeilijk te onderscheiden tussen verschillende
beslissingsnemers, maar alternatieven die meer dan één rang verschillen zijn wel te onderscheiden.
Vergelijkbare oplossingen werden door beslissingsnemers steeds nader onderzocht, waardoor
uiteindelijk toch ook onderscheid gemaakt kon worden tussen vergelijkbaar beoordeelde alternatieven.
Het AHP blijkt dus bruikbaar te zijn geweest in deze toepassing voor het beoordelen van het nietfinancieel nut.

Het Analytisch Hiërarchisch Proces bleek bruikbaar om onderscheid te kunnen maken tussen de oordelen van
verschillende beslissingsnemers over alternatieven met betrekking tot niet-financieel nut. Alternatieven die
elkaar opvolgden in rang met betrekking tot niet-financieel nut, waren moeilijk te onderscheiden door de
verschillende oordelen van individuele beslissingsnemers. Echter, op basis van de oordelen van alle individuele
beslissingsnemers waren alternatieven met meer dan één rang verschil over het algemeen juist wel duidelijk te
onderscheiden.
De vergelijking tussen alternatieven die elkaar opvolgen in rang, bleek in de discussie van de kosten-effectiviteit
figuur uitvoerig gemaakt te worden, waardoor uiteindelijk in een groepsdiscussie toch onderscheid gemaakt
kon worden tussen deze alternatieven. Daarom wordt geoordeeld dat het AHP een bruikbare methode was
om het niet-financiële nut te beoordelen: een ruwe ordening is genoeg om de best presterende alternatieven
aan te kunnen wijzen, op basis van een vervolgdiscussie kunnen oordelen van individuele beslissingsnemers
bijgesteld worden, waardoor toch onderscheid tussen die alternatieven gemaakt kan worden.

AHP: beoordelen hoogte van het risico


Conclusie:
De toepassing van het AHP in deze casussen om de hoogte van het risico te
beoordelen was niet erg bruikbaar. De over de verschillende beslissingsnemers gemiddelde
risicobeoordelingen lagen erg dicht bij elkaar, terwijl de afwijkingen tussen de oordelen van
verschillende beslissingsnemers relatief groot waren.

De toepassing van het AHP om de hoogte van het risico te beoordelen, heeft tot minder bruikbare resultaten
geleid. Met betrekking tot niet-financieel nut kon nog een ruwe rangordening van alternatieven gegeven
worden van de totale voorkeur voor alternatieven. Alternatieven die elkaar opvolgden in rang konden moeilijk
onderscheiden worden, maar alternatieven die meer dan één rang verschilden waren wel duidelijk te
onderscheiden tussen beslissingsnemers. Met betrekking tot het risico was dit niet het geval. Ruwweg konden
wel groepen onderscheiden worden met vergelijkbaar risico, maar ook het verschil tussen deze groepen was
niet duidelijk aan te wijzen. De onderlinge verschillen in beoordelingen van individuele beslissingsnemers
waren groot, en de over deze verschillende beslissingsnemers gemiddelde risicobeoordelingen, lagen vaak erg
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dicht bij elkaar. Als doorslaggevend argument na het maken van een sub-selectie, is het risico van alternatieven
vaak nader bediscussieerd door beslissingsnemers, omdat risico toch belangrijk wordt geacht in een beslissing.
Echter, in het maken van sub-selecties zelf speelde het risico in beide casussen geen rol.

Benadering groepsoordeel prioriteiten van criteria


Conclusie:
De mening van de groep over de prioriteiten van criteria moest worden bepaald om
de totale voorkeuren te kunnen berekenen. Het gemiddelde van de prioriteiten van individuele
beslissingsnemers, bleek, onderbouwd met een gevoeligheidsanalyse, een bruikbare benadering
hiervoor te zijn.

Om de totale voorkeuren op basis van de voorkeursoordelen van verschillende beslissingsnemers te kunnen
bepalen, was het nodig om de prioriteiten van de groep als geheel te bepalen (de overeenstemming binnen de
groep over het belang van de doelen). Hiervoor is het groepsgemiddelde van de criteriaprioriteiten van de
individuele beslissingsnemers genomen. Het is natuurlijk een aanname geweest dat het gemiddelde van de
individuele criteriaprioriteiten, de criteriaprioriteiten van de groep weergeeft.
Op basis van een gevoeligheidsanalyse is steeds onderzocht wat de invloed op de totale voorkeuren zou zijn
van aanpassingen van deze criteriumprioriteiten. Daarvoor is steeds voor een criteriumprioriteit een extreme
mening van één van de beslissingsnemers binnen de groep aangenomen, terwijl de prioriteiten van de overige
criteria gelijk zijn gehouden. Dit bleek alleen in de casus van ProRail significante invloed te hebben op de totale
voorkeuren, bij variatie van de prioriteit van het criterium Klantwaarde. Klantwaarde kreeg een hoge
gemiddelde prioriteit binnen de groep beslissingsnemers en de prioriteitsbeoordelingen binnen de groep
verschilden sterk. Daarom had een verandering van de prioriteit in de gevoeligheidsanalyse van Klantwaarde,
significante invloed op het eindresultaat. Hier moest rekening mee worden gehouden in de verdere analyse.

Criteriahiërarchie en prioriteit ‘Klantwaarde’


Conclusie:
Klantwaarde heeft een dermate groot gewicht toebedeeld gekregen in de casus bij
ProRail, dat bij de voorkeuren van elk alternatief de deelvoorkeur met betrekking tot Klantwaarde alle
andere deelvoorkeuren domineerde. Zelfs bij de alternatieven die verhoudingsgewijs de minste
‘Klantwaarde’ toebedeeld hadden gekregen. Klantwaarde bevindt zich op een hoger niveau in de
criteriahiërarchie dan de andere criteria die door de beslissingsnemers zijn beoordeeld om de
uiteindelijke voorkeuren te bepalen. Klantwaarde lijkt inderdaad belangrijk voor beslissingsnemer (dit
wordt bevestigd door beslissingsnemers), maar de prioriteit is mogelijk door deze positionering in de
criteria-hiërarchie overschat. Dit maakt het lastig om de voorkeuren voor andere alternatieven direct
te vergelijken met de voorkeur voor “Klantwaarde”.

‘Klantwaarde’ kreeg van de criteria van de laagste orde, de criteria waarop uiteindelijk de eigenschappen van
de alternatieven beoordeeld zijn, bij zowel Rijkswaterstaat als ProRail een duidelijk de grootste prioriteit. Het is
echter onduidelijk of dit een bewuste inschatting is geweest van beslissingsnemers, of een bijeffect van de
hiërarchische criteriastructuur. Klantwaarde bevindt zich namelijk op hetzelfde niveau in de hiërarchie als
‘Natuur en milieu verbeteren’, Omgevingswaarde verhogen’ en ‘Reputatie verbeteren’. Deze criteria zijn steeds
weer onderverdeeld in meerdere sub-criteria, die uiteindelijk gebruikt worden om de totale prioriteiten te
bereken. De prioriteit van deze criteria, wordt in een hiërarchische structuur echter verdeeld over deze subcriteria. Hoe meer sub-criteria, hoe meer de prioriteit dus verdeeld wordt. ‘Natuur & Milieu verbeteren’ en
‘Omgevingswaarde verhogen’ bevatten ieder respectievelijk vier sub-criteria, en ‘Reputatie verbeteren’ twee
sub-criteria.
Het is niet sterk te concluderen dat dit invloed heeft gehad op de hoge prioriteit van ‘Klantwaarde’. Het is
echter ook niet duidelijk of de beslissingsnemers zich bewust zijn geweest bij het beoordelen van de
prioriteiten op dit niveau, welke en hoeveel sub-criteria hieronder lagen. Aangezien er bijvoorbeeld afhankelijk
van de casus wellicht meerdere manieren te bedenken zijn om bijvoorbeeld ‘Natuur & Milieu te verbeteren’,
zou ook het aantal sub-criteria groter of kleiner kunnen zijn gezien de mogelijkheden de casus biedt. Bij
casussen met veel mogelijkheden om ‘Natuur & Milieu te verbeteren’, en dus ook veel sub-criteria, zou dan de
totale prioriteit van ´natuur en milieu verbeteren´ over veel meer sub-criteria verspreid moeten worden. Een
casus met veel ´Natuur & milieu´ mogelijkheden, zou dan dus tot lagere prioriteiten voor die mogelijkheden
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leiden, alleen omdat die er meer zijn en niet omdat ze meer of minder belangrijk zijn. Alleen een heel hoge
voorkeursbeoordeling met betrekking tot één van die criteria zou vervolgens nog tot mogelijk een significante
bijdrage aan de totale voorkeur kunnen leiden. Het is dus moeilijk te zeggen of de hoge prioriteit van
´Klantwaarde´ daadwerkelijk juist weergegeven is in verhouding met de prioriteit van andere laagste orde
criteria.

Aanpassing AHP: twee referentiealternatieven


Conclusie:
Met het terugbrengen van het aantal referentiealternatieven naar slechts twee, is het
aantal paarsgewijze vergelijkingen drastisch verminderd ten aanzien van het traditionele AHP.
Voorkeuren waren nog ruwweg te onderscheiden en tegelijkertijd konden nog wel uitspraken gedaan
worden over de consistentie (en dus betrouwbaarheid) van de resultaten. Op deze manier konden meer
alternatieven en criteria vergeleken worden dan in het traditionele AHP, wat een meerwaarde kan zijn
voor een verkennend model.

In het traditionele AHP wordt elk alternatief ten opzichte van elk ander alternatief vergeleken, waardoor
beslissingsnemers de informatie over de eigenschappen van alle andere alternatieven ook meenemen in de
beoordeling van hun totale voorkeur voor alle alternatieven. Een beslissingsnemer vraagt zich steeds af, wat
zijn de eigenschappen van deze twee alternatieven en hoe verhouden die zich tot elkaar. Doordat dit expliciet
voor elk alternatief gedaan raakt de beslissingsnemer steeds meer bekend met de precieze eigenschappen van
de alternatieven en de voorkeur (of het risico) dat hiermee samenhangt. Vanwege al deze onafhankelijke
vergelijkingen ontstaat er ook een maat voor de consistentie van een beslissingsnemer: deze geeft aan in welke
mate de uiteindelijke voorkeuren die op basis van deze onafhankelijke series worden bepaald met elkaar
overeenkomen. Een erg belangrijk nadeel is dat het aantal paarsgewijze vergelijkingen hierdoor voor
toenemende aantallen criteria en alternatieven exponentieel toeneemt en daardoor praktisch onbruikbaar
wordt.
De belangrijkste aanpassing voor de uitvoerbaarheid van het model was het terugbrengen van het aantal
paarsgewijze vergelijkingen. Met twee referentiealternatieven, in plaats van alle alternatieven met elkaar te
vergelijken, is het aantal paarsgewijze vergelijkingen van ruim 410 (± 2,5 uur) naar 176 (± 1 uur). Dit is nog
steeds een stevig aantal, maar bleek wel haalbaar in de praktijk. Op deze manier zijn er 7 alternatieven op 17
criteria (18 voor ProRail; één risicocriterium meer). In het traditionele AHP had dit niet mogelijk geweest.
Het gebruik van twee referentiealternatieven heeft geleid tot een model, waarmee meer criteria en
alternatieven vergeleken kunnen worden dan in het traditionele AHP. Dit heeft tot gevolg dat
beslissingsnemers gedwongen worden om over meer criteria en alternatieven na te denken en dus hun opties
breder te verkennen. Beslissingsnemers gaven in de terugkoppeling aan dat het voor hen erg waardevol was
om eens een keer echt concrete casussen uit te werken, omdat dat nog niet eerder was gedaan. Het dwong
beslissingsnemers tot het vormen van expliciete oordelen over deze nieuwe diverse criteria en alternatieven,
waardoor zij zich meer bewust werden van realistische mogelijkheden van het beter benutten van grond.

Bruikbaarheid ideaal-punt alternatief “Maximaal”


Conclusie:
De niet-financiële voorkeuren verkregen uit vergelijkingen met het ideaal-punt
alternatief vertoonden minder consistentie dan die verkregen uit de vergelijkingen met “Geen Actie”.
Met betrekking tot risico, vertoonden zij juist weer wel meer consistentie. Mogelijk wordt dit
veroorzaakt doordat de beschrijving van “Maximaal” met betrekking tot niet-financieel nut, door de
verschillende beslissingsnemers onderling anders wordt geïnterpreteerd. Het ideaal-punt lijkt in dit
geval dus tot minder consistente resultaten te leiden dan alternatief “Geen Actie”, als constant punt
om consistente resultaten tussen beslissingsnemers onderling te bevorderen.
Echter geven sommige beslissingsnemers wel aan dat zij, doordat ze gestimuleerd werden over het
ideaal-punt met betrekking tot elk criterium na te denken, zij hun voorkeuren verder konden
ontwikkelen. Omdat de gezamenlijke resultaten met “Geen Actie” nog steeds tot onderling te
onderscheiden voorkeuren leidden, wordt daarom geconcludeerd dat het ideaal-punt alternatief toch
een waardevolle toevoeging is geweest binnen de methode.
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De gebruikte referentiealternatieven zijn dus de status quo, “Geen Actie”, en een ideaal-punt alternatief:
“Maximaal”. In de paarsgewijze vergelijkingen van alternatieven met “Geen Actie”, gaven beslissingsnemers
hun oordelen aan met een grotere variatie op de schaal van voorkeur. De vergelijkingen met “Geen Actie”
bleken gevoelig genoeg om onderscheidbare voorkeuren voor alternatieven aan te wijzen. Bij de paarsgewijze
vergelijkingen met “Maximaal”, werden meer extreme oordelen gegeven, ook was de spreiding kleiner. Ook
waren er opmerkingen van de beslissingsnemers bij het invullen van de vragenlijsten, dat zij met betrekking tot
de niet-financiële voorkeur, zich niet altijd even goed een voorstelling konden maken bij de omschreven
eigenschappen van “Maximaal”. Daarnaast gaven beslissingsnemers aan de neiging te hebben snel extreem te
oordelen omdat “Maximaal” het hoogste realistisch haalbare resultaat voorstelde en dat dat dan in hun
gedachtegang dus altijd extreme voorkeur verdiende. Het was dus erg belangrijk hier beslissingsnemers erop te
wijzen dat het om ‘de mate van’ voorkeur ging. Immers, als “Maximaal” ten opzichte van elk alternatief
extreme voorkeur zou krijgen, zouden de overige alternatieven uiteindelijk niet van elkaar te onderscheiden
zijn.
Echter, sommige beslissingsnemers gaven aan dat de vergelijkingen met “Maximaal” hen wel aanzetten tot het
nadenken over “Maximaal” mogelijk haalbare eigenschappen van alternatieven die op die locatie mogelijk
zouden zijn, en hoe de overige alternatieven zich daar tegenover verhouden. Ook waren uiteindelijk op basis
van de gezamenlijke resultaten van de vergelijkingen met “Geen Actie” en “Maximaal”, wel voorkeuren voor de
verschillende alternatieven te onderscheiden. Daarom wordt geconcludeerd, afgaande op de opmerkingen van
de beslissingsnemers, dat het ideaal-punt alternatief bruikbaar is geweest, omdat het de beslissingsnemers aan
heeft gezet tot ruimer nadenken over mogelijkheden en hoe alternatieven zich binnen deze mogelijkheden
onderling verhouden kan het hun voorkeuren helpen ontwikkelen.
Daarnaast wordt de mogelijkheid geopperd dat het beeld van “Maximaal” bij niet-financieel nut, verschillen
vertoonde tussen de beslissingsnemers. Dit omdat de omschrijving van de eigenschappen van het alternatief
enige ruimte voor interpretatie liet. Dit is mogelijk te zien doordat de voorkeursbeoordelingen tussen de
beslissingsnemers onderling met betrekking tot “Maximaal” veel grotere afwijkingen vertoonde, dan de
vergelijkingen met “Geen Actie”. Met betrekking tot risico waren de afwijkingen in de
totale
risicobeoordelingen van de beslissingsnemers, die volgden uit de vergelijkingen met “Maximaal”, juist kleiner
dan die volgden uit de vergelijking met “Geen Actie”. Daar was mogelijk het beeld van het risico van “Maximaal”
juist meer eenduidig onder de verschillende beslissingsnemers dan het beeld van “Geen Actie”. Mogelijk omdat
de omschrijving van het risico van “Maximaal” met betrekking tot criteria (meestal “geen of verwaarloosbaar
risico”), dan blijkbaar een meer duidelijk zelfde referentiepunt vormde voor de verschillende beslissingsnemers.
Het feit dat de risicobeoordelingen van “Maximaal” in vergelijking met “Geen Actie” meer extreem en minder
gevoelig waren dan in het geval met betrekking tot niet-financiële voorkeur, hangt in ieder geval niet samen
met een grotere inconsistentie van de risicobeoordelingen van de beslissingsnemers onderling. Dat oordelen
meer extreem zijn en minder gevoelig zijn, betekent dus niet zonder meer dat resultaten tussen
beslissingsnemers onderling meer inconsistent worden. Het tegendeel lijkt juist waar, als dit een steeds tot
heel extreme oordelen met betrekking tot een alternatief leidt, kan dit een beeld zijn dat door alle
beslissingsnemers onderling gedeeld word en dus heel consistent zijn. Dit leidt echter niet per se tot resultaten
die beter te onderscheiden zijn, zoals blijkt uit de uiteindelijke totale risicobeoordelingen.

Aanpassing AHP: consistentiebeoordelingen
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Conclusie:
Verschillende tests zijn bedacht om de consistentie van de resultaten te beoordelen.
De test met de F-waarde kan alleen gebruikt worden om aan te tonen dat een beslissingsnemer
inconsistent oordeelt. De kracht van deze test is dus vrij beperkt. De NRMSD lijkt wel een bruikbare
maat om de consistentie van een beslissingsnemer met betrekking tot zijn eigen oordelen en met
betrekking tot de oordelen van de groep te beoordelen. Omdat referentiepunten ontbreken, is het
moeilijk om op basis van de absolute waarde van de NRMSD een oordeel te geven over de consistentie
van resultaten. Visuele inspectie van resultaten lijkt te suggereren dat de oordelen van
beslissingsnemers in ieder geval consistent genoeg zijn om voorkeuren te kunnen onderscheiden. Geen
enkele beslissingsnemer heeft opvallend extreme waarden voor de NRMSD van zijn eigen oordelen, en
van die oordelen ten opzichte van het groepsoordeel. Daarom zijn de resultaten van alle
beslissingsnemers meegenomen in het bepalen van de totale prioriteiten.
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Omdat in de aanpassing van het AHP niet alle alternatieven onderling werden vergeleken, was de consistency
ratio uit het traditionele AHP niet te gebruiken als maat voor de consistentie van de beoordelingen. Daarom
zijn drie methoden geïntroduceerd om de consistentie te beoordelen. Inconsistentie van beoordelingen van
een beslissingsnemer betekenen dat een beslissingsnemer geen duidelijk beeld heeft bij zijn voorkeuren en
prioriteiten en zijn resultaten dus slecht bruikbaar zijn om voorkeuren te onderscheiden en dus een beslissing
te nemen.
De F-waarde van de beoordelingen van alternatieven met betrekking tot een bepaald criterium is alleen
bruikbaar om aan te tonen dat een beslissingsnemer inconsistent is. Hieruit bleek dat geen enkele
beslissingsnemer géén onderscheid maakte voor minimaal één van de alternatieven met betrekking tot de
criteria. Dit zegt echter nog niets over de mate waarin een beslissingsnemer voldoende onderscheid kan maken
tussen alle alternatieven in het algemeen. De kracht van deze test is dus vrij beperkt en alleen bruikbaar (in
sommige gevallen) om aan te tonen dat een beslissingsnemer inconsistent is.
De voorkeuren van een beslissingsnemer zijn op basis van de twee onafhankelijke series beoordeeld,
criteriaprioriteiten zijn beoordeeld door de onderlinge vergelijking met de andere criteria die zich op hetzelfde
niveau bevinden. Met behulp van de (Normalized) Root Mean Square Deviation (NRMSD) is vervolgens voor
elke beslissingsnemer bepaald in welke mate zijn voorkeuren afwijken van het gemiddelde daarvan. Het
gemiddelde van de onafhankelijke bepalingen is steeds gebruikt als schatting voor de voorkeur of prioriteit van
een individuele beslissingsnemer. NRMSD blijkt een bruikbare maat voor het vergelijken van de consistentie
van een beslissingsnemer in verhouding met de individuele consistentie van andere beslissingsnemers. Zo kan
bepaald worden of individuele beslissingsnemers consistent genoeg zijn geweest in het aangeven van hun
oordelen om mee te nemen in de verdere analyse. De NRMSD is daarbij ook een voorzichtige maat, omdat
grotere afwijkingen zwaarder meetellen dan kleinere afwijkingen. Als absolute maat van de consistentie van
een beslissingsnemer zou de NRMSD wellicht ook bruikbaar zijn, maar op basis van dit onderzoek wordt niets
geconcludeerd met betrekking tot een mogelijke grenswaarde.
De NRMSD bleek ook bruikbaar om de onderlinge verschillen tussen de beoordelingen van de individuele
beslissingsnemers en het groepsoordeel te analyseren. Aangenomen is dat het groepsgemiddelde, het
gemiddelde over de oordelen van de individuele beslissingsnemer, een benadering is van het groepsoordeel.
De NRMSD is steeds berekend voor het oordeel van de individuele beslissingsnemers ten opzichte van dit
groepsgemiddelde. Ook hier geldt hetzelfde. Als relatieve maat om de beslissingsnemers onderling te
beoordelen op de consistentie van hun oordelen in vergelijking met het groepsgemiddelde, was de NRMSD
bruikbaar.
Wat opviel is dat in de beide consistentiebeoordelingen, de NRMSD ongeveer dezelfde waarden hadden voor
zowel ProRail als Rijkswaterstaat. De absolute waarde van deze (in)consistentie lijkt dus ook iets te kunnen
zeggen: voor dezelfde type casussen zijn dezelfde consistenties gevonden. Ook beoordeelden bij zowel RWS als
ProRail de beslissingsnemer die al eerder deel hadden genomen aan een proefmeting het meest consistent,
wat erop kan duiden dat oefening in de methode tot meer consistente resultaten leidt.

Evaluatie onderzoek
Het onderzoek heeft uiteindelijk tot de ontwikkeling van een bruikbaar model geleid. Een aantal zaken kan
geconcludeerd worden met betrekking tot het uitvoeren van het onderzoek.
Er is een keuze gemaakt om het niet-financieel nut en het risico beiden te bepalen met behulp van het AHP. Bij
het niet financieel nut is gevraagd naar een voorkeur. Bij het risico juist is gevraagd naar een oordeel over de
hoogte van het risico, wat juist overeenkomt met minder voorkeur. Deze keus is gemaakt vanuit de gedachte
dat beslissingsnemers er meer vertrouwd mee zijn om de hoogte van een risico in te schatten, dan hun
voorkeur ten gevolge van dat risico.
Echter leidde dit tot moeilijkheden voor beslissingsnemers bij het invullen van de vragenlijsten. Na een lange
lijst vergelijkingen, waarin naar juist de meeste voorkeur voor een alternatief werd gevraagd, moest nu
aangegeven worden welke van de alternatieven een hoger risico had. Beslissingsnemers gaven aan dat dit
conflicteerde in hun hoofd met de eerdere vergelijkingen, omdat hoger risico juist een lagere voorkeur zou
krijgen. Dit kan de consistentie van de oordelen van de beslissingsnemers negatief beïnvloed hebben.
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Een ander aspect dat samenhangt met de definitie van de vragen, is dat het uitermate belangrijk is welke labels
toegekend worden aan de cijfermatige voorkeursschaal. In een proefmeting van het instrument werd eerst de
term “absoluut” gebruikt om het maximum op de schaal aan te geven. Saaty (1980) stelde de engelse term
“absolute” voor in zijn oorspronkelijke werk waarin hij het AHP introduceert. Echter bleken beslissingsnemers
erg binair te oordelen. Een alternatief dat ‘iets beter’ presteerde verdiende volgens de beslissingsnemers al
snel de ‘absolute voorkeur’, waardoor een alternatief vaak óf een absolute voorkeur kreeg of evenveel
voorkeur als het andere alternatief. Echter, de mate van voorkeur is juist cruciaal in het AHP om uiteindelijk
zinnige verschillen tussen de verschillende alternatieven aan te kunnen brengen. Toen het label “absoluut”
vervangen is door het label “extreem”, bleken beslissingsnemers beter in staat met meer gevoeligheid ‘de mate
van’ hun voorkeur aan te geven. Op basis van deze labels zijn bruikbare resultaten gevonden, dus lijken deze
labels ook adequaat om te gebruiken in toepassing van dit instrument.
Daarnaast was voor het alternatief “Maximaal” met betrekking tot elk criterium een eigenschap gedefinieerd.
Bij een aantal criteria was de eigenschap niet als een concreet alternatief gedefinieerd, maar omschreven.
Bijvoorbeeld bij het criterium ‘Reputatie verbeteren’ als “Door grondgebruik met een positieve boodschap in
beeld bij de volledige omgeving. Mogelijk meer positieve associatie organisatie bij de omgeving”. De
beoordelingen die gebaseerd zijn op alleen de vergelijkingen met het alternatief “Maximaal” met betrekking
tot niet-financieel nut, vertonen meer spreiding tussen beslissingsnemers dan die met “Geen Actie”. Daarom
lijkt dat de omschrijving van het alternatief “Maximaal” meer ruimte voor interpretatie laat voor de individuele
beslissingsnemer, dan het concretere “Geen Actie”, en daardoor leidt tot minder onderscheidbare resultaten
tussen beslissingsnemers onderling. Sommige beslissingsnemers geven echter aan dat deze omschrijvingen hen
wel tot nadenken over de maximale prestaties die op een perceel mogelijk zijn, en hoe een alternatief zich
daartegen verhoudt. Tegelijkertijd zijn op basis van de gezamenlijke oordelen met “Geen Actie” nog steeds
onderlinge voorkeuren te onderscheiden. Daarom wordt geoordeeld dat het alternatief “Maximaal” toch
bruikbaar is geweest.
Ook de definitie van de financiële prestaties blijkt cruciaal. In dit onderzoek worden besparingen op kosten ten
opzichte van de status quo, ook als opbrengsten gezien. Zouden bijvoorbeeld daadwerkelijke inkomsten alleen
als positieve financiële prestaties gezien worden, dan verandert de kosten-effectiviteit presentatie volledig.
De kosten-effectiviteit presentatie in een bellendiagram vat veel informatie tegelijk samen. Echter blijkt dat
veel beslissingsnemers risico pas laat in hun overwegingen meenamen. De waarden van de risicobeoordelingen
zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. In het bellendiagram, waar de diameter van de bel de grootte van het
risico aangeeft, vallen deze verschillen voor het oog vrijwel weg.
Als laatste wordt geconcludeerd dat beslissingsnemers vanwege de hypothetische aard van de casus, zich eerst
kennis eigen moesten maken van de alternatieven, hun prestaties en de uiteindelijk gekozen criteria. Dit
betekent dat anders dan wanneer beslissingsnemers zelf de casussen gedefinieerd zouden hebben, er
interpretatieverschillen kunnen zijn ontstaan tussen degene die de casus op heeft gesteld (de onderzoeker) en
de beslissingsnemers die zich deze kennis eerst nog eigen moeten maken. Dit kan de consistentie van de
resultaten beïnvloed hebben.

10.3 AANBEVELINGEN: WETENSCHAPPELIJK
In deze paragraaf worden eerst aanbevelingen gedaan met betrekking tot kennis die nog ontbreekt om dit
model nog verder te ontwikkelen. Vervolgens worden aanbevelingen gegeven met betrekking tot herhaalde
uitvoering van dit onderzoek.

Nader te onderzoeken kennis
Om het model verder te ontwikkelen wordt aanbevolen verder onderzoek te doen naar de volgende zaken.
Benadering groepsoordeel
In dit onderzoek is aangenomen dat het gemiddelde van de oordelen van individuele beslissingsnemers een
bruikbare benadering is van het groepsoordeel. De dynamiek van groepsbeslissingen is echter zo, dat één
individuele beslissingsnemer de gehele groep kan overtuigen. Misschien wordt de mening van een specifieke
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beslissingsnemer (bijvoorbeeld met een bepaalde autoriteit) wel belangrijker gevonden met betrekking tot het
groepsoordeel. In de discussies die tot een keuze leidden, is er nu geen aandacht aan besteed in hoeverre het
uiteindelijke oordeel overeenkwam, met het oordeel op basis van gemiddelde criteriumprioriteit en
gemiddelde voorkeur.
Door middel van foutmarges die de afwijkingen tussen voorkeursoordelen van verschillen beslissingsnemers
weergeven, is nu rekening gehouden met de afwijking tussen de oordelen van verschillende beslissingsnemers.
In discussie kon dan verder het groepsoordeel worden bepaald, dat dan binnen deze marges zou liggen die de
extreme meningen in de groep weergeven. Met behulp van een gevoeligheidsanalyse is de invloed van
meningsverschillen over criteriaprioriteiten onderzocht. Echter bleek de invloed van variatie in meerdere
criteriagewichten praktisch gezien niet te beschouwen. Het is denkbaar dat beslissingsnemers door de discussie
die tot de onderbouwing van de uiteindelijke beslissing leidt, steeds tot andere criteriumprioriteiten komen
dan het gemiddelde oordeel. De totale voorkeuren die het model weergeeft zouden dan af kunnen wijken van
de werkelijke totale voorkeuren van de groep beslissingsnemers.
Daarom wordt aanbevolen nader onderzoek te doen naar de juistheid van het gemiddelde als benadering van
een groepsoordeel. Bijvoorbeeld door beslissingsnemers eerst hun oordelen uit te laten spreken in de
vragenlijsten, en vervolgens de groep met betrekking tot diezelfde oordelen tot een groepsoordeel te laten
komen. Misschien blijkt een andere wiskundige functie wel een betere benadering, of blijkt dat wiskundige
functies in principe niet geschikt zijn om groepsoordelen samen te stellen. Deze kennis kan helpen om de
validiteit van het groepsresultaat te verbeteren.
Invloed criteria-hiërarchie op gewicht criteria
Eén van de meest bepalende elementen in het eindresultaat is in beide cases het gewicht van het criterium
Klantwaarde geweest. Dit criterium heeft vooral bij ProRail een erg hoge prioriteit in verhouding met andere
criteria van de laagste orde. Echter, klantwaarde is ook het enige criterium dat op een hoger niveau in de
hiërarchie geplaatst is. Klantwaarde had een hoge prioriteit ten opzichte van bijvoorbeeld ‘Natuur en Milieu
verbeteren’. Bij ‘Natuur en Milieu verbeteren’ moet deze prioriteit ook weer verdeeld worden onder diens subcriteria. Daardoor heeft vooral in de casus bij ProRail, Klantwaarde vrijwel altijd de hoogste deelvoorkeur in
verhouding met andere criteria. Ook zelfs bij alternatieven die in verhouding met andere alternatieven lager
scoren op Klantwaarde. De vraag is nu echter, of dit bewust is gedaan door de beslissingsnemers.
Criteria die een gezamenlijk doel hebben worden ondergebracht onder een gezamenlijk criterium, om de
onderlinge structuur van de criteria beter weer te geven en het aantal onderlinge paarsgewijze vergelijkingen
beperkt te houden. Nu lijkt dit onderzoek er ook op te wijzen dat de criteria-hiërarchie zelf invloed heeft gehad
op de prioritering van de criteria, en dat lijkt niet een gewenst doel van deze criteriastructurering. Een
structurering moet de analyse van het probleem vergemakkelijken en niet deze juist bemoeilijken door
beïnvloeding van de waarde van de prioriteiten. Daarom wordt aanbevolen voor een dergelijke criteriahiërarchie ook eens alle criteria op hetzelfde niveau te vergelijken, om vervolgens de criteriagewichten te
kunnen vergelijken. Deze kennis kan eraan bijdragen om ideeën te vormen over wanneer een criteriahiërarchie wel of niet een gewenste structuur is.
Vastheid ideaal-punt
Het ideaal-punt alternatief lijkt een meerwaarde te zijn in dit model, omdat het beslissingsnemers aanzet tot
het nadenken over de maximale mogelijkheden van alternatieven. Het is echter onduidelijk hoe bruikbaar dit
alternatief is als vast referentiepunt om betrouwbare beoordelingen te genereren. Dit geldt voor de
individuele beslissingsnemer en voor de groep.
Het is nog niet bekend hoe constant het ideaal-punt alternatief is voor een individuele beslissingsnemer. Het is
een beeld dat mogelijk meer open staat voor interpretatie door het individu dan andere, meer concrete
alternatieven. Daarom is kennis nodig over hoe constant dit beeld is gedurende de beoordelingen van de
beslissingsnemer.
Met betrekking tot het groepsoordeel, vertonen resultaten verkregen uit de paarsgewijze vergelijkingen met
betrekking tot “Maximaal”, meer spreiding tussen beslissingsnemers onderling dan de resultaten verkregen uit
de vergelijkingen met “Geen Actie”. Bij de vergelijkingen met betrekkingen tot risico, waren de resultaten
verkregen uit de vergelijkingen met “Maximaal” juist meer consistent tussen beslissingsnemers onderling. In dit
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onderzoek is de gedachte gevormd dat dit mogelijk komt doordat de beschrijving van “Maximaal” in het geval
van niet-financiële voorkeur, meer open stond voor individuele interpretatieverschillen dan bij risico. Dat kan
echter nog niet geconcludeerd worden. Daarom wordt aanbevolen te onderzoeken welk intern beeld de
beslissingsnemers vormen bij deze beschrijvingen, en hoe dit zich onderling verhoudt met de interne beelden
van andere beslissingsnemers. Als de interne beelden van beslissingsnemers meer of minder overeenkomen,
kan dat een verklaring zijn voor de consistentieverschillen met betrekking tot de mening van de groep.
Grenswaarde NRMSD
De bepaling van consistentie is erg belangrijk in het AHP om een indicatie te kunnen geven van de
betrouwbaarheid van de resultaten. In het AHP is de consistency ratio geïntroduceerd, om de consistentie van
oordelen te beoordelen. Als de consistency ratio een drempelwaarde passeert, zijn de resultaten niet
consistent genoeg om betrouwbaar te zijn. Saaty (1980) heeft de drempelwaarde bepaald door steeds voor
resultaten de consistency ratio te bepalen en op een bepaalde manier te beoordelen of de resultaten
consistent genoeg beoordeeld kunnen worden.
De NRMSD blijkt een zeer bruikbare maat om de consistentie van oordelen onderling te vergelijken. Een
grenswaarde in absolute zin ontbreekt echter. Aanbevolen wordt om in nader onderzoek een dergelijke
grenswaarde vast te stellen, zodat de NRMSD ook in absolute zin gebruikt kan worden om de consistentie van
oordelen te bepalen.
Combinaties van alternatieven
Beslissingsnemers gaven aan geïnteresseerd te zijn in de mogelijkheid om combinaties van alternatieven te
maken, om het grondgebruik verder te kunnen optimaliseren. Binnen het AHP is dit echter alleen mogelijk door
daadwerkelijk nieuwe alternatieven te vormen die combinaties zijn van bestaande alternatieven en die
opnieuw te beoordelen. Omdat in het AHP relatieve voorkeuren worden bepaald, zijn voorkeuren voor
alternatieven niet zonder meer bij elkaar op te tellen. Aanbevolen wordt dus onderzoek te doen naar een
methode om dit toch te integreren in het AHP, of (wanneer dit erg belangrijk blijkt voor beslissingsnemers) een
mogelijk nieuw model te ontwikkelen waarin deze optie wel makkelijk te verwerken is. Denk bijvoorbeeld aan
simpele additieve modellen uit de multi-attribute value en utility theory.
Interactie
Om tot een uiteindelijke beslissing te komen, was het soms nodig om een voorkeur of prioriteit te
heroverwegen. Binnen het huidige model is het praktisch gezien niet mogelijk om eenvoudig tijdens de
terugkoppeling van resultaten met beslissingsnemers de resultaten aan te passen. Aanpassingen worden dus al
beredenerend gedaan, en niet op de kwantificerende wijze die het AHP mogelijk maakt waar juist zoveel
waarde aan werd gehecht. Er werd dus gezegd, gezien deze oordelen die gegeven zijn in de paarsgewijze
beoordelingen, nu is daar dit resultaat uitgekomen. Bijvoorbeeld: Als we dit resultaat zien kunnen we ons dan
nog vinden in deze beoordelingen? Wat als er een extra criterium gedefinieerd wordt hoe zouden deze
uitgesproken oordelen daar dan voor van belang zijn?
Het ontwikkelen van deze mogelijkheid zou van grote waarde kunnen zijn voor het model. Nu zijn op gevoel
heroverwegingen gemaakt, waarbij mogelijk wijzigingen veel grover waren dan de mogelijke nuances die door
de systematiek van paarsgewijze vergelijkingen in de voorkeuren en prioriteiten zijn aangebracht.
Aanpassingen met behulp van de systematiek van de overige gebruikte oordelen vergroot de consistentie in de
gedachtegang achter de uiteindelijke beslissing.
Opsporen conflicterende oordelen
Met behulp van de NRMSD kunnen ook bewust de grootste meningsverschillen tussen de beslissingsnemers
onderling worden onderzocht. Nu kwamen deze verschillen terloops aan het licht bij het beoordelen van de
kosten-effectiviteitfiguur. Beslissingsnemers gaven aan de mogelijkheid om meningsverschillen te identificeren,
en zo met elkaar in discussie te gaan, in potentie erg waardevol te vinden. In het huidige model is hier niet
expliciet op ingegaan, maar verder onderzoek kan zich richten op het aanpassen van de methode om ook de
belangrijkste conflicten te vinden binnen de groep beslissingsnemers. De prioriteiten van criteria en de
onderlinge afwijking van meningen spelen daarin een rol. Voor een geschikte toepassing binnen dit model is
verder onderzoek nodig naar hoe dit op een bruikbare manier in het model geïntegreerd kan worden.
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Herhaling van dit onderzoek
Voor herhaling van dit onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan. Het gaat hier om
verbeterpunten gebaseerd op de uitvoering van het huidige onderzoek.
Bepaling risico
De toepassing van het AHP om het risico te bepalen was minder succesvol dan de toepassing om het nietfinanciële nut te bepalen. Het is moeilijk te zeggen hoe dit komt. De criteria zijn nu door de onderzoeker zelf
geformuleerd, misschien dat deze niet duidelijk genoeg gedefinieerd zijn waardoor beslissingsnemers ze te vrij
interpreteren. De criteria zijn namelijk wel vrij algemeen geformuleerd. Of misschien vinden ze deze irrelevant
waardoor ze weinig aandacht voor de beoordeling hebben. Een beginpunt om te onderzoeken waarom het
AHP niet goed functioneerde om het risico te beoordelen, zou dus zijn om beslissingsnemers zelf risico-criteria
te laten formuleren in een groepsdiscussie. Zo wordt tenminste zeker gesteld dat elke beslissingsnemer
hetzelfde onder het criterium verstaat en kunnen beslissingsnemers ook aangeven of ze de criteria relevant
vinden.
Vragenlijst
Nog een factor die bijgedragen kan hebben aan de inconsistentie in de beoordeling van het risico, kan de plaats
in de vragenlijst zijn geweest. Beslissingsnemers werd steeds herhaaldelijk gevraagd om een voorkeur te geven,
dan opeens om het alternatief met het hoogste risico aan te geven (dat dan juist weer de minste voorkeur zou
krijgen). Deze factor kan ook invloed gehad hebben op consistentie van andere resultaten. Daarom wordt
aanbevolen te experimenteren met de volgorde van de vragen en de invloed daarvan op de consistentie van de
resultaten te onderzoeken.
Het is ook relevant om de invloed van de precieze vraagstelling te onderzoeken. Het is met betrekking tot dit
onderzoek nog niet duidelijk of het vragen naar ‘voorkeur’ of ‘prioriteit’ wanneer de onderlinge belangrijkheid
van criteria wordt beoordeeld, tot andere resultaten leidt. Saaty (2001) geeft aan dat de precieze vraagstelling
belangrijk is, en geeft allerlei voorbeelden maar wordt niet duidelijk over hoe nu precies te beoordelen wat een
juiste vraagstelling is: “To compare elements, ask: How much more strongly does this element (or activity)
possess – or contribute to, dominate, influence, satisfy, or benefit – the property than does the element with
which it is being compared? The phrasing of the question is important. It must reflect the proper relationship
between the elements in one level with the property in the next higher level”.
Hetzelfde geldt misschien nog sterker met betrekking tot risico. De keuze is juist gemaakt om de hoogte van
het risico in te schatten omdat aangenomen werd dat beslissingsnemers vertrouwd zijn met het inschatten van
risico’s, en niet zozeer hun voorkeuren met betrekking tot risico’s. Misschien had een inschatting van de
voorkeur met betrekking tot risico’s tot consistentere resultaten geleid omdat de vragen dan niet het
tegenovergestelde van de voorgaande vragen zouden vragen. Dit kan onderzocht worden door de vraagstelling
aan te passen en in principe dezelfde oordelen te bevragen.
Hypothetische casussen
Hoewel de casussen zo realistisch mogelijk zijn geformuleerd, zijn het toch hypothetische casussen die de
beslissingsnemers zich eerst eigen moesten maken. De eigenschappen van de alternatieven waren natuurlijk
nog onbekend, sommige alternatieven waren überhaupt nog onbekend voor beslissingsnemers. Ook de criteria
zijn wel vanuit het beleid van de beslissingsnemers opgesteld, maar zijn nog steeds nieuw voor de
beslissingsnemers in een dergelijke situatie. Hierdoor moesten beslissingsnemers zich ook tijdens het
beoordelen van de casus veel informatie eigen maken. Dit kan mogelijk de consistentie van resultaten negatief
beïnvloed hebben, door afleiding tijdens de beoordelingen en interpretatieverschillen van de verschillende
beslissingsnemers omdat ze de geschreven informatie moesten interpreteren. Daarom wordt aanbevolen ook
te experimenteren met toepassingen waarbij beslissingsnemers zelf criteria en alternatieven formuleren, bij
voorkeur in een groepsproces. Interpretatieverschillen zullen dan naar verwachting kleiner zijn, maar dat is
natuurlijk niet zeker tot het onderzocht is.
Definiëren ideaal-punt alternatief
Het ideaal-punt alternatief is nu gedefinieerd door de onderzoeker. De meerwaarde van het alternatief komt
waarschijnlijk echter het meest tot zijn recht als beslissingsnemers zelf na gaan denken over de maximale
prestaties die op een perceel mogelijk zijn. Nu gebeurde dat vooral doordat sommige ideaal-punt
eigenschappen nog open voor interpretatie gedefinieerd waren, waardoor beslissingsnemers alsnog zelf na
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moesten denken over de ideaal-punt eigenschappen. Dit voorkomt mogelijk ook de situatie dat een ander
alternatief als beter presterend wordt beoordeeld dan het maximale, waardoor de plaats op de niet-financiële
as van “Maximaal”, ook beter de daadwerkelijke maximale mogelijkheden met betrekking tot dat perceel
weergeeft. Dan zou mogelijk ook bijdragen aan de validiteit van het resultaat.
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11. Conclusies & Aanbevelingen:
Infrastructuurbeheerders
In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken die van belang zijn voor infrastructuurbeheerders (11.1).
Vervolgens worden aanbevelingen gedaan over de toekomstige toepassing van dit model door
infrastructuurbeheerders (11.2).

11.1 CONCLUSIES: INFRASTRUCTUURBEHEERDERS
In deze paragraaf worden de voor de infrastructuurbeheerders relevante conclusies weergegeven, die
getrokken kunnen worden op basis van de toepassing en ontwikkeling van het model. In het volgende
hoofdstuk worden aanbevelingen gegeven over de toekomstige toepassing van het model door
infrabeheerders.

Structurering van het probleem
Het ontwikkelen van het DSS heeft voor de infrastructuurbeheerders een structurering van het probleem
opgeleverd. Kennis en houdingen over het probleem van het beter benutten van grond, zijn op dit moment
slechts deels bekend bij de beslissingsnemers, omdat het tot voor kort nog geen vast onderdeel van de
bedrijfsvoering was. De organisaties willen meer proactief werken aan de optimalisatie van hun grondgebruik,
vooralsnog wordt vooral ad hoc gewerkt door te reageren op vragen van marktpartijen om de grond te mogen
gebruiken. Het DSS is juist een middel om deze kennis en houdingen op gestructureerde manier te gaan
verzamelen: waarbij acties toegewezen kunnen worden aan de fasen van het beslisproces, kennis op een
centraal punt verzameld wordt en die kennis door herhaalde toepassing van het model verder ontwikkeld kan
worden. Het DSS biedt handvatten om de criteria, alternatieven en oordelen te vormen en blijven vormen.
Structuur lijkt zeker belangrijk met betrekking tot het vormen van oordelen over het beter benutten van grond.
Er bestaat geen brede theoretische basis over hoe grond het best te benutten is. De kennis die bestaat, lijkt (op
basis van de probleemverkenning die in dit onderzoek is uitgevoerd) vooral te bestaan uit praktijkvoorbeelden.
De verwachting is dus ook dat kennis ontwikkeld moet worden aan de hand van casuïstiek. Er is dus een
centraal punt nodig om deze kennis te verzamelen, zodat de kennis opgedaan in onafhankelijke casussen niet
versnipperd raakt. Dit beslissingsondersteunend model kan daarvoor gebruikt worden.
Het DSS biedt ook structuur in het vormen van oordelen over alternatieven. Het AHP helpt bij het vormen van
voorkeuren en prioriteiten met betrekking tot de nog minder bekende niet-financiële doelen. De prestaties met
betrekking tot die niet-financiële doelen, worden samengebracht met de financiële prestaties en een
inschatting van het risico samengebracht in de kosten-effectiviteit presentatie. Beslissingsnemers hanteren
daarbij een strategie waarbij eerst gezocht naar de alternatieven die het hoogst scoren met betrekking tot
financiële prestaties en niet-financieel nut. Zo wordt een sub-selectie van meest gewenste alternatieven
gemaakt die vervolgens onderling worden vergeleken op basis van risico en deelvoorkeuren met betrekking tot
specifieke criteria. Hogere financiële prestaties lijken daarbij eerder tot meer voorkeur te leiden dan hogere
niet-financiële prestaties.

Expliciet oordelen
Met behulp van het model zijn voor de infrastructuurbeheerders een aantal mogelijke grondgebruiken in kaart
gebracht. De beslissingsnemers waren zich voorafgaand aan toepassing van het model, nog niet bewust van
een aantal van deze mogelijkheden. Het model blijkt dus bruikbaar om beslissingsnemers te helpen nieuwe
mogelijkheden te formuleren. Door middel van de paarsgewijze vergelijkingen werden beslissingsnemers
gedwongen om expliciet na te denken over de geformuleerde criteria en alternatieven. Het
beslissingsondersteunend model is dus ook een middel om beslissingsnemers zich bewust te maken van de
bijdragen die concrete alternatieven daadwerkelijk kunnen leveren aan relevante doelen. En natuurlijk ook
welke doelen dat zijn en of die wel zo belangrijk zijn. De beslissingsnemers bij beide organisaties geven aan het
uitermate waardevol te vinden om nu eens actief na te denken over mogelijkheden in concrete casussen. Dit is
erg effectief in het opbouwen van realistische gedachten bij het benutten van grond. Met het oog op dit
actieve denken zien de organisaties daarnaast mogelijkheden om het model in te zetten als instrument om
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ideeën te vormen op portefeuilleniveau. Inderdaad kan het model ook gebruikt worden om bepaalde typen
gronden te beoordelen in plaats van specifieke casussen, mits de eigenschappen van het alternatief zo zijn
omschreven dat de beslissingsnemers zich er realistische oordelen bij kunnen vormen.

Transparantie
De voornaamste meerwaarde van het model in de ogen van de beslissingsnemers, is dat met het model de
uiteindelijke beslissing veel transparanter gemaakt wordt. Het model maakt aanwijsbaar aan welke doelen en
in welke mate een alternatief bijdraagt: waarom en hoeveel. Ook maakt het model aanwijsbaar hoe de
oordelen binnen de groep verschillen en stimuleert zo het vormen van een groepsoordeel. Daar waar door
beoordelingsverschillen van de individuele beslissingsnemers onderling nog geen duidelijk onderscheid
gemaakt kan worden, kan door discussie op deze manier alsnog een voorkeur onderscheiden worden.
Beslissingsnemers vinden dit uitermate belangrijk omdat dit hen helpt te onderbouwen waarom bepaalde
beslissingen te nemen in dit voor hen nieuwe beslisveld. Door de transparantie is het model dus bruikbaar om
meningen te vormen (leren van de eigen mening), maar ook om beslissingen te kunnen verantwoorden ten
opzichte van andere stakeholders. Denk hierbij aan interne stakeholders die nodig zijn om gekozen
oplossingsrichtingen mogelijk te maken, maar ook als publieke partij hebben deze organisaties de
verantwoordelijkheid om hun beslissingen naar de maatschappij te kunnen onderbouwen. Een
beslissingsnemer bij Rijkswaterstaat ziet zelfs de mogelijkheid om het directer als communicatie-instrument te
gebruiken ten opzichte van andere stakeholders, zoals bijvoorbeeld de omgeving van een perceel dat
Rijkswaterstaat wil gaan benutten.

Inhoudelijke kennis uit beoordeling casussen
Uit de case studies kunnen ook enkele inhoudelijke conclusies worden getrokken. Bij Rijkswaterstaat werd
uiteindelijk de keuze gemaakt voor “Stadslandbouw”, vanwege de hoge prestaties met betrekking tot nietfinancieel nut en financiële prestaties. “Tijdelijke Natuur” scoorde in niet-financiële zin hoger, met als
voornaamste redenen dezelfde als “Stadslandbouw” (Reputatie Omgeving, Reputatie Publieke Opinie).
Uiteindelijk werd geoordeeld dat toch het lagere risico van “Stadslandbouw” doorslaggevender was dan de
verschillen in Reputatieverbetering.
In de casus van ProRail scoorde juist “Zendmast” het hoogst op financieel en niet-financieel nut. Echter, niet
significant meer in de ogen van de beslissingsnemers dan “Tijdelijke Natuur” en “Stadslandbouw”. De hoge
voorkeur voor “Zendmast” met betrekking tot niet-financieel nut is opvallend anders dan in de casus van
Rijkswaterstaat, waar “Zendmast” de laagste rang van de realistische alternatieven heeft. Dit komt door het
hoge gewicht dat gemiddeld door de individuele beslissingsnemers aan het criterium Klantwaarde is toegekend.
Zou voor de prioriteit van Klantwaarde de laagste beoordeling van de individuele beslissingsnemers binnen de
groep worden genomen, dan zou “Zendmast” achter “Tijdelijke Natuur” en “Stadslandbouw” eindigen.
Klantwaarde blijkt dus gemiddeld een hoge prioriteit toebedeeld te krijgen in de casus van ProRail, maar over
de precieze waardering van dit begrip in de toepassing met het beter benutten van grond blijkt dus discussie te
bestaan.
Om uiteindelijk een keuze te kunnen maken is een nieuw criterium gedefinieerd. Als aanvullende criteria
formuleerden de beslissingsnemers ‘de inspanning die het asset managers kost om een grondgebruik op te
starten’, ‘het effect van beëindiging van het grondgebruik’ als om doorslag te geven bij deze keuze. Uiteindelijk
is het criterium ‘meerwaarde voor de toekomstige vastgoedontwikkeling’ gebruikt als doorslaggevend
argument. In verhouding met dit nieuwe criterium zijn de belangrijkste deelvoorkeuren van de drie
overgebleven alternatieven vergeleken. De criteriagewichten van ‘Klantwaarde’, ‘Reputatie Omgeving
Verbeteren’, ‘Reputatie Publieke Opinie Verbeteren’ en ‘Sociale Veiligheid verbeteren’ zijn hierin
heroverwogen. ‘Sociale Veiligheid Verbeteren’ staat in de ogen van de beslissingsnemers gelijk aan het
verhogen van levendigheid en dus ook bijdraagt aan een hogere voorkeur met betrekking tot het nieuwe
criterium. Daarom is het gewicht van ‘Sociale Veiligheid Verbeteren’ uiteindelijk dermate belangrijk beoordeeld,
dat de keuze is gemaakt voor “Stadslandbouw”.
In een alternatief scenario is de insteek van het alternatief “Windmolens” veranderd. De levering ‘in natura’
van groene stroom (en dus de bijdrage aan duurzaamheid) is omgezet in een huuropbrengst. Nu “Windmolens”
duidelijk boven de andere alternatieven in financiële zin uitsteekt, wordt de afweging tussen “Stadslandbouw”
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en “Windmolens” gemaakt. Beslissingsnemers hebben geoordeeld dat gezien de toekomstige
vastgoedontwikkeling nog steeds “Stadslandbouw” meer voorkeur krijgt, maar mocht de vastgoedontwikkeling
pas op een langere termijn plaatsvinden dan zou in de casus de voorkeur naar “Windmolens” gaan. Hoewel het
risico iets groter is beoordeeld dan “Stadslandbouw”, zou het (zoals gepresenteerd in de casus) nog wel
acceptabel zijn. De beslissingsnemers zijn het erover eens dat de risico’s absoluut beperkt moeten blijven, maar
dat zij vanuit hun publieke verantwoordelijkheid het ook verplicht zijn om alternatieven met dermate hoge
financiële resultaten realistisch te beoordelen en benutten waar het risico dat toelaat (en niet vanuit risicoaversie per definitie dit soort mogelijkheden uit de weg gaan).
Opvallend in vergelijking met Rijkswaterstaat, is dat bij Rijkswaterstaat alle alternatieven meer voorkeur kregen
in niet financiële zin dan ““Geen Actie””, terwijl bij ProRail “Windmolens” en “Industriehennep” lager scoren
dan “Geen Actie”. Dit komt doordat in de casus van ProRail de beslissingsnemers achten dat “Geen Actie” (op
“Zendmast” na) meer voorkeur met betrekking tot klantwaarde krijgt toebedeeld dan de andere alternatieven:
deze krijgen ieder de helft van de voorkeur met betrekking tot Klantwaarde toebedeeld van “Geen Actie”. Bij
Rijkswaterstaat scoren juist alle overige alternatieven hoger met betrekking tot klantwaarde dan “Geen Actie”.
Mogelijk verschilt de interpretatie van het begrip ´Klantwaarde´ dus tussen de beslissingsnemers van ProRail
enerzijds en Rijkswaterstaat anderzijds.
Als laatste is het in beide casussen ter sprake gekomen dat het belangrijk is hoe financiële opbrengsten
gedefinieerd worden. Besparingen ten opzichte van de status quo, “Geen Actie”, zijn hier ook aangemerkt als
positieve financiële prestaties. Echter, de beslissingsnemers bij ProRail geven aan dat sturing vaak op targets
plaats vindt, en besparingen op kosten zijn dan geen aanwijsbare resultaten. Zij zijn wel van mening dat
besparingen vanuit principieel oogpunt besparingen absoluut moeten worden meegenomen, maar geven aan
dat in werkelijkheid deze minder zwaar daardoor mee kunnen wegen. Wanneer de besparingen niet als
positieve financiële prestaties zouden worden aangemerkt, zouden de kosten-effectiviteit figuren er significant
anders uit zien. Alleen “Zendmast” en (afhankelijk van het arrangement) “Windmolens” zouden dan een
positieve financiële opbrengst hebben. De financiële prestaties van “Stadslandbouw”, “Tijdelijke Natuur” en
“Industriehennep” zouden dan gelijk aan nul worden, terwijl ze bij aanmerking van besparingen tot de best
presterende alternatieven horen. Het is waarschijnlijk dat dit de voorkeuren voor alternatieven dan zou
veranderen. Gezien de huidige voorkeuren en manier waarop keuzes zijn gemaakt, zou dan “Zendmast”
uiteindelijk de meeste voorkeur krijgen. Deze heeft hogere financiële prestaties dan “Windmolens”, maar
minder risico en meer Klantwaarde. Wanneer het risico van “Windmolens” acceptabel wordt geacht en de
hogere financiële prestaties belangrijker worden gevonden dan de Klantwaarde van “Zendmast” zou het te
verwachten zijn dat “Windmolens” in beide casussen gekozen zou worden.

Gevonden kennisbehoeften
Het model blijkt ook bruikbaar te zijn om kennisbehoeften te signaleren. De beslissingsnemers van ProRail
definieerden extra criteria toen zij geen keuze konden maken uit hun sub-selectie van alternatieven.
Geconcludeerd kan worden dat zij de set van huidige criteria te onvolledig vonden om een keuze te kunnen
maken: zo hebben zij zelf een informatiebehoefte gesignaleerd. In de evaluatiefase zijn ze zelfs vervolgens gaan
nadenken over andere criteria die ook relevant zijn. Deze kunnen dus ook weer toegevoegd worden aan de
huidige set criteria en in volgende analyses ook gebruikt worden.
Bij Rijkswaterstaat werd ook een informatiebehoefte gesignaleerd. In het alternatieve scenario waar de
financiële prestaties van “Windmolens” werden verhoogd, bleken beslissingsnemers niet in staat om een keuze
te kunnen maken. Zij konden geen overeenstemming bereiken of de hogere opbrengsten van “Windmolens”
tegen het hogere risico opwogen, als dit niet zo zou zijn, dan zou “Stadslandbouw” gezien het lagere risico en
hogere niet-financiële opbrengsten het meest gewenste alternatief zijn. Hiervoor ontbrak kennis over de
meningen van andere belangrijke interne stakeholders. Het model heeft hier dus ook gefunctioneerd om een
informatiebehoefte te signaleren, in dit geval naar de mening van andere relevante stakeholders.
De beslissingsnemers gaven aan het interessant te vinden als met het model ook combinaties van alternatieven
verkend kunnen worden, om zo oplossingen nog verder te kunnen optimaliseren. Nu moeten om combinaties
te kunnen maken, die combinaties als aparte alternatieven beschouwd worden en opnieuw worden
beoordeeld. Binnen het AHP, dat de voorkeuren op een distributieve manier opstelt, kunnen de voorkeuren
voor individuele alternatieven niet zomaar opgeteld worden om post hoc alsnog de invloed van combinaties te
zien.
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Als laatste kan het model ook gebruikt worden om een individuele beslissingsnemer aan te zetten zichzelf beter
te informeren om een oordeel te kunnen vormen. Wanneer hij geconfronteerd wordt met een paarsgewijze
vergelijking tussen twee alternatieven met betrekking tot een bepaald criterium, kan een beslissingsnemer
concluderen dat hij eigenlijk te weinig van de alternatieven met betrekking tot dit criterium weet om een
oordeel uit te kunnen spreken. Zo kan het model de beslissingsnemer ertoe aanzetten te evalueren of zijn
kennis voldoet en anders aanvullende informatie te verzamelen.

11.2 AANBEVELINGEN: INFRASTRUCTUURBEHEERDERS
De aanbevelingen voor infrastructuurbeheerders richten zich op de toekomstige toepassing van het model
door de infrastructuurbeheerders. Waar moeten zij bij toepassing van het model op letten?
Verzamelen van kennis
De toepassing van het model begint met het vaststellen van een probleemsituatie. Om welk stuk grond gaat
het? Welke eigenschappen heeft het? Welke mogelijkheden biedt het voor gebruik? Ontbrekende kennis over
het stuk grond moet dus verzameld worden, maar ook over grondgebruiken en relevante criteria om het
gebruikt te beoordelen. Ieder perceel grond is anders, en daarom zullen voor ieder perceel ook weer andere
grondgebruiken mogelijk. Omdat de manieren waarop die grondgebruiken voor de beslissingsnemer nuttig
kunnen zijn kunnen verschillen, kunnen situatie dus ook weer andere criteria relevant zijn. In de
probleemverkenning is al gebleken dat voor het beter benutten van grond geen kant-en-klare oplossingen
bestaan. Kennis is vaak maar deels compleet en moet uit praktijkvoorbeelden verzameld moet worden. Het
beslisproces kent terugkoppelingen en zo geldt dat ook voor de ontwikkeling van kennis binnen dit proces.
Kennis uit een bepaalde fase kan ook weer in een ander fase worden ingezet en zo beïnvloedt de ontwikkeling
van kennis over grondgebruiken, eigenschappen van grond, criteria en de evaluatie daarvan elkaar dus ook.
Al deze factoren maken dat dit beslisprobleem erg complex is en daarom structuur nodig is om bewust kennis
te verzamelen en oordelen te vormen. Aanbevolen wordt daarom de structuur van het DSS te gebruiken als
houvast om inhoudelijke kennis en oordelen te ontwikkelen. Het model van Mintzberg kan gebruikt worden als
houvast voor de beslissingsnemer om zich te beseffen in welke fase van het beslisproces de beslissing zich vindt.
Hierin wordt dit probleem beschreven als een probleem waarbij alternatieven gezocht (en niet ontworpen)
worden, waarbij in een groepsproces een beslissing wordt gemaakt die geautoriseerd moet worden door
andere (interne en externe) stakeholders. Daarnaast wordt aanbevolen op een centraal punt de ontwikkelde
kennis (over alternatieven, criteria en beoordelingen) te verzamelen. Door het inbouwen van een vast
verzamelpunt voor kennis binnen de structuur van het DSS, ontstaat een plaats waar de verschillende
terugkoppelingen (de ‘lessen geleerd’) binnen dit complexe proces kan plaats vinden. Zo wordt het model het
best benut omdat kennis daadwerkelijk ook verder ontwikkeld wordt door deze kennis ook buiten zijn eigen
casus in verhouding met eerder opgedane kennis te vergelijken.
Het genereren van alternatieven in dit probleem is een zoekopgave, geen ontwerpopgave. Het staat voor
beslissingsnemers te ver van het primaire proces af om zelf grondgebruiken te gaan ontwerpen en exploiteren.
Wel zijn zij bereid gronden beschikbaar te stellen aan derden. Daarom wordt in de praktijk gesignaleerde
manier van kennisverzameling hier aanbevolen die erg bruikbaar lijkt. Degenen die de grond uiteindelijk zullen
gebruiken, zijn ook degenen met kennis over alternatieven. Meerdere grondbezitters (Gemeente Amsterdam,
2012; Indian Railway Land Agency; 2012) communiceren via een centraal punt, een website in dit geval, dat zij
hun grond ter beschikking stellen als deze daarmee beter benut wordt. Op die manier is direct contact te
leggen met grondgebruikers, die op zoek zijn naar een stuk grond om hun grondgebruik uit te kunnen oefenen.
Dit is zo een manier om eenvoudig alternatieven te formuleren door bij de bron van kennis over
grondgebruiken te rade te gaan: de grondgebruiker.
Een combinatie van methoden wordt aanbevolen om kennis te verzamelen voor dit probleem. In dit onderzoek
is gebleken dat een combinatie van top-down (vanuit beleid doelen formuleren, typering van de portefeuille
gebruiken om alternatieven te screenen), een aanvulling was op de bottom-up benadering (CNET en LBCS
methoden: meer geredeneerd vanuit concrete alternatieven en criteria). Door de verschillende bronnen te
combineren, vulden de kennisbronnen elkaar aan. Mogelijk kan op dezelfde manier aanbevolen worden om
ook stakeholders van buiten de directe groep beslissingsnemers te betrekken in het beslisproces. De
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aanwezigheid van meerdere standpunten stimuleert de discussie, zoals ook al eerder gebleken is bij discussies
die ontstonden bij toepassing van dit model: daardoor worden de uiteindelijke beslissingen op basis van meer
argumenten onderbouwd.
Beoordelen situaties
Bij het beoordelen van een situatie kan de vraag gesteld worden of het wenselijk is dat veel criteria en
alternatieven met elkaar vergeleken worden. Dat kan gewenst zijn omdat beslissingsnemers hun oordelen met
betrekking tot deze criteria en alternatieven nog aan het verkennen zijn. In die situatie is het aan te raden met
slechts enkele referentiealternatieven te werken: de ‘vaste’ alternatieven waarmee de andere alternatieven
steeds vergeleken worden. In dit onderzoek bleken op deze manier onderscheidbare oordelen te vormen,
echter omdat de oordelen op basis van minder onafhankelijke vergelijkingen gemaakt zijn, zijn deze mogelijk
minder betrouwbaar dan wanneer met meer alternatieven zou zijn vergeleken.
Daarom wordt aanbevolen kritisch te zijn naar het aantal alternatieven en criteria dat daadwerkelijk nodig is.
Als minder criteria en alternatieven gebruikt worden is het wellicht juist interessanter om de beschikbare tijd te
gebruiken voor extra vergelijkingen ten opzichte van meerdere referentiealternatieven. Dit is aan te raden in
situaties waarin beslissingsnemers in een verder gevorderd stadium van het beslisproces zijn en niet meer
zozeer oplossingen aan het verkennen zijn, maar deze zo goed mogelijk proberen te onderbouwen.
Het wordt aanbevolen om beslissingsnemers die aan de hand van het model een situatie gaan beoordelen, te
betrekken bij het ontwikkelen van de criteria en alternatieven of in ieder geval met deze beslissingsnemers de
alternatieven en criteria van tevoren door te nemen om interpretatieverschillen te voorkomen. Ook kunnen op
deze manier, of door bijvoorbeeld een beslissingsnemer de vragenlijst vooraf te laten bekijken,
kennisbehoeften bij de beslissingsnemer worden geïdentificeerd die hij vervolgens aan kan vullen voordat de
beoordelingen gemaakt worden.
Dit geldt zeker voor het ideaal-punt alternatief. Het voornaamste doel lijkt op basis van dit onderzoek vooral te
zitten in het stimuleren van nadenken over de maximale mogelijkheden op een perceel. Aangezien dit
alternatief open kan staan voor eigen interpretatie, leidt nadenken vooraf hierover mogelijk tot een meer
stabiel referentiepunt en kan de beslissingsnemer zich het beeld wellicht op basis van meer kennis vormen (van
ander beslissingsnemers bijvoorbeeld of andere kennisbronnen). Het ideaal-punt alternatief is een uniek
alternatief dat bij beoordeling de beslissingsnemer altijd actief nadenken vereist van de beslissingsnemer over
het meest optimale grondgebruik in die situatie, en hoe het andere alternatief waarmee vergeleken wordt zich
hiertoe verhoudt.
Belangrijk in het beoordelen van de situaties is dat beslissingsnemers zich ervan bewust zijn dat de ‘mate van’
een voorkeur of effect, cruciaal is in het AHP om de onderlinge voorkeuren uiteindelijk te kunnen vormen. In
het onderzoek moesten beslissingsnemers hier soms expliciet op gewezen worden, het kan dus aanbevolen
worden om dit voorafgaand aan de beoordelingen expliciet aan de beslissingsnemers duidelijk te maken. Dit
vergroot de betrouwbaarheid van de resultaten.
De situaties die in dit onderzoek beoordeeld zijn, zijn concrete casussen. De alternatieven hebben vaste,
bestaande eigenschappen (alleen “Maximaal” wijkt hier enigszins vanaf) en de locatie heeft duidelijke,
aanwijsbare eigenschappen. Beslissingsnemers hebben eerder al aangegeven dat om hun gehele portefeuille
beter te kunnen benutten, zij het instrument ook graag in zouden zetten om op portefeuilleniveau conclusies
te kunnen trekken. Aanbevolen wordt om in dit geval voor typische voorbeelden te kiezen, waarvan de
eigenschappen concreet, maar wel representatief zijn voor het type perceel. Uit het onderzoek lijkt de
conclusie te trekken dat interpretatieverschillen, de onderscheidbaarheid van resultaten kunnen beïnvloeden.
De gedefinieerde eigenschappen van de alternatieven moeten daarom zo concreet mogelijk zijn.
Het structureren van criteria in een criteria-hiërarchie maakt de onderlinge rangordening tussen criteria
zichtbaar en vermindert ook het aantal paarsgewijze vergelijkingen, dat tussen criteria onderling nodig is om
prioriteiten van criteria te bepalen. In dit onderzoek is echter het vermoeden ontstaan dat plaatsing van criteria
in de criteria-structuur, ook (mogelijk onbedoelde) effecten kan hebben op de onderlinge prioriteiten van
criteria. Dit kan gebeuren terwijl een beslissingsnemer een criterium onder in de hiërarchie kan plaatsen niet
omdat het minder belangrijk is, maar omdat het deel uitmaakt van een bepaalde groep (zoals bijvoorbeeld het
criterium ‘CO2-uitstoot reduceren’ dat deel uitmaakt van de groep ‘Natuur en milieu verbeteren’). Ook moet
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bij een criterium met een bepaalde prioriteit, deze bij meer sub-criteria ook over al deze sub-criteria ‘verdeeld’
worden. Daarom wordt aanbevolen alternatieven onderling paarsgewijs te vergelijken zonder criteriahiërarchie, dan kan er ook geen vertekening ontstaan. Als een criteria-hiërarchie toch gebruikt wordt moet
deze gebalanceerd zijn en geen grote verschillen kennen tussen de aantallen sub-criteria die criteria hebben.
Een beslissing nemen
Met betrekking tot het maken van een uiteindelijk keuze zijn natuurlijk meerdere strategieën te bedenken. De
gebruikelijke strategie in de toepassing van het model bleek dat beslissingsnemers zochten naar alternatieven
die optimaal presteerden met betrekking tot zowel de financiële prestaties, niet-financieel nut als risico. Op
basis van onderlinge verschillen in de meeste belangrijke deelvoorkeuren en het risico werd vervolgens
geprobeerd een keuze te maken. Dit lijkt een aan te bevelen strategie omdat zo van alle informatie die het
model biedt gebruik wordt gemaakt. In het geval dat er toch nog informatie ontbreekt, wordt deze
informatiebehoefte vanzelf gevonden.
In de casussen is ook te observeren dat beslissingsnemers zich vooral concentreren op de sub-selectie van
meest gewenste alternatieven. Als extra validatie van de beslissing wordt het aanbevolen om ook het
uiteindelijk gekozen alternatief weer te vergelijken met andere alternatieven die ook hoog scoren op de voor
dat alternatief meest belangrijke deelvoorkeuren. Zo kan nog beter onderbouwd worden waarom juist dat
alternatief gekozen wordt. Misschien nog belangrijker is om het uiteindelijk mogelijk te kiezen alternatief te
vergelijken “Geen Actie”, om te oordelen in hoeverre de prestaties nu werkelijk een verbetering zijn ten
opzichte van de status quo. In de casus van ProRail viel het bijvoorbeeld één van de beslissingsnemers op dat
de financiële opbrengsten ‘in absolute zin’ vrij laag waren. De beslissingsnemer signaleer hier dat een aantal
verborgen financiële kosten mogelijk niet meegenomen waren bij het mogelijk meest gewenste alternatief (de
kosten aan uren asset management om dit grondgebruik op te starten en te beheren). Daardoor werden de
financiële opbrengsten eigenlijk vergelijkbaar met die van “Geen Actie” en werd het hogere risico van het
alternatief doorslaggeven voor deze beslissingsnemer om dan toch te kiezen voor “Geen Actie”.
Samenhangend met het financiële aspect, is in de casussen gesignaleerd dat beslissingsnemers zich anders op
kunnen stellen ten opzichte van besparingen dan ten opzichte van daadwerkelijke financiële inkomsten. In de
sturing van organisaties is namelijk vaak de nadruk op financiële targets, en besparingen zijn dan geen
aanwijsbaar resultaat voor de beslissingsnemer waardoor ze ook minder voorkeur kunnen krijgen. Dit terwijl de
beslissingsnemers zelf aangeven dat uit principieel oogpunt mogelijke besparingen ook relevant zijn in het
kader van het beter benutten van grond. In de verkenning van mogelijke alternatieven van dit onderzoek is
gebleken dat veel alternatieven, zich in financiële zin voornamelijk richten op besparingen en daarnaast nietfinanciële voordelen, dan dat er daadwerkelijk mogelijkheden zijn voor een financiële inkomst voor de
grondbezitter. Dit is niet helemaal vreemd, aangezien de percelen die onderbenut blijven dat vaak met een
reden zijn en daardoor meestal een lagere marktwaarde vertegenwoordigen.
Deze aanbeveling wordt natuurlijk gegeven op basis van verzamelde casuïstiek en kan dus niet volledig hard
gemaakt worden. Wel kan geconcludeerd worden, dat er dus zeker grondgebruiken zijn gevonden die geen
financiële inkomsten opleveren, maar toch in niet-financiële zin nuttig kunnen zijn voor de infrabeheerders.
Omdat publieke organisaties geen winst nastreven maar het publieke belang dienen kunnen dit evengoed
relevante resultaten zijn voor publieke organisaties als infrabeheerders. Het wordt daarom aanbevolen om, als
infrabeheerders van de volledige waarde van hun grond gebruik willen maken, voor de beslissingsnemers ook
andere resultaten dan financiële inkomsten tot aanwijsbaar resultaat te maken. Een startpunt zou bijvoorbeeld
het aanwijsbaar maken van besparingen zijn, maar ook met andere mogelijke waarden zou dit gedaan kunnen
worden. Bijvoorbeeld het belonen van het realiseren van klantwaarde, een bijdrage aan
duurzaamheidsdoelstellingen. Als er ook sturing op die effecten komt, worden beslissingsnemers binnen de die
organisaties ook daadwerkelijk gestimuleerd om gebruikt te maken van een veel breder scala aan mogelijke
oplossingen om hun grond beter te benutten.
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