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SAMENVATTING
Dezenota,diedeinpassingvanhetevaluerendontwerpeninhetplanvormingsprocesbijdevoorbereidingvanlandinrichtingsprojecten,metnameinhet
schetsontwerpstadiumbehandelt,vormtdezevendeuiteenreeksvan 12deelnota's.Deeersteelfvandezenota'sbehandelenelkéénvande11probleemvelden,diebijdeprobleemverkenningvanhetintegralevoorbereidingsvraagstuk
zijnonderscheiden.Deelnota 12geefteenevaluatievanonderzoeksopzeten
onderzoeksresultaten.
Alsinleidingtotheteigenlijkeonderwerpwordtaangegevenwathetbegrip
'evaluerendontwerpen'inhoudt,waarnadeplaatsenbetekenisvandezogenaamdeHELP-methodewordtverduidelijktuitgaandevanhetvoorbereidingsproces
alsgeheel.
Doelvandeevaluatieis,kortgeformuleerd,teneerstedeverantwoording
vanbestedingen enhetaangevenvandeeffectenvanbetreffendeplanideeën,
tentweededeoptimalistatievandezeplanideeënmetbehulpvandeevaluatieuitkomsten.
Indiendeevaluatiesvanplanonderdeleninhetplanningsprocessturendzijn
bij deverdereplanontwikkeling,issprakevan'evaluerendontwerpen*'.
Evaluerendontwerpenkanplaatsvinden (a)ophetniveauvanhetplanningsproceswaarinvanuiteenreeksalternatieven,viaevaluatieperafzonderlijk
planstadium,naareeneindplanwordttoegewerkten(b)binnendeplanstadia
vandeeladviezen,schets-envoorontwerpenrapportexartikel34.
Hoewelderichtlijnenalleeneenstadium-afsluitendeevaluatievoorschrijven,
werktdepraktijkreedslangmetbeidevormen.
DeevaluatiemethodeHELP,genoemdnaardewerkgroep 'HerzieningEvaluatie
Landinrichtingsplannen',isofficieelvoorallelandinrichtingsprojecten
vantoepassingverklaard.Demethoderichtzichopeenfacetmatigeeffectenbeschrijving opnationaal-economischniveau.Toepassingvandemethode
vindtplaats (a)opdevoorgeschrevenwijzealsafsluitingvandeplanstadia
schetsontwerp,voorontwerpenrapportexartikel34,(b)tussentijds,binnen
dezeplanstadia,en(c)viagebruikvandelandbouwkundigebatenberekeningsmethodenvandeHELPterontwikkelingvanlandbouw-plânvarianten.Inhetlaatstegevalkanwordengewerktmetdrieinrichtingssituaties,teweteneen'huidige'een'extreme'eneen"normatieve',gekenmerktdoorcultuurtechnische
kengetallen,enwaarmeezoweldecultuurtechnischeachterstand (extreemminus
huidig)alsdereëleverbeteringsmogelijkheden (normatiefminhuidig)kunnen
wordenaangegeven.

II

Inhetalgemeenzalnietzozeersprakezijnvaneenherhaaldetoepassingvan
eenintegraleevaluatie (HELP),maarzullenveelmeervanafzonderlijkeplanonderdelenenvoorverschillendedeelgebieden-herhaalde-evaluatieswordenuitgevoerd.
AndereevaluatiemethodendandeHELPzijntebeschouwenalsaanvullend.Zij
wordenonderscheidenineffectbeschrijvingsmethodenenkeuzemethoden.Deeerstegroepbetreftdeoverzichtstabelmethodieken (pervariant/alternatief in
tabelvormsamengevat)endezogenaamdedoelstellingenboom (pervariant/alternatiefdegevolgenvooreenhiërarchievandoelstellingen).Detweedebetreft
financiëlebeoordelingstechnieken,multicriteriamethoden,paarsgewijzevergelijkingeneenoverzichtelijkepresentatievangeordendeinformatie.

Voordemethodevaninpassingvanhetevaluerendontwerpenmetnameinhet
stadiumvanhetschetsontwerp,wordtverwezennaardeuitvoerigebehandeling
indeelnota 11uitdezeserie.
Depraktijkgeeftaan,datweliswaartoepassingvanonderdelenvandeHELPmethodeinhetschetsontwerpstadium toeneemt,maardatvaneenalgemeenenintegraalgebruikvandezemethodenognietgesprokenkanworden.Toepassingvan
hetevaluerendontwerpenbinnenhetplanstadiumdientverdertewordenbevorderd.GebruikvandelenvandeHELP-methodemaakthetmogelijkomdeconceptie
vanevaluerendontwerpenpraktischtoetepassen.

1.INLEIDING
1.1.Algemeen
Devoorliggendenotavormtdezevendevaneenreeksdeelnota's,die
elkeenspecifiekonderdeelvanhetonderzoeknaardelandinrichtingsvoorbereidingbehandelenzoalsdatdoorauteursisverricht.Binnen
ditonderzoekligthetaccentopdewerkwijzemetbetrekkingtotdeeladviezenenschetsontwerp.
Deprobleemverkenningvanhetintegralevoorbereidingsvraagstukleidde
tothetonderscheidenvaneenelftalprobleemveldenaanelkwaarvan
eendeelnotawordtgewijd.Eenevaluatienotasluitdereeksvan 12af.
Betreffendeprobleemveldenzijn:
1.Functiesvandereeksvanplanstadiaindevoorbereiding
2.Proceduretijden
3.Organisatorischeaspecten
4.Derelatielandinrichting-ruimtelijkeordening/Relatienotabeleid
5.Voorlichtingeninspraakronddeeladviezenenschetsontwerp
6.Alternatievenindeloopvandevoorbereiding:betekenis,
toetsingscriteria,aardenabstractieniveau
7.Inpassingvanhetevaluerendontwerpen
8.Gegevensverzameling tijdensdevoorbereiding
9.Inhoudvandedeeladviezen
10.Inhoudvanhetschetsontwerp
11.Werkwijzevoorhetontwikkelenvanalternatieven
Deafsluitendeevaluatienotagaatinopdepraktijkgeoriënteerdewijze
waarophetonderzoekisopgezetenuitgevoerd eneenvervolgkankrijgen,zomedeopdebetekenisvandeonderzoeksresultaten zowelvoorde
landinrichtingspraktijk alsvoordeplanningstheorie.Tevenswordende
planningstheoretischekenmerkenvandelandinrichtingsvoorbereidingbeschreven,welkenaarvorenzijngekomenbijdebehandelingvangenoemde
probleemvelden.
Teneindedetoegankelijkheid endaarmeedebruikbaarheidvandeomvangrijkerapportagetevergrotenzijnnaastdeserievan12deelnota's
nogtweesamenvattingengemaakt.Deeersteheefthetkaraktervaneen
praktijkrapportgerichtopdepraktijkvandelandinrichting endusbestemdvoorhen,dieinhunwerkbetrokkenzijnbijdevoorbereidingvan
landinrichtingsprojecten.Detweedeistebeschouwenalseenopeenbrederpubliekafgestemdepublicatie.
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1.2.Omschrijvingprobleemveld
Blijkensdeopgavedooronderzoeksingenieurs indeenquête (ziedeelnota12)
iseenwezenlijkebijdragevandeevaluatiebijhettotstandbrengenvanhet
schetsontwerp indehelftvandeprojectenaanwezig.TochwordtookgetwijfeldaanhetnutvaneenintegraleevaluatiemetdemethodeHELPbijhet
schetsontwerp;alsnadelenwordenvooralhetdetailleringsniveauendaarmeesamenhangenddevoortoepassingbenodigdetijdervaren.Eennadere
bezinningisderhalvegewenst.
DeplaatsenbetekenisvandeHELPindediversestadiavandevoorbereiding,inhetbijzonderdemogelijkheid totinpassingvan'evaluerend
ontwerpen',behoeftverduidelijking enverderetoelichting.
Hetdoelvanditdeelvanhetonderzoeknaardevoorbereidingvanlandinrichtingsprojecten isdrieledig:
1.verduidelijkingvanhetbegrip 'evaluerendontwerpen'
2.verduidelijkingvanplaatsenbetekenisvandeHELPuitgaandevan
hetvoorbereidingsprocesalsgeheel
3.aangevenvandewijzewaaropevaluerendontwerpeninhetvoorbereidingsproces,metnameinhetschetsontwerpstadium,kanworden
ingepast.
1.3.Werkwijze
Begonnenwordtmethetaangevenvandetweedoelstellingenvanevaluatie.
Evaluerendontwerpenmaaktgebruikvandeevaluatieresultatengaande
hetplanvormingsproceswaardoorvoortdurendnieuweimpulsendaaraanwordengegeven.Inhoofdstuk2wordtdebetekenisvanevaluatieenevaluerendontwerpeninalgemenezinenmetbetrekking totdelandinrichtingsvoorbereidingbelicht.
Hoofdstuk3gaatinopdeverschillende evaluatiemethodenwaarbijde
methodeHELPcentraalstaat.Toepassingvandezemethodebijdelandinrichtingsvoorbereidingvindtopverschillendemanierenplaats,terafsluitingvanafzonderlijkeplanstadia,danweitussentijds.Opdezeenandere
toepassingenwordtnaderingegaan.AndereevaluatiemethodendandeHE1P
komendaarnaaandeorde.
Inhoofdstuk4wordtingegaanmetnameopdeinpassingsmogelijkhedenvan
evaluerendontwerpenzoalsdieinhetstadiumvanhetschetsontwerpzin-
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volkanzijn.
Voordemethodiekvandeinbouwvanhetevaluerendontwerpeninhet
planstadiumvanhetschetsontwerpwordtverwezennaardeelnota 11.
Depraktijkvandelandinrichtingsvoorbereiding geeftvoorhetschetsontwerpstadiumhetbeeldvaneennogbeperktetoepassingvanevaluatiemethodeninhetalgemeenenvandemethodeHELPinhetbijzonder.Gepleit
wordtvoorstimuleringvandezemethodenindepraktijk.
Dezeenandereaanbevelingenzijnherkenbaaraaninspringendeteksten
eensterretje (x)indekantlijn.

2. EVALUATIEENEVALUERENDONTWERPENINDELANDINRICHTINGSVOORBEREIDING
2.1.Evaluatieenevaluerendontwerpen
Evaluatieheeftinhetalgemeentweedoelen:
1.verantwoordingvandetebestedenmiddelenenaangevenvandete
verwachteneffectentenbehoevevanbeleid,voorlichtingeninspraak;
2.hetovergaan,opgrondvandeevaluatieresultaten,tothetuitbouwen,beperkenofaanpassenvanplanonderdelendanweitothettoevoegenvannieuweplanideeën.
Erissprakevanevaluerend ontwerpenalshetonder2genoemdezowordt
toegepast,dathetformulerenvanplanideeënenevaluatiedaarvanelkaar
afwisselenenderesultatenvandeevaluatietersturingdienenvande
verdereplanontwikkeling.
2.2.Evaluatieinde landinrichtingsvoorbereiding
Indelandinrichtingsvoorbereiding isevaluatiegerichtopbeidedoelen
zoalszehierbovenzijngedefinieerd.Ditisintegenstelling totonder
anderedeMilieuEffectRapportage (MER)diezichalleenopheteerstgenoemdedoelricht(besluitvorming).
2.3.Evaluerend ontwerpeninde landinrichtingsvoorbereiding
Indelandinrichtingsvoorbereiding zijntweevormenvanevaluerend
ontwerpenaantewijzen:
1.evaluerendontwerpenophetniveauvanhetvoorbereidingsproces.
Hiermeewordthetprocesbedoeldwaarinvanuiteenbreedscalavan
alternatievennaaréënplanwordttoegewerktviaevaluatiesaanhet
eindvanelkafzonderlijkplanstadium.
Deevaluatieresultatenmakenzoweleenvoortgangscontrole,eentoetsingvanuithetlandelijkbeleid,alseenbijsturingmogelijk.
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Doordeevaluatiewordtallesuithetvoorafgaandestadiumnogeens
opeenrijtjegezet.Ookvoordeinspraakblijkendeevaluatieresultatengoedbruikbaar.
2.evaluerendontwerpenbinnenhetplanstadium
Ookbinnendestadiakanviazogenaamdetussentijdseevaluatieswordenbijgedragenaanhetopstellenvanzinvollevariantenenalternatieven.Erisdansprakevanevaluerendontwerpenbinnenhetplanstadium.Dezevormvanevaluerendontwerpenkanplaatsvindeninhet
stadiumvandedeeladviezenendedaaropvolgendestadia.
Veelalzalnietzozeersprakezijnvaneenherhaaldetoepassingvan
eenintegraleevaluatie,maarzullenveelmeervanplanonderdelenafzonderlijkenvoorverschillendedeelgebiedenherhaaldeevaluatieswordenuitgevoerd.HetevaluerendontwerpenbinnenhetplanstadiumgeeftgoedeaanknopingspuntenvoormetnamedeVoorbereidingscommissie.
Beidevormenvanevaluerendontwerpenzijnvanbelangvoordelandinrichtingsvoorbereiding envullenelkaaraan.Bijkomendvoordeelvanhetin
combinatietoepassenvanbeidevormenis,datdepiekbelasting tentijde
vanhetsamenstellenvandeafsluitendeevaluatiewordtverminderddoordat,tenbehoevevandetussentijdseevaluaties,reedsgegevenszijnverzameld.
Indepraktijkvandelandinrichtingsvoorbereidingwordtalvelejaren,
zijhetnietexpliciet,gewerktmetalternatievenenmetbeidevormen
vanevaluerendontwerpen.Sindsdeinvoeringvanalternatieveninde
planstadiaschetsontwerpenvoorontwerp,isdeaandachtvoorhetevaluerendontwerpenechternogbelangrijktoegenomen.MededoorhetoperationeelwordenvandemethodeHELPisbovendieneenmeerexplicietewerkwijzeontstaan.
Vatderichtlijnenbetreftgeldt,datalleendeintegraleevaluatiester
afsluitingvandeplanstadiazijnvoorgeschreven.
Evaluerendontwerpenbinnenéénplanstadiumwordtalszodanignogniet
genoemd.Hetbovenstaandegeeftechterduidelijkaan,datdezevormop
zichzelfreedsbelangrijkeverdienstenheeft,maardatbovendiendecombinatieinéénvoorbereidingsprocesvanbeidevormenvanevaluerendontwerpenpraktischis.
xDithoudtindatookevaluerendontwerpenbinnenhetplanstadium
krachtigdienttewordengestimuleerd.
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3.DEMETHODEHELPENANDEREEVALUATIEMETHODEN
3.1.DemethodeHELP
In1978verscheenhetrapport 'Methodevoordeevaluatievanlandinrichtingsplannen'.HetwerduitgebrachtdoordeWerkgroepHerziening
EvaluatieLandinrichtingsplannen.Naardenaamvandewerkgroepisde
onderhavigemethodebekendgewordenalsHELP-methode.
DoordeC.C.C,isingesteld eenSubcommissieInvoeringEvaluatiesysteem.
Dezeheeftdemethode beproefdopderuilverkavelingen invoorbereiding
Velden,Sauwerd enEemland.DeLandinrichtingsdienstpastvoortsdemethodeookreedstoeinanderelandinrichtingsprojecten.Per22juli1982is
demethodeHELPofficieel

gewordenenvoorallelandinrichtingsprojec-

tenvantoepassingverklaard;voorprojectendiealineenvergevorderd
stadiumvandeprocedurezijnzal,zoalstotnutoegebruikelijk,met
hetinvesteringseffectwordenvolstaan.ErisderhalvesprakevaneenovergangsperiodewaarinnaastevaluatievolgensdemethodeHELPooknogmet
investeringseffectberekeningenzalwordengewerkt.
DeHELP-methodewordtinartikel34van deontwerp-Landinrichtingswetgenoemdalsmethodevoordebeschrijvingvandeeffectenvanlandinrichtingsplannen,ruilverkavelingen,herinrichtingenenreconstructies.
Thansisoverleggaandeomdeproceduresdiebijdelandinrichtingworden
gevolgd (ontwerp-Landinrichtingswet)enwaarindeHELPeenbelangrijke
rolspeelt,endeproceduresdiezullenwordengevolgdbijtoekomstige,
eveneenswettelijke,milieueffectrapportages (ontwerp-MER-wet),opelkaaraftekunnenstemmeningevaleenbepaald landinrichtingsblok
m.e.r.plichtiggaatworden.
DemethodeHELPdraagtgegevensaanovernationaal—economischekostenen
positieveennegatieveeffecten.Demethodelaatechtervoldoendemogelijkhedenopen vooraanvullingmetanderecriteria,bijvoorbeeldprivaateconomische.DeHELP-methodekanverderwordenomschrevenalseenmethode
vooreenfacetmatigeeffectenbeschrijvingvanlandinrichtingsplannen.
Hetgaathierbijomdevolgendeeconomische,sociale,natuur-,landschappelijkeenmilieufacetten (Evaluatievanlandinrichtingsprojecten,1982,p.5)

1)Instemmingmetdeinvoeringvandeevaluatievolgenshetadviesvande
CCC (briefvandeMinistervanLandbouwenVisserijaandeCCC,dd.
22juli 1982).
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economischeeffecten

:batenlandbouw
mutatiesonderhoudskostenwegenenwaterlopen
socialeeffecten
:vrijkomendeuren
werkgelegenheid
mogelijkhedenopenluchtrecreatie
(arbeids-enwoonmilieu)
(bereikbaarheid)
(verkeersveiligheid)
effectenopnatuur
:opecotopenniveau
oplandschapsecologischniveau
effectenoplandschap :visueleaspecten
cultuurhistorie
geomorfologie
effectenophetmilieu :(water)
(bodem)
(lucht)
(

)=noginontwikkeling/nog intevoeren

3.2.ToepassingvandemethodeHELPinde landinrichtingsvoorbereiding
3.2.1.Toepassingsmogelijkheden
Toepassingvindtplaatsofkanplaatsvindenoponderanderedevolgendemanieren:
-Afsluitende,integraleevaluaties,terafsluitingvandeplanstadia
schetsontwerp,voorontwerpenhetrapportexartikel34.Metdeze
voorgeschrevenevaluatiesisinmiddelservaringopgedaan
-Tussentijdseevaluaties,binneneenbepaaldplanstadium.
Indepraktijkwordtinmiddelsookaltenbehoevevandezeevaluaties
enigermategebruikgemaaktvandemethodeHELP.Ditblijktuitde
doorauteursverrichteanalysevandewerkwijzevan25landinrichtingsprojecten.Hierbijissprakevanzowelintegraletoepassingvan
deHELP,alsvanmeer sectormatigetoepassingen,bijvoorbeeld alleen
eenlandbouwkundigeevaluatie.Voormeeruitgebreideinformatiewordt
verwezennaardeelrapport 11waarinde25werkwijzenzijnweergegeven
engeanalyseerd.
-Gebruikvandebatenberekeningsmethode tenbehoevevanhetformuleren
vaninrichtingswensen. Dezebenadering,althanswatbetreftde
toepassingvandelandbouwkundigebatenberekeningsmethode vande
HELPisbeschreveninJÜRGENS,VANRHEENENENMEEUWSE (1981).Debenaderingistoegepastop.hetReconstructiegebiedMidden-Delfland inhetstadiumvolgendopdedeeladviezen,enwordtnukorttoegelicht.
Dewerkwijzewelkeinhetalgemeeneenzinvolleplaatskaninnemen
voorhetontwikkelenvanéénofmeerlandbouwvarianten,tijdensof
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directnahetstadiumvandedeeladviezen (beginschetsontwerp),
bestaatuithetuitvoerenvan t w e e samenhangendeevaluaties
van d r i e uitalleen in

c u l t u u r t e c h n i s c h e

k e n g e t a l l e n uitgedrukteindicatieveinrichtingssituaties.
Ookeenindeling in(26)deelgebieden speelteenbelangrijkerol.
Deinrichtingssituaties zijn:
- de huidi;geinrie.hti.ngs-:dehuidigeinrichtingssituatiewordt
situatie
uitgedruktingemiddeldecultuurtechnischekengetallenperdeelgebied;
- eenextremeinrichtings-:éénvooralledeelgebiedenuniforme,
situatie
uitvrijextreemgekozenkengetallen
opgebouwde,inrichtingssituatie;
-eennormsituatie

:eenperdeelgebied tekiezenreëel
haalbaarteachteninrichtingssituatie
uitgedrukt ingemiddeldekengetallen.

De cultuurtechnischekengetallen (endaarinverondersteldeveranderingen)
zijn:
1.(toename)perceelsoppervlakte
2.(afname)aantalkavelsperbedrijf
3.schijnbareafstand totdekavelsopdeveldbedrijfskavel
4.(verbetering)60%criterium
5.(verbetering)waterhuishouding
6.land(winst)
7.(vermindering)%oppervlaktevandehuisbedrijfskaveldieper
dan1200m.
8.verminderingonderhoudgreppels.
Deevaluatie betreffendedeeerstetweeinrichtingssituaties isvooral
bepalendvoordewaarderingvanhet (relatieve)inrichtingsniveau
vandehuidige_situatie inelkdeelgebied.Hiermeewordtinzicht
gegeveninde(relatieve)cultuurtechnischeachterstandperdeelgebied.
Deevaluatiebetreffendedevergelijkingvandeeersteendederde
inrichtingssituatiegeeftde£eëel_te_achten_verbeteringsmogelijk2
hedenaan,zodanigdatinzichtontstaatofdaarmeeinhetbetreffendedeelgebied eenacceptabel inrichtingsniveauwordtbereikt(acceptabeltenaanzienvanzoweldeanderedeelgebiedenalstenaanzienvandehuidigesituatie).
Terillustratiedientfiguur1.
Daardeevaluatiesuitsprakendoenomtrentdeverbeteringentenaanzienvan
achtcultuurtechnischekengetallenofinrichtingsfactorenontstaataldus
eenruiminzicht,inzichtdatkanwordengebruiktbijhetuitwerkenvan
inrichtingsvoorstellen (varianten).Indeelnota11,bij
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dewerkwijzevoorhetsamenstellenvan schetsontwerpalternatieven
zalwordenaangegeven,datdezogenaamdeuitgangspuntenvarianten
wordengeformuleerd intermenvaninrichtingsfactoren.
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3.2.2.Overwegingenmetbetrekkingtottoepassing
Demetdeonderzoeksingenieursgevoerdegesprekkenhebbeneenaantalargumentenopgeleverd tegentoepassingvandeHELP-methodetijdensdeplanvorming.Dezeargumentenzijn:
(a)deHELPschietopdiversepuntennogtekort (voorbeeld:verbetering
enreconstructievanwegen);
(b)deHELPiseenrelatiefafwegingsmechanisme eniszekernietaltijd
'hard'temaken;
(c)deHELPdwingthetschetsontwerpstadium toteeninbepaaldegevallen
ongewenstniveauvandetaillering;
Geenvandezeargumentenhoeftechtereenbeletseltevormentotevaluerend
ontwerpenofeenaanzetdaartoe.Ditkanalsvolgtwordentoegelicht:
ada. zakendienietofonvoldoendeindeHELPzittenkunnenookanderszinswordeningebracht.Verder ligthetindelijnderverwachting
datjuisttoenemendgebruikvandeHELPtekortkomingenzaldoenopheffen;
adb.

daarookdetepresenterenalternatieveneenrelatievewegingondergaan,hoefthetgeenbezwaar tezijnomdenadrukteleggenopde
relatieveverschillen,verdergeldtookhetonderada.genoemde;

-9-

adc. dewerkzaamhedeninhetschetsontwerpstadiummoetenloswordengezien
vanderapportageervan.Naastdefunctievanrichtingenkeuze,
magaanhetschetsontwerpstadium immersookeenbelangrijkstudiekarakterwordentoegekend.Eenopeenaantalaspectengedetailleerde
aanpakisdanooknooitbijvoorbaatuitgesloten;
VoortsgeldtdattoepassingvandemethodeHELPmetbehulpvanvuistregelsookalbijeenglobalelokaliseringmogelijkis.

* Samenvattendkaneenkrachtigestimuleringvaneenintensievergebruik
van (delenvan)deHELPindeplanvoorbereidingwordenaanbevolen.
Hiermeeishetmogelijkomdeconceptievanhetevaluerendontwerpen
praktischtoetepassen.
3.3.AndereevaluatiemethodendandeHELP
Aleerderiseropgewezen,dateenveelzijdigergebruikvanonderdelenvan
deHELP

zeerisaantebevelen,temeeromdathetgebruikvandezelfde

methoden t i j d e n s

enbij a f s l u i t i n g

vandeplanvor-

ming (1)toteeninternconsistenteplanning zalleiden,(2)ditde
gegevensverzamelingvereenvoudigt (standaardisatie)en(3)hetdebekendheid (geoefendheid)metdeHELP-methodenvergroot.
ToepassingvananderemethodendandievandeHELPhoudtin,datdeze
positievekenmerkennietofveelminderaanwezigzullenzijn.Opzich
hoeftditechtergeenbezwaartezijnomandereevaluatietechniekentoe
tepassen,zekernietalsdezeaanvullendwordengebruikt.
Demeesteevaluatietechnieken zijneropgerichteenvergelijkingmogelijk
temakenvaneenaantalalternatieveplannenteneindeeenonderlinge
rangordevasttestellen.Voorevaluerendontwerpenisechternietalleen
derangordebelangrijk,maarvooral tewetenwaarderelatievekrachten
zwakheidvandeverschillendealternatievenligt.
Eenoverzichtvanbruikbareevaluatiemethoden,laatstaaneenbeschrijving
ervan,gaatdereikwijdtevanditrapportteboven.Erwordtvolstaanmet
hetaanduidenvanenkelemogelijkheden.Hierbijwordtonderscheidgemaakt
naardeordeningvanhetmateriaal (effectbeschrijvingsmethoden)ende
wijzewaaropmetbehulpvanhetgeordendemateriaalwordtgekomentot
eenkeuze(keuzemethode).

-Alseerstekunnenwordengenoemddeoverzichtstabelmethodieken.Hierbijwordendemogelijkegevolgenvanelkekeuzemogelijkheid (varianten
ofalternatieven)vooreenaantalrelevantedoelstellingenintabel-
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vormweergegeven.Bekendemethodenuitdezegroepzijndeplanningbalancesheet (scoresvoordeverschillendealternatievenonderverdeeld
invoor-ennadelen,afzonderlijkopgesteldvoordeverschillende
betrokkengroeperingen)endedoelstellingenmatrix (waarbijdescores
vooralsnognietwordenonderverdeeld invoor-ennadelen).Inde
overzichtstabellenkunnenzowelkwantitatiefalsalleenkwalitatief
tebenaderendoelstellingenzijnopgenomen.
OokdemethodeHELPvaltbinnendegroepvanoverzichtstabelmethodieken.
-Detweedegroepwerkteveneensmetdoelstellingenmaardezezijnin
hiërarchischverbandgeplaatst (bijvoorbeeld fundamenteledoelstellingen
voorhetproject,richtdoelenperdeelbelang,uitgangspuntenvoordeinrichtingperdeelbelang,tenemenmaatregelen).Dezegroepkanworden
aangeduidmetdetermdoelstellingenbomen.Perkeuzemogelijkheid (variantofalternatief)wordendegevolgenvoordehiërrarchievandoelstellingenaangegeven.
Vandezetweedegroepiseenmindergrootaantaltoepassingenbekendgeworden.Demogelijkheidbestaatdoelstellingenbomenenoverzichtstabellen
tecombinerendoorvoorelkniveauindeboomeentabeloptestellen

-Alseerstekunnende financiëlebeoordelingstechniekenwordengenoemd.Hierbijvormtdefinanciëlemaatstaf tevensdebeoordelingsmaatstaf.Démethodengaanuitvandeoverzichtstabellen.Totdeze
techniekenbehorenonderanderebijdekosten-batenanalyse:deinternerentevoet,hetinvesteringseffect,kostenminusbaten,dekosteneffectiviteitsanalyse(relatiefhetmeestbereikenmetrelatiefde
minstemiddelenofeenbepaaldniveaubereikenvoorrelatiefweinig
kosten).
-Eentweedegroepbruikbaremethodenwordtgevormddoordemulti-criteriamethoden.Dezegaanuitvandedoelstellingenmatrix.Aandedoelstellingen (criteria)wordenprioriteiten (gewichten)toegekend,terwijl
voordeverschillendekeuzemogelijkheden (variantenenalternatieven)
wordtnagegaaninhoeverrededoelstellingenzijnbereikt (scores).
Hetsamenstellenvandescoresengewichtenkangebeurendooronder
anderegewogensommering,ofmetkonkordantie-analyse(paarsgewijze
vergelijkingvankeuzemogelijkheden),enpermutatiemethoden(testen
vanrangordenenkeuzemogelijkheden).
-Dederdegroep,paarsgewijzevergelijking,gaatuitvandeoverzichtstabellenofvandedoelstellingenboom.Pertweetalvarianten/alternatieven
wordteenkeuzegemaakt:doorditteherhalenblijft tenslotteêénvariant/alternatief;over.
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-Alslaatstedientgewezentewordenopdemogelijkheid geensynthese
samentestellentenbehoevevandekeuze,maar tevolstaanmethet
overzichtelijkpresenterenvandegeordendeinformatie.
Ditkunnenzoweldeoverzichtstabellenzijnalsdedoelstellingenbomen.

* Degenoemdemogelijkhedenoverziendemoetgeconcludeerdworden,datnader
onderzoekdientplaatstevindennaarbruikbaarheid eninpasbaarheidvan
dezemethodenentechniekenvoordelandinrichting incasuvoorhetevaluerendontwerpen.DitzalplaatskunnenvindeninhetkadervandeuitbouwingvandemethodeHELP.
4.INPASSINGVANHETEVALUERENDONTWERPENBINNENHETSTADIUMVANHETSCHETSONTWERP
Indeelnota 11wordteenmethodevoorhetsamenstellenvanschetsontwerpalternatievenbeschreven,waarinhetevaluerendontwerpenbinnenhet
planstadiumisingebouwd.
Tevenswordtaangegevenopwelkeplaatsenindewerkwijzedemethode
HELPenandereevaluatiemethodenkunnenwordentoegepast;duidelijkblijkt
daterzeerveeltoepassingsmogelijkhedenzijn.
Indepraktijkisintoenemendematesprakevantoepassingvanvooraldelen
vandeHELP in hetschetsontwerpstadium.Vooraldebatenberekéningsmethode
tenaanzienvanlandbouwkundigeingrepenwordtintensiefgebruiktbijhet
opstellenvanschetsontwerpalternatieven.
Blijkensdeopgavedoordeonderzoeksingenieurs isin13vande26
projectenwaarbijdebetreffendevraagisbeantwoord,sprakevan
eenwezenlijkebijdragevandeHELPofeenvergelijkbareevaluatie
tijdens

hetplanvormingsproces.In12vandeze 13projecten

wordtdebijdragegetypeerdalseenbijdrageaanhetplanc.q.aan
deplanaltematievenenin7projectenooknogeensalsmiddelter
verbeteringofonderbouwingvaninzichten.Vaneenalgemeengebruikvande
methodeHELPinhetschetsontwerpsta'diumisdusnoggeensprake.
Enkeleuitzonderingendaargelatenbetreftdedoordeonderzoeksingenieurs
bedoeldebijdragehet (herhaaldelijke)gebruikvandelandbouwkundigebatenberekéningsmethode,zijndeeenonderdeelvandeHELP.

-12HetiszeeropvallenddatanderedelenvandeHELP (socialeeffectenen
effectenopnatuurenlandschap)danweiandereevaluatiemethoden (3.3.)
nietofnauwelijkswordentoegepast.Aanbevolenwordtderhalveom:
xToepassingvanhetevaluerendontwerpenbinnenhetplanstadiumverder
tebevorderen,en
xEenmeerintegraletoepassingvanhetevaluerendontwerpenbinnenhet
planstadiumnatestreven
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