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SAMENVATTING
Dezenotabehandeltdewerkwijzevoorhetontwikkelenvanalternatieven.Denotaisdeelfdeuiteenreeksvan12deelnota's.De
eersteelfbehandelenelkéénvandeelfprobleemvelden,dieinhet
kadervanhetonderzoekbetreffendedevoorbereidingvanlandinrichtingsprojectenzijnonderscheiden.Nota 12geefteenevaluatie
vanonderzoeksopzetenonderzoeksresultaten.
Uitgangspuntenvoordewerkwijze (samengevatuitdeelnota6)
betreffenbetekenis,aardenabstractieniveauvanalternatieven.
Alternatievenhebbeninhetvoorbereidingsprocesdefunctievan
hetbiedenvaneenzovolledigmogelijk inzichtinreëleenzinvolle
keuzemogelijkheden.Indevoorbereidingkomenalternatievenvoorin
hetschetsontwerpstadiumeninhetvoorontwerpstadium.Dezealternatievenhebbenbetrekkingopalledeelbelangen.Tenbehoevevan
dezealternatievenwordenbijdewerkwijzeookvariantenonderscheiden:
dezehebbenbetrekkingopéénbepaalddeelbelangofopplanologische
randvoorwaarden.
Indebeschrijvingvaneenlandinrichtingsalternatief dienen
tenminsteinrichtingsfactorenenmaatregelenaandeordetekomen.
Maatregelenhebbentendoeldeinrichtingssituatie tebereiken,zoals
diedoormiddelvandeinrichtingsfactorenkanwordenaangeduid.
Maatregelenzijnteonderscheiden intetreffenentehandhaven
voorzieningen;infig.1wordteenoverzichtgegevenvandeze
onderverdeling.
Hetabstractieniveauvaneenlandinrichtingsalternatiefwordt
bepaalddoorhetabstractieniveauvandemaatregelen.Onderscheiden
zijndeniveaus 'globaal','concreet'en 'exact';intabel 1zijn
dezenaderomschreven.Bijdetoepassingvandezeabstractieniveaus
dientonderscheidgemaakttewordeninkadermaatregelenentoedelings-

maatregelen;voordeeerstewordtdelokatiealinhetstemmingsplanvastgesteld,terwijlvoordelaatstedelokatiebijhetplan
vantoedelingkomtvasttestaan.Intabel 1isaangegevenwelke
abstractieniveausvoordeonderbouwgewenstzijnindeverschillende
planstadia.
Inde25onderzochtepraktijkwerkwijzenzijn2verschillende
werkwijzeninhoofdlijnenonderscheiden:praktijkmodel 1en2.
Praktijkmodel 1toontdestappen:varianten,knelpuntensignalering
enschetsontwerp.
Praktijkmodel2bestaatuit:varianten,knelpuntensignalering,
schetsontwerpmetresterendeknelpuntenenschetsontwerp;het
verschilmetpraktijkmodel 1ligtindebehandelingvandeknelpunten.Inpraktijkmodel 1wordtgeenonderscheidgemaaktin
makkelijkenmoeilijkeropte lossenknelpunten,terwijlditin
praktijkmodel2welgebeurt.
Indewerkwijzekomtdittotuitingdoordeextrastap:schetsontwerpmetresterendeknelpunten;hierinwordendemakkelijkop
telossenknelpuntenbehandeld.
Inde25onderzochtepraktijk-werkwijzenkonden5typesanalyses
entussentijdseevaluatieswordenherkend:
-analysesgerichtophetonderkennenvanplanologischevarianten;
-dimensionerings-enlokaliseringsanalyses (gerichtopuitwerking
maatregelen);
-maatregelenanalyses (schattenvankostenengevolgenvanmogelijk
indeplannenoptenemenmaatregelen);
- tussentijdseevaluaties (aangevenvandegevolgenvooreensamenhangendplanofonderdeelvaneenplan)en
-knelpuntenanalyses (gerichtophetstructurerenofafhandelenvan
knelpunten).
Inbijlage 1zijnde25praktijkwerkwijzenweergegeven,zoalsaangegevendoordeonderzoeksingenieurs (voorj.1981)enopbasisvanrapporten.
Vanallepraktijkwerkwijzeszijnvoortsaangegevendewerkwijzein
hoofdlijnen (praktijkmodel 1of2)endetoegepasteanalysesen
tussentijdseevaluaties.Behalvedathiermee25voorbeeldengegeven
zijnvanindepraktijkbruikbaargeblekenwerkwijzen,wordttevens
geïllustreerdhoepraktijkwerkwijzenopeenonderlingvergelijkbare
wijzekunnenwordenbeschreven.
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Voortbouwendopdepraktijkwerkwijzeiseennieuwemethodeontwikkeldvoorhetmakenvanschetsontwerpalternatieven,enwelinde
vormvaneenmaximum-model.Dithoudtindatindewerkwijzemeer
stappenzijnonderscheidendanineenpraktijksituatienoodzakelijk
kanblijken,indatgevalkunnenbetreffendestappenachterwege
blijven.
Tenopzichtevanpraktijkmodel2,isdenieuwemethodeopdrie
essentiëlepuntenaangevuld:
-delandbouw-,recreatie-,natuur-enlandschapsvariantenworden
uitgesplitst inuitgangspuntenvarianten (betrekkinghebbendop
uitgangspuntenvoordeinrichting)enmaatregelenvarianten;
-voorafgaandaandeknelpuntensignaleringwordenessentieelverschillendealternatieven,basisalternatieven,geformuleerd.In
dezebasisalternatievenwordencombinatiesgemaaktvanplanologischevariantenenuitgangspuntenvariantenvoorlandbouw,recreatie,natuurenlandschap.Intabel4ismeteenvoorbeeldduidelijkgemaakthoeditkangebeuren.Voorelkuitgewerktbasisalternatiefwordteenknelpuntensignaleringuitgevoerd,hetgeen
hetmogelijkmaaktomvroegtijdigalternatievenmetrelatief
weinigknelpuntenteonderkennen;
-dewensenprogramma'svandeverschillendedeelbelangenendeplanologischevariantenworden,voorafgaandaandeknelpuntensignalering,
onderbouwdengetoetstoponderandererealiseerbaarheid.Hierdoor
vindendeknelpuntensignaleringenplaatsvoorreëleinrichtingswensen.
Intabel5zijndestappenvanhetmaximum-modelweergegevenin
relatietotpraktijkmodel2.Aansluitendwordendestappenkort
behandeld.
Hetmaximum-model isverderuitgewerktdoor:
-hetonderscheidenvansubstappenendoor
-hetaangevenvansuggestiesvoortoetepassenanalysesentussentijdseevaluaties.
Intabel8wordendestappenensub-stappenvanhetmaximum-model
aangegeven.Binnendestappenvandewerkwijzekunnenveelalworden
onderscheiden:analyses,formuleringvanplanelementenentussentijdse
evaluaties.Intabel7wordteenoverzichtgegevenvananalysesen
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tussentijdseevaluatiesdieindeverschillende stappenkunnenworden
toegepast.Voorhetsamenstellenvandezetabelisonderanderegebruikgemaaktvandepraktijk;doordatverwezenwordtnaartoepassingen
inprojectenkunnengeïnteresseerdeninformatievragen.Tabel6geeft
eenoverzichtvandetoetsingscriteriaendebegripsomschrijvingen
daarvanwelkeeenrolkunnenspelenbijdetussentijdseevaluaties.
Doordatdetabellen6en8alsuitklapbladzijdenzijnopgenomen,
kunnendetabellen6,7en8gelijktijdiggeraadpleegdworden;tezamen
vormenzealduseenhanteerbaaroverzichtvandenieuwontwikkelde
methode.
Uitgaandevandenieuwemethode,zijn5,vooreenduidelijke
presentatievandeschetsontwerpalternatieven,relevanteitemsgeformuleerd:
-typeringvandebasisalternatieven;
- typeringvandeprioriteitsstellingbijdebehandelingvanknelpunten;
-beschrijvingvandeuitgangspuntenvandeinrichting;
-beschrijvingvandemaatregelen;
-aanduidingvandekostenvandemaatregelen.
Demaatregelenkunnenglobaalofconcreetwordengepresenteerd.
Indepresentatievanprogrammaenplan,bij inwerkingtreding
vandeLandinrichtingswet,kunnendezelfde itemsaandeordekomen.
Inverbandmetdegewensteflexibiliteitvanhetprogrammazullen
demaatregelendaarinhoogstensglobaalwordenbeschreven.Inhet
plankaneenexacteuitwerkingvandemaatregelenwordengepresenteerd.
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1. INLEIDING
1.1. A l g e r n e e n
Devoorliggendenotavormtdeelfdevaneenreeksdeelnota's,
dieelkeenspecifiekonderdeelvanhetonderzoeknaardelandinrichtingsvoorbereidingbehandelenzoalsdatdoorauteursisverricht,
Binnenditonderzoek ligthetaccentopdewerkwijzemetbetrekking
totdeeladviezenenschetsontwerp.
Deprobleemverkenningvanhetintegralevoorbereidingsvraagstuk
leiddetothetonderscheidenvaneenelftalprobleemveldenaanelk
waarvaneendeelnotawordtgewijd.Eenevaluatienota sluitdereeks
van 12af.Betreffendeprobleemveldenzijn:
1.Functiesvandereeksvanplanstadia indevoorbereiding
2.Proceduretijden
3.Organisatorischeaspecten
4.Derelatielandinrichting-ruimtelijke ordening/Relatienotabeleid
5.Voorlichtingeninspraakronddeeladviezenenschetsontwerp
6.Alternatieven indeloopvandevoorbereiding:betekenis,
toetsingscriteria,aardenabstractieniveau
7.Inpassingvanhetevaluerendontwerpen
8.Gegevensverzameling tijdensdevoorbereiding
9.Inhoudvandedeeladviezen
10.Inhoudvanhetschetsontwerp
11.Werkwijzevoorhetontwikkelenvanalternatieven
Deafsluitendeevaluatienotagaatinopdepraktijkgeoriënteerdewijzewaarophetonderzoek isopgezetenuitgevoerdeneen
vervolgkankrijgen,zomedeopdebetekenisvandeonderzoeksresultatenzowelvoordelandinrichtingspraktijk alsvoorde

planningstheorie.Tevenswordendeplanningstheoretischekenmerken
vandelandinrichtingsvoorbereiding beschreven,welkenaarvoren
zijngekomenbijdebehandelingvandegenoemdeprobleemvelden.
Teneindedetoegankelijkheid endaarmeedebruikbaarheidvan
deomvangrijkerapportagetevergrotenzijnnaastdeserievan12
deelrapportennogtweesamenvattingengemaakt.Deeersteheefthet
karaktervaneenpraktijkrapportgerichtopdepraktijkvande
landinrichtingendusbestemdvoorhen,dieinhunwerkbetrokken
zijnbijdevoorbereidingvanlandinrichtingsprojecten.Detweede
istebeschouwenalseenopeenbrederpubliekafgestemdepublicatie.
1.2.O m s c h r i j v i n g

p r o b l e e m v e l d

Dewerkwijzevoorhetontwikkelenvanintegralelandinrichtingsalternatievenishetcentraleprobleemveldvanhetonderzoek.Alle
voorgaandedeelnota'stezamenvormenhetkadervoordezewerkwijze.
Devraaggesprekkenmetdeonderzoeksingenieurswijzenuitdat
ergrotebehoefteisaanvoorbeeldenvanwerkwijzenvooruiteenlopende
gebiedsproblematiek.Derichtlijnengevengeenaanwijzingenten
aanzienvandebijhetopstellenvanalternatieventevolgenwerkwijze.
Hetoverzichtelijkaanbiedenvanindepraktijkvandelandinrichting toegepastewerkwijzen,alsmedehetgevenvanaanvullingen
hieropzalineenbehoeftevoorzien.Hierdoorkandekwaliteitvan
tepresenterenschetsontwerpentoenemenenkunnenonnodigevertragingenwordenvoorkomen.

1.3.W e r k w i j z e
Indezenotawordteenwerkwijzebehandeldvoorhetontwikkelen
vanschetsontwerpalternatieven.Hiermeewordteenuitwerkinggegeven
vanfasee(planontwikkeling)vanhetwerkprocesvanhetschetsontwerpstadium,zoalsindeelnota 10beschreven.Insamenhangmetfasee,
komtookfased(analyses)naderaandeorde.
Voorgaandedeelnota'sgevenhetkadervoordezewerkwijze.In
hoofdstuk2wordenbetekenis,aardenabstractieniveauvandealternatieven
(ziedeelnota6)weergegeven;hiermeezijndeuitgangspuntenvoorde
werkwijzevoorhetsamenstellenvandealternatievenaangegeven.

Indehoofdstukken3en4komtdewerkwijzeaandeorde.Opbasis
vanalindepraktijktoegepastewerkwijzeniseennieuwewerkwijze
(maximum-model)ontwikkeld.Inhoofdstuk3worden25praktijkwerkwijzen (volgensopgavevandeonderzoeksingenieurs,voorj. 1981)geanaliseerd.Dewerkwijzeninhoofdlijnenwordenbeschrevenensamengevat.
Voortszijndeanalysesentussentijdseevaluatiesvandewerkwijze
getypeerdenineenkwantitatiefoverzichtweergegeven.
Inhoofdstuk4wordt,voortbouwend opdepraktijkwerkwijzenin
hoofdlijneneennieuwewerkwijzeinhoofdlijnen (maximum-model)
voorgesteld.Dezewerkwijzewordtvervolgensuitgewerkt,waarbij
onderanderekwalitatieveaanduidingenvananalysesentussentijdse
evaluatiesuitdepraktijkwerkwijzeneenrolspelen.
Inhoofdstuk5wordtaangegevenwelkeonderdelenvanschetsontwerpalternatieven ineenpresentatieaandeordemoetenkomen.
Inhoofdstuk6tenslottewordtaangegevenwelkeonderdelenvan
(uitgewerkte)schetsontwerpalternatieven inprogrammaenplan(OntwerpLandinrichtingswet)thuishoren.

2.UITGANGSPUNTENVOORDEWERKWIJZE:BETEKENIS,AARDENABSTRACTIENIVEAUVANALTERNATIEVEN

Indithoofdstukwordenuitdeelnota6samengevat:betekenis,
aardenabstractieniveauvanalternatieven.
B e t e k e n i s van a l t e r n a t i e v e n
l o o p v a n de

in de

v o o r b e r e i d i n g

Alternatievenhebbeninhetvoorbereidingsproces defunctievan
hetbiedenvaneenzovolledigmogelijk inzichtinreëleenzinvolle
keuzemogelijkheden.
Aandehandvanalternatievenkanwordennagegaanwatdekosten
engevolgenzijnvanhetmeerofmindernadrukleggenopdeverschillendedoelstellingenvanhetproject.Hierdoorwordtinzicht
verkregen indeverschillendemogelijkhedendieerzijnvoorhet
realiserenvandezedoelstellingen.
Doordeverschillendekeuzemogelijkheden endevoor-ennadelen
daarvan,opschrifttestellen,wordendezebespreekbaargemaakt.

Indevoorbereidingvanlandinrichtingsprojectenkomenalternatieven
voorinhetschetsontwerpstadiumenhetvoorontwerpstadium.Dezealternatievenhebbenbetrekkingopalledeelbelangen.Tenbehoeve
vandezealternatievenwordenbijdewerkwijzeook v a r i a n t e n
onderscheiden;dezehebbensteedsbetrekkingopéénbepaalddeelbelang,
ofopplanologischerandvoorwaarden (landbouw-,recreatie-,natuurenlandschapsvarianten,enplanologischevarianten).Metbehulpvan
dezereeksvanalternatieven,wordtvanuiteenbreed scalavan
keuzemogelijkheden toegewerktnaaréén,uittevoerenplan,het
stemmingsplan.Inhetschetsontwerpstadiumwordt,binnendebeschikbarebandbreedte,eenzo breedmogelijk scalavanalternatieven
samengesteld.
Devoorontwerpalternatieven komentotstandopbasisvande
geëvalueerdeschetsontwerpalternatieven,dieinhetambtelijken
bestuurlijkoverlegzijngetoetstopacceptatieenhaalbaarheid.
Hetstemmingsplantenslottewordtsamengesteld,nadatviadeinspraak
demeningenoverdevoorontwerpalternatieven zijngepeild.Tevens
zijndevoorontwerpalternatieven inhetoverlegnadergetoetstop
acceptatieenhaalbaarheid.
Aard van het

l a n d i n r i c h t i n g s p l a n

Indebeschrijvingvaneenlandinrichtingsalternatief dienen
tenminstei n r i c h t i n g s f a c t o r e n en m a a t r e g e l e naandeordetekomen.Metbehulpvandeinrichtingsfactoren
kandegewensteinrichtingssituatievanhetlandelijkgebiedworden
beschreven;demaatregelendienenomdezegewensteinrichtingssituatietebereiken.
Demaatregelenkunnenwordenonderscheiden inhethandhaven
vanvoorzieningenenhettreffenvanvoorzieningen.Tetreffen
voorzieningenkunnengerichtzijnop:
-gebruiksveranderingen (bijvoorbeeld landbouwgrondwordtplattelandsweg);
- inrichtingswerken (bijvoorbeeldwegenaanleg);
-nieuwintestellenbeheer (bijvoorbeeldvanwegenenwaterlopen).
Tehandhavenvoorzieningenkunnenbetrekkinghebbenopgrondgebruikenbeheer.Infig.1zijndezeonderscheidingenschematisch
weergegeven.

tehandhavengebruik
tehandhaven
voorzieningen
tehandhavenbeheer
maatregelen

gebruiksveranderingen
tetreffen
voorzieningen-

inrichtingswerken
nieuwintestellenbeheéi

Fig. 1.Onderverdelingenvanhetbegripmaatregelen

Deinrichtingsfactoren,enookdedaarmeesamenhangendemaatregelenkunnenworden ingedeeld indevolgendecategorieën:
verkaveling,ontsluiting,waterbeheersing,recreatie,natuur,
landschap

enoverige (kleinekernenproblematiek,nutsvoor-

zieningen,drinkwatervoorziening,e.d.).
Inrichtingsfactoren,endedaarmeesamenhangendemaatregelen,
komenveelalvoortvanuitéénbepaalddeelbelang.Tochzullenze
inveelgevallenvanbetekeniszijnvoormeerderedeelbelangen.
Bijvoorbeeldherverkaveling,ineersteinstantievanbelangvoor
delandbouw,zaltevenslandschappelijkvanbelangzijn.
A b s t r a c t i e n i v e a u
a l t e r n a t i e v e n

van v a r i a n t e n

in de l o o p v a n de

en

v o o r -

b e r e i d i n g
Hetabstractieniveauvaneenlandinrichtingsalternatiefwordt
bepaalddoorhetabstractieniveauvandemaatregelen.Metals
ondergrenseenabstractieniveau,waarbijtenminsteeenglobale
kostenindicatievandetenemenmaatregelenmogelijkis,kunnen
drieabstractieniveauswordenonderscheiden:
globaal,concreetenexact.
Bijdetoepassingvandezeabstractieniveausdientonderscheid
tewordengemaaktinmaatregelen,waarvandelokatieinhetstemmingsplanwordtvastgesteld (wegenenwaterlopen,artikel-13kavels,
relatienotagebieden,structuurbepalende landschapselementen,endergelijke)

en maatregelen waarvan de lokatie in het plan van toedeling wordt
vastgesteld (boerderijverplaatsing, verdichtingswegen en -waterlopen,
kavelinrichtingsmaatregelen, en d e r g e l i j k e ) , respectievelijk de
kadermaatregelen ende

toedelingsmaatregelen.

In tabel 1zijndezeabstractieniveaus nader omschreven.
Tevens isaangegevenwelke abstractieniveaus gewenst zijnvoor de
onderbouwing in. deverschillende planstadia.

Tabel 1.Omschrijving vandeabstractieniveaus globaal,concreet
en exact endeplanstadia waarin de abstractieniveaus
voorkomen

Abstractieniveau

Aanduiding

Mogelijkheden voor
kostenraming en
toepassing HELP

Planstadia waarin
onderbouwing met
eenbepaald abstractieniveau gewenst

globaal

globaal deaard en
matevan ingrijpen
plaatsaanduiding
naar deelgebied

globalekostenraming

deeladviezen
stadium

concreet

aard enmatevan
ingrijpen
plaatsaanduidingen
binnendedeelgebieden (tracées,
begrenzingen)

concretekostenraming
toepassing HELP
met behulp van
vuistregels

deeladviezenstadium
alleenvoorheelbelangrijke maatregelen;
schetsontwerpstadium;
voorontwerpstadium,
alleenvoor toedelingsmaatregelen

exact

aard enmate van
ingrijpen
zonauwkeurigmogelijkeplaatsaanduidingen

exactebegroting
toepassing HELP

voorontwerpstadium,
voor kadermaatregelen

———————_^_—^___

Voor de onderbouwing vanhet schetsontwerp ishet abstractieniveau
concreet vereist;ditbetekent echterniet dathet schetsontwerp ook
concreet dient teworden gepresenteerd. Teneinde ineen tevroeg
stadium vanvoorbereiding discussies over detailkwesties tevoorkomen,
zalveelal eeng l o b a l e presentatie van de schetsontwerpalternatieven gewenst zijn.

Decombinatievandeabstractieniveausglobaalenconcreetvoor
hetschetsontwerpkanbeschouwdwordenalseenuitwerkingvande
richtlijnenvoorhetschetsontwerp.Dezeschrijvenschetsmatigaangegeveninrichtingsalternatievenvoor.

3.ANALYSEPRAKTIJKWERKWIJZEs
Doormiddelvandeenquêteonderdeonderzoeksingenieurs (zie
deelnota 12)enaanvullendanalysevanrapporten,zijndeschets-(voor-)
ontwerpwerkwijzenvan25projectengeïnventariseerd.
Deze25werkwijzenzijnoptweemanierennadergeanalyseerd:
1.Dehoofdlijnenvande25werkwijzen zijnaangegeven.
2.Deanalysesentussentijdseevaluaties,welkealsonderdeel
vandewerkwijzezijnuitgevoerd zijningedeeld intypen.
ad 1.Dewerkwijzen inhoofdlijnen.Tweeverschillendewerkwijzen
inhoofdlijnen zijnherkend:praktijkmodel 1enpraktijkmodel
2.
Praktijkmodel 1kentdriestappen:varianten,knelpuntensignaleringenschetsontwerp.Kortgezegdhoudtdezewerkwijze
indateerstdeinrichtingswensenvandedeelbelangenworden
geformuleerd (varianten),datdezeinrichtingswensenvervolgens
metelkaarwordengeconfronteerd (knelpuntensignalering)endat
tenslottegetrachtwordtomdegesignaleerdeknelpuntenopte
lossenenalduseenschetsontwerpoptestellen(schetsontwerp).
Praktijkmodel2kentvierstappen:varianten,knelpuntensignalering,schetsontwerpmetresterendeknelpuntenenschetsontwerp.
Hetverschilmetpraktijkmodel 1ligtindebehandelingvande
knelpunten.Inpraktijkmodel 1wordtgeenonderscheidgemaakt
inmakkelijkenmoeilijkeroptelossenknelpunten,terwijl
ditinpraktijkmodel 2welgebeurt.Indewerkwijzekomtdit
totuitingdoordeextrastap:schetsontwerpmetresterende
knelpunten;hierinwordendemakkelijkoptelossenknelpunten
behandeld.Voordeelvandezeextrastapisdatsystematisch
(stapvoorstap)wordtgewerkt,waardooronderanderemetgerichtnaderonderzoek,overlegendergelijkegewerktkanworden
aandeoplossingvanderesterendeknelpunten.

Inbijlage1zijnde25werkwijzeiîweergegeven,zoweldepraktijkwerkwijze (zoalsaangegevendoordeonderzoeksingenieursenop
basisvanrapporten),alsdeindelinginhoofdlijnen (praktijkmodel
1en2).
Bijdeverschillendestappenvanpraktijkmodel 1en2isdaarbij
devolgendenaderetoelichtinggegeven:
-varianten:vooralledeelbelangenéénvariant,ofvoortenminste
ééndeelbelangmeerdanéénvariant
-knelpuntensignalering:gelokaliseerd,
nietgelokaliseerd,of
niet aangegeven
- schetsontwerpmetresterendeknelpunten:alternatievenoféénplan
-schetsontwerp: alternatieven oféénplan,en
tussentijdsevariantenen/ofalternatieven.

Intabel2wordteenoverzichtgegevenvandewerkwijzeinhoofdlijnenvande25projecten.Geconstateerdkanworden,dathetwerken
metalternatieveninmeerofminderemate,in20vande25projecten
wordttoegepast.
Verdervaltopdaterverband istussenhetaldannietgelokaliseerd zijnvandeknelpuntensignalering endewerkwijzeinhoofdlijnen (praktijkmodel 1of 2). Inpraktijkmodel2,waarineenstapsgewijzebehandelingvandeknelpuntenplaatsvindt (eerstdemakkelijk
oplosbare,daarnademoeilijkerknelpunten)heeftdeknelpuntensignalering in14vande15projectengelokaliseerdplaatsgevonden.
Inpraktijkmodel 1ligtdeverhoudingnetomgekeerd,isnamelijk
deknelpuntensignalering slechtsin3vande10projectengelokaliseerd.Ditduidterop,datdeknelpuntensignaleringbijpraktijkmodel 2,meer danbijpraktijkmodel 1,eenfunctioneelonderdeel
isvandewerkwijze.

Tabel2.Dewerkwijzeinhoofdlijnenvan25projecten
(volgensopgavevandeonderzoeksingenieurs,voorjaar1981)
Werkwijzein
hooflijnen
->-

Praktijkmodel2
Praktij!cmodel1
Varianten->Knelpuntensigna- Varianten->Knelpuntensignalering->
lering+Schetsontwerp
Schetsontwerpmetresterende
knelpunten-»-Schetsontwerp
Gelokaliseerd

Nietaangege- Gelokalivenofnietseerd
gelokaliseerd

Niet-gelokaliseerd

Schetsontwerp-alternatieven
entussentijdsevariantenen/of
alternatieven

1.Sauwerd

16.Driebruggen

7.DenHam
14.Schagerkogge
18.YersekeMoer
.,
25.Melderslo ;

15.Limmen-Heiloo

Schetsontwerp-alternatieven
geentussentijdsevariantenen/of
alternatieven

12.Schalkwijk
13.Eemland

4.Wonseradeel-Zuid
5.Wymbritseradeel
6.EchtenerenGrote
Veenpolder

8.MarshoekHoonhorst
11.BrummenVoorst
19.Etten-LeurRucphen
20.Haagsche
BeemdenOost
21.Alphenen
Riel
22.Zundert
24.BeeselSwalmen

Knelpuntensignalering
- * •

Schetsontwerp(één
plan)en
tussentijdse
varianten
en/ofalternatieven

3.Kollumerland

1

j

1

i

1
1
i

Schetsontwerp(één
plan)geen
tussentijdsevariantenen/
ofalternatieven

2.Midden10.Winterswijk-West
Opster
lanc
9.Laren
23.Velden
17.Wolphaarts 'dijk

1

!
!

i
|
i

1)Alsenigeproject kentMeldersloalvóórdeknelpuntensignalering
verschillendevarianten perdeelbelang,alsgevolgdaarvanverschillendeknelpuntensignaleringen,enverschillendeschetsontwerpalternatievenmetresterendeknelpunten

1

ad2.Analysesentussentijdseevaluaties
Indewerkwijzenkondenalletypenanalysesentussentijdse
evaluatieswordenherkend,dieindeelnota 10(fased)alzijn
onderscheiden:
-analysesgerichtophetonderkennenvanplanologischevarianten (b.v.verschillendeoppervlaktenRelatienotagebied)
-dimensionerings-enlokaliseringsanalyses.Hiermeeworden
degewenstemaatregelenuitgewerkt:lokaliseren (tracékeuze)
endimensioneren (maatvoering,endergelijke)
-maatregelenanalyses.Dezedienenomdekostenengevolgente
schattenvanmaatregelenwaarvanwordtoverwogenzeinde
plannenoptenemen
- tussentijdseevaluaties.Dezeonderscheidenzichvandemaatregelenanalysesdoordatdegevolgenwordenaangegevenvaneenal
dannietuitsamenhangendedelenbestaandplan(onderdeel).
-knelpuntenanalyses.Hiermeewordenbedoeldanalysemetbetrekkingtoteerdergesignaleerdeknelpunten.Deknelpuntenanalyseszijngerichtophetstructurerenvanknelpunten
(bijvoorbeelddoorzeterangschikkennaarernst),envoorts
ophetafhandelenvanknelpunten.
Inbijlage 1isvande25praktijkwerkwijzenaangegevenwelke
typenanalysesentussentijdseevaluatiesdaarinzijnherkend.
Intabel3 wordteenoverzichtgegevenvandetypenanalyses
enevaluatiesdieinde25werkwijzenvoorkomen.
Geconstateerdkanworden,datinalleprojectendimensioneringsenlokaliseringsanalysesvoorkomen;ditisnietverwonderlijk
omdathiermeehetplanwordtgeformuleerd.Maatregelenanalyses,
tussentijdseevaluatiesenknelpuntenanalyseskomengemiddeld
genomeninietsmeerdandehelftvandewerkwijzenvoor,terwijlslechtsinéénprojecteenanalysegerichtophetonderkennenvanplanologischevariantenwordtvermeld.
Vooreeninhoudelijkeaanduidingvandeanalyseentussentijdse
evaluatieszijverwezennaartabel7.
Totsloteenopmerkingoverdeplaatsvandedimensioneringsenlokaliseringsanalyses indepraktijkwerkwijze.Opvallend
isdatinslechts8vande25projectendezeanalysesal
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Tabel3.Analysesentussentijdseevaluatiesindewerkwijzevan25projecten
(volgensopgavevandeonderzoeksingenieurs,voorjaar1981)
Analyses
gerichtop
hetonderkennen
vanplanologische
varianten

MaatregeDimensioneringslenanalyenlokalises
seringsanalyses

TussenKnelpuntentijdse
analyses
evaluaties

1.Sauwerd

X

X

2.Midden-Opsterland

X

X

3.Kollumerland

X

X

X

X

4.WonseradeelZuid

X

X

X

X

5.Wymbritseradeel

X

x

X

X

6.Echteneren
Groteveenpolder

X

X

X

X

7.DenHam

X

X

X

8.MarshoekHoonhorst

X

9.Laren

X

X

10.WinterswijkW'est

X

x

11.BrummenVoorst

X

X

X

12.Schalkwijk

X

X

X

X

X

X

X

X

14.Schagerko:gge

X

X

X

i

15.Limmen-Heiloo

X

x

i

16.Driebrugge

X

X

X

17.Wolphaartsdijk

X

X

X

18.Yerseke-Moer

X

13.Eemland

X

X

X

X

1

X

i

X

'19.Etten-Leuri Rucphen

X

X

!20.HaagscheBeem, den-Oost

X

X

21.AlphenenRiel

X

X

22.Zundert

X

X

23.Velden

X

X

24.Beesel-Swalmen

X

25.Melderslo

X

X

I
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voorafgaanaandeknelpuntensignalering,terwijlvoortsinalle
25projectennadeknelpuntensignalering dimensionerings-en
lokaliseringsanalyseswordenuitgevoerd.Nadeelvandezevolgorde
isdatdekansbestaatdatdeknelpuntensignaleringwordtuitgevoerdvooronvoldoendeonderbouwdewensenprogramma's.Hierdoorzal
deknelpuntensignaleringgeenevenwichtigbeeldgevenvande
zwaartevandeverschillendeknelpunten.
A a n b e v o l e n wordtdanookomdimensionerings-enlokaliseringsanalyseookalvoorafgaandeaandeknelpuntensignalering
uittevoeren.

4.WERKWIJZEVOORHETONTWIKKELENVAN SCHETSONTWERPALTERNATIEVEN
(MAXIMUM-MODEL)

4 . 1 . W e r k w i j z e in

h o o f d l i j n e n

Metbehulpvandegeanalyseerdepraktijkwerkwijzen(hoofdstuk3)
isdoordeauteurseennieuwewerkwijzeontwikkeld,enwelindevorm
vaneenmaximum-model.
Dithoudtin,datmeerstappenzijnonderscheidendanineen
praktijksituatienoodzakelijkkanblijken.Indatgevalkunnenbetreffendestappenachterwegeblijven.
Hetmaximum-modelbouwtvoortopdepraktijkwerkwijze (inhet
bijzondervolgenspraktijkmodel 2),maarbevattenopzichte hiervan
drieessentiëleaanvullingen.
1. De landbouw-, r e c r e a t i e - , n a t u u r - en l a n d s c h a p s v a r i a n t e n worden
elk nader u i t g e s p l i t s t in
t e n en

u i t g a n g s p u n t e n v a r i a n -

m a a t r e g e l e n v a r i a n t e n .

Bijdeuitgangspuntenvariantenkomen,perdeelbelang,deuitgangspuntenvoordeinrichtingaanbod,geformuleerd intermenvan
deinrichtingsfactoren.Bijvoorbeeldvoordelandbouwhet60%criteriumoppervlaktehuisbedrijfskavelenhetgewenstepolderpeil.Bijdemaatregelenvariantengaathetomdenoodzakelijke
maatregelenvoorhetrealiserenvandealdusomschreveninrichtingssituatie.
Tussen beideiseenhiërarchischverband.Infig.2zijnenige
mogelijkhedengeschetst.
12

landschap

landbouw

iiit4',aii).'%K|Hintonv;irtant 1

maatregelenvariant 1

maatregelenvariant 2

uitgangspuntenvariant

uitganRspimtonvarianl 2

maatregelenvariant 1

maatregelenvariant 2

Fig. 2 . Schematische weergave hiërarchie uitgangspuntenvarianten en
maatregelenvarianten

Het onderscheiden v a n uitgangspuntenvarianten en m a a t r e g e l e n varianten is v a n belang voor het kunnen samenstellen v a n een
stelsel van essentieel van elkaar verschillende alternatieven
(zie bij 2 ) .Daar vooral de uitgangspuntenvarianten essentiële
keuzemogelijkheden inhouden, kunnen - dit ter vereenvoudiging de maatregelenvarianten vooralsnog hierbij buiten beschouwing
blijven.
2. Voorafgaand aan de knelpuntensignalering wordt systematisch
een stelsel essentieel verschillende alternatieven (de b a s i s alternatieven) geformuleerd. Daartoe is het v a n belang dat voor
afzonderlijke deelbelangen en/of bij

eventuele planologische

onzekerheid keuzemogelijkheden worden geformuleerd.
In de basisalternatieven worden in feite combinaties gemaakt v a n
groepen v a r i a n t e n :
- planologische varianten
- uitgangspuntenvarianten voor de landbouw
- idem voor de recreatie, natuur en landschap
(- maatregelenvarianten: alleen in geval van essentieel
verschillende k e u z e m o g e l i j k h e d e n ) .
In tabel 4 is met een voorbeeld weergegeven hoe planologische- en
uitgangspuntenvarianten gecombineerd kunnen worden tot b a s i s alternatieven.
Het aantal mogelijke basisalternatieven wordt bepaald door het
aantal keuzemogelijkheden per groep met elkaar te v e r m e n i g v u l digen. In het voorbeeld is dit aantal 3 x 2 x 1 x 1 x 2 = 1 2 .
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Tabel4.Schematischvoorbeeldvancombinatievanvariantentot
basisalternatieven

I'1IIIH>1»K1UI'I>«

l.iindliouw"

kc<

tuML i ü -

Nacuur-

l.midtji:httl>t<-

VJll

ill lil

vril'iiaul

Vttl t All I I'll

V.-lI iJtlltOll

v j t r i <lnl (Mi

('1keuzemoge-

(J keuzemoge-

(één k e u z e -

lijkheden)

PI

Basisalter-

P2 P3
—1 1—

PI

lijkheden)

LB1

mog B l i j k h e i d)

LB2

(één k e u z e mogelijkheid)

R

N

(/!keuzemogelijkheden)

LSI

LS2.
I

—1—

LB1

LSI

LB1

LSI

natief1

Basisalter-

P2

natief2

Basisalter-

i

i

P3

LB2

R

natief 12

Alsopdezewijzeverschillendebasisalternatievenzijngeformuleerd,
kunnener,nauitwerkingmetdebijbehorendemaatregelen,ookmeerdereknelpuntensignaleringenwordenuitgevoerd.Ditopentdemogelijkheid tothetvroegtijdigonderkennenvanalternatievenmet
relatiefweinigknelpunten.
Hetverschilmetde praktijk isnietdatbijvoorbeeld2
landbouwvariantenwordenopgesteld,wantditgebeurtinveel
praktijkwerkwijzenal.Hetverschil isweldeplaatsvandeze
variantenindewerkwijze.Indepraktijkkomendezekeuzemogelijkhedenvrijwelaltijd (uitzonderingMelderslo)nade
knelpuntensignalering.Zewordendanalleennoggebruiktvoor
hetoplossenvangesignaleerdeknelpunten.
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LS2

Metdevoorgesteldewerkwijzeiseenvolwaardiger inbrengvande
variantenmogelijk.
3.Dewensenprogramma'svandeverschillendedeelbelangen (landbouw-,
recreatie-,natuur-enlandschapsvarianten)endeplanologische
variantenworden,voorafgaandaandeknelpuntensignalering,onderbouwdengetoetstoponderandererealiseerbaarheid.Hierdoor
isdeknelpuntensignalering gebaseerd opreëleinrichtingswensen.
Zoalsgezegd,ishetmaximum-model samengestelduiteencombinatie
vanpraktijkmodel 2endegenoemdeaanvullingen.Omditduidelijkte
nakenisintabel5hetmaximum-modelweergegeveninrelatietot
praktijkmodel2.
Tertoelichtingwordendestappenvanhetmaximum-modelkort
behandeld.

Tabel5.Werkwijze inhoofdlijnenvoorhetontwikkelenvanschetsontwerpenalternatieven (maximum-model).Vergelijkingmetpraktijkmodel 2
Kaxirsim-model

Praktijkmodel2

1.Planologischevarianten:
éénofmeervarianten t.a.v.bijv.
deoppervlakteRelatienotagebied

1.Varianten (éénplanologische
variant envooralledeelbelangen éénvariant)

2.Uitgangspuntenvarianten:
perdeelbelangéénofneervariantent.a.v.deuitgangspuntenvoor.
deinrichting
3.Maatregelenvarianten:
perdeelbelangéénofmeervariantent.a.v.devereistemaatregelen

i
t

4.Basisalternatieven:
combinatiesvanuitgangspuntenvariantenvooralledeelbelangenen
planologischevarianten
5.Voorlopige schetsontwerpalternatieven:
uitwerkingvandebasisalternatievencetdemaatregelenvarianten
vooralledeelbelangen
•6.Kaelpuntensignale,ringen:

2.Knelpuntensignalering

'7.Schetsontwerpalternatievenmet
j resterendeknelpunten:
; cevoorlopigeschetsontverpalter| natievennaoplossingvankleineen
; nicdelgroteknelpunten

3.Schetsontwerpmet
resterendeknelpunten
(alternatieven oféénplan)

[8. Schetsontwerpalternatieven:
! hierin zijnookdemeestegrote
\ knelpuntenopgelost
i

4.Schetsontwerp (alternatieven
oféénplan)
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Stap 1.Planologischevarianten
Hetiszeergewenstomplanologischevarianten,waaroverper
definitiebuitenhetkadervandelandinrichtingwordtbeslist,20vroegmogelijk teonderscheiden.Inhetmaximummodelwordenplanologischevariantendaaromalseerstegeformuleerd.
Stap2en3.Uitgangspuntenvarianten enmaatregelenvarianten
Hetonderscheidenvanvarianten (stap 1,2en3)isvan
belangvoorhetkunnensamenstellenvaneenstelselzich
essentieelvanelkaaronderscheidendebasisalternatieven
(stap 4). Hiervoor zijnvooraldeuitgangspuntenvarianten
vanbelang.Demaatregelenvariantenwordenverdergebruikt
bijhetuitwerkenvandebasisalternatieven invoorlopige
schetsontwerpalternatieven (stap5 ) .
Stap4.Basisalternatieven
Debasisalternatievenkomentotstanddoorcombinatievan
planologischevariantenendevariantenperdeelbelang (zie
tabel 4 ) .
Doorgaans zalhetaantalmogelijkebasisalternatieven te
groot zijnommeeverdertewerken.Hetdannoodzakelijke
reductieprocesdienteropgericht tezijnomhetgehele
scalavankeuzemogelijkheden (degehelebandbreedtevan
deoplossingsruimte)tebehouden.Debasisalternatieven
zijnnamelijkdegrondslagvoordeschetsontwerpalternatieven.
Stap5.Voorlopige schetsontwerpalternatieven
Voorlopigeschetsontwerpalternatieven ontstaandooruitwerkingvandebasisalternatievenmetdemaatregelenvarianten.Teneindeslechtsknelpuntensignaleringenuit
tevoeren (stap6)voorreëlealternatieven,isuitwerking
enonderbouwingvandemaatregelenvariantengewenst.
Stap6.Knelpuntensignaleringen
Voorelkvoorlopigschetsontwerpalternatief wordteenknelpuntenbepalinguitgevoerd.Instap6wordt inprincipevolstaanmethet signalerenvanknelpunten.Hiermeedientduidelijktewordenwelkealternatieven-enopwelkeplek-
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relatiefveel/weinigconflicterendeofzelfselkaaruitsluitendewensenmetzichmeebrengen.Hetwerkenmetdeelgebieden
ligthiervoordehand.
Hetisvanbelangomallebekendeknelpuntenindewerkwijze
tebetrekken.Alleendanisonnodigevertragingbijvoorbeeld
doordatineenlaatstadiumnogonderzoeknodig is,tevermijden.
Onnodigisdateengesignaleerdmoeilijkoplosbaar
knelpuntalsvertragingsfactorgaatwerken:alsoplossing
tijdenshetschetsontwerpstadiumnietmogelijk is,kanhet
knelpuntalsknelpuntmeegenomenwordennaarhetvoorontwerpstadium.Intussentijdkandanhetnaderonderzoekplaatsvinden.
Stap7en8.Schetsontwerpalternatievenmetresterendeknelpuntenen
schetsontwerpalternatieven
Debehandelingvanknelpuntengebeurtinfasen:
-kleineknelpuntenwordendeelsinstap7opgelosten
wordendeelsmeegenomennaarhetvoorontwerpalshet
omdetailuitwerkingengaat
-middelgroteknelpuntenwordenopgelost instap7
- groteknelpuntenworden inprincipeopgelost instap8
(eventueeldoor zeinalternatieven teverwerken)
Voortsbestaatdemogelijkheidombepaaldeknelpunten,waarvoordeoplossingpasopwatlangeretermijninhetverschiet
ligt (bijvoorbeeld omdatgewachtmoetwordenoponderzoeksresultaten),meetenemennaarhetvoorontwerpstadium.
Voordebehandelingvandeknelpunten zijnerverschillende
mogelijkheden:
- erkaneenoplossinggevondenwordendievoorallebetrokken
deelbelangenaanvaardbaaris;
- erkanprioriteitwordengegevenaanéénvandestrijdige
deelbelangen;
- somskunnenerdoorcombinatievanvoorlopigeschetsontwerpalternatievenknelpuntenwordenomzeild.Alsnamelijkalternatief 1indeelgebiedawelenindeelgebiedbgeenknelpuntenheeft,terwijlalternatief2indeelgebied ageen,
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enindeelgebiedbwelknelpuntenheeft,danzou combinatie
vanbeidealternatieven leidentothetvermijdenvande
knelpunten (alternatief 2indeelgebied aenalternatief1
deelgebied b ) . Uiteraard ishiervoornodigdatbeide
deelgebieden afzonderlijkbeheersbaarzijn.
Vooraldezemanieren omknelpunten tebehandelen geldtoverigens,datdebeslissingen omtrentdeknelpuntennietonafhankelijkvanelkaarkunnenwordengenomen.Inhetoogmoet
worden gehouden,dat evenwichtige totaalplannenmoetenwordengemaakt;anders gezegd:steedsmoetde structuurvan
hetgebied alsgeheel inogenschouwwordengenomen.
4.2.U i t w e r k i n g

m a x i m u m - m o d e l

Dein4.1.behandelde stappeninhetmaximum-model zullenin
dezeparagraaf zoverwordenuitgewerkt,datminofmeereenhandleidingwordt geboden voorpraktischetoepassing.Ookvoordeze
uitwerking geldthet 'maximum-modelkarakter';bijgeblekenoverbodigheid kunnenbepaalde substappenwordenweggelaten.
Deuitwerking vande theoretischewerkwijzevindt op2manieren
plaats:
1.doorhetonderscheidenvansubstappen;
2.doorhetaangevenvan suggestiesvoor toetepassenanalyses
entussentijdseevaluaties.

\

Ad 1.Doorsubstappen teonderscheidenkanaangegevenwordenwelke
aktiviteitenkunnenwordenontplooid.Binnendeal aangegeven
stappenkunnenveelal devolgendesubstappenwordenonderscheiden:
- analyses
- formulering vanplanelementen
- tussentijdse evaluaties
De tussentijdse evaluaties dienenvoor deformuleringvanofde
keuzeuit gewijzigde/nieuwevarianten enalternatieven.Hierbijwordt
gebruikvande indeelnota 6behandelde toetsings-criteria
sterkaanbevolen (realiteits-,doelrealisatie-,differentiatie-,
bandbreedte-,structuur-,consequentie-endeelgebiedencriterium).
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Tabel 6. Toetsingscriteria voor varianten en alternatieven

Dwingend voorgeschreven geldend voor varianten en alternatieven:
1

*R e a l

i t e i t s c r i t e r i u m

Varianten en alternatieven dienen reëel te zijn, onder andere gelet op het vigerend
beleid, subsidiemogelijkheden, investeringsbereidheid en planologische randvoorwaarden. Hoewel niet iedereen eenzelfde oordeel zal hebben over het realiteitsgehalte vanbepaalde planideeé'n, dwingt dit criterium tenminste tot het in beschouwing
nemen van deze kwestie.

!
*

Voorts geldt dat,gaande het voorbereidingsproces meer inzicht ontstaat in het

.

.

.

realiteitsgehalte. Bijvoorbeeld bij de integratie van de varianten inhet schetsontwerpstadium, ontstaat meer inzicht in de mogelijke strijdigheid van bepaalde
planideeé'n.
2. D o e l

r e a l i s a t i e c r i t e r i u m

Varianten en alternatieven dienen tegemoet tekönnenaan de doelstellingen.
Bij de varianten gaat het hierbij om de doelstellingen van de betreffende deelbelangen, terwijl bij de alternatieven de doelstellingen van het landinrichtingsproject als geheel aan de orde zijn,
3.

D i f f e r e n t i a t i e c r i t e r i u m
Varianten en alternatieven dienen onderling teverschillen, dat wil zeggen
dat alleen keuzemogelijkheden dienen teworden gepresenteerd die voldoende
onderscheidend zijn.Alleen dan kanhet werken met alternatieven bijdragen aan
het vergroten van inzicht; daarnaast geldt dit criterium als gevolg van de
onnauwkeurigheidsmarges van de evaluatiemethoden.

4. B a n d b r e e d t e c r i t e r i u m
Varianten en alternatieven dienen debeschikbare bandbreedte zoveel mogelijk
te benutten.
N.B. Onder bandbreedte wordt verstaan het gehele scala van inrichtingsmogelijkheden dat voor een bepaald gebied denkbaar is,en tevens enige
realiteitswaarde heeft.
Toepassing van het bandbreedtecriterium betekent dat de keuzemogelijkheden niet
alleen de uitersten betreffen,maar ook middenposities. De beschikbare bandbreedte zal in de loop van de voorbereiding kleiner worden. Bijvoorbeeld onder
meer door het ambtelijk en bestuurlijk overleg over de schetsontwerpalternatieven,
en de daarin gekozen oplossingen, isdebandbreedte van de voorontwerpalternatieven minder geworden.
5. S t r u c t u u r c r i t e r i u m
Varianten en alternatieven dienen de structuur van het gebied als geheel tot
zijn recht te doen komen. Voor de landbouw betekent dit bijvoorbeeld een volwaardige landbouwkundige inrichting inhet gehele blok; voorbijvoorbeeld de landschappelijke structuur isvereist dat voldoende structuurbepalende elementen gerealiseerd kunnen worden.
Soortgelijk dient ook gelet teworden op de ecologische structuur, de wegenstructuur,
etc. Dit structuurcriterium zal vooral van belang worden bij het zoeken naar oplossingen voor knelpunten. Bij de oplossing van knelpunten in afzonderlijke deelgebieden
dient steeds de structuur van het gebied als geheel in beschouwing teworden genomen.
Aan tebevelen alleen van toepassing voor varianten.

**' C o n s e q u e n t i e c r i t e r i u m
Varianten dienen zoveel mogelijk verschillend te zijn in de gevolgen ervan voor andere
deelbelangen. Doordat voor de varianten tevens de bovengenoemde criteria gelden (o.a.
het realiteitscriterium en het doelrealiteitscriterium),bieden varianten die tevens
aan dit consequentiecriterium voldoen,waarschijnlijk oplossingsmogelijkheden voor knelpunten.
7.

D e e l g e b i e d e n c r i t e r i u m
Varianten dienen zoveel mogelijk afzcnderlijk beheersbare deelgebieden mogelijk te maken,
bijvoort>eeld door uit te gaan van verschillende bemalingseenheden. Voordeel hiervan kan
zijn dat verschillende varianten met elkaar kunnen worden gecombineerd. Zo mogelijk dienen
•'•-• :vtoe

(tussentijds*-:)é v a l u a:t.-,;]-^rtlcp.lgebiod U- worde;; ..:....-oord.

Intabel6wordendebegripsomschrijvingenvandetoetsingscriteriaweergegeven.
Intabel8wordendestappenensubstappen
vanhetmaximum-modelaangegeven.Hierbijwordttevenseenindicatiegegevenvanhetaantalvariantenc.q.alternatieven,
datinverbandmetdewerkbaarheidnogtoelaatbaarkanworden
geacht.
Ad2.Intabel7wordteenoverzichtgegevenvananalysesentussentijdseevaluaties,dieindeverschillendestappenkunnenworden
toegepast.Doordattabel6en8opuitklapbladzijdenzijnweergegeven,ishetmogelijkdetabellen6,7en8naastelkaar
teraadplegen.
Voorhetsamenstellenvandezetabelisonderanderegebruik
gemaaktvandeervaringenuitdepraktijkvan25projecten.
Deindelingintabel7volgtdeindelingvantabel8.Hierdoor
wordthetmogelijknategaanwelkeanalysesendergelijkein
eenbepaalde (sub-)stapzijntoetepassen.Detabelgeeft
tevenspraktijkvoorbeelden (metdenaamvanhetproject)aan
vananalysesentussentijdseevaluaties.Voorgeïnteresseerden
opentditdemogelijkheidgebruiktemakenvandealdaaropgedaneervaringen.
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Tabel 7. (Vervol;;)
Stap in
maximuinmodel

Maatregelenvarianten
(vervolg)

Aard analyses/
tussentijdse
evaluaties
maatregelenanalyses

Vuorbi'eldprujecten
w.iarinpraktijktocpussiui'.en

Typering

1.Sauwerd
2.Midden-Üpsterlandj
14. Schagerkogge

17.onderzoek naar de invloed vanwaterbeheersings- enkavelinrichtingsmaatregelen op weidevogels,natuur en
landschap
18. analyse van de realiseerbaarheid (conflictkarakter)van
oppervlakte en ligging Relatienotagebied, in relatie
tot bijvoorbeeld peiladvies en/of boerderijverplaatsingsadvies (endekpsten-baten analyse daarop toegepast)

4.Wonseradeel-Zuid
6. Echtener enGrote
Veenpolder
13. Eemland

24. Beesel-Swalmen
19. opstellen kaart 'gevoeligheid van de natuur voorbemesting enverandering indewaterbeheersing' (3klassen:
gebiedenmet gevoelige en zeer gevoelige vegetaties en
gebiedenmet vogels

7. Den Ham
11. Brummen-Voorst

7. Den liai

20. opstellen kaart 'gevoeligheid voor cultuurtechnische ingrepen, exclusief de waterbeheersing' (4klassen: geen,
visuele, gevoelige en zeer gevoelige problemen)

21. analyse van degevolgenvan ingrepen indewaterbeheer- !9. Laren
singvoor natuur en landschap (bufferzone problematiek) |10.Winterswijk-west
111.Brummen-Voorst

!
22. landschapsstudie naar openheid, effectvan verschillen- 113.Eemland
de aantallen boerderijverplaatsingen op het landschap
23. onderzoek naar het effectvan peilverlaging op funderin- 16.Driebruggen
gen en ontsluiting
24. kosten-baten vergelijkingen (eneffecten op landschap en
natuur)van diverse aantallen enlocaties boerderijverplaatsingen
25. analysevan de effectenvanverschillende tracéesvoor

Voor zover relevant
voorkomend invrijwel alle projecten
24. Beesel-Swalmen

een rijksweg

26.onderzoekenvande gevolgen vanverschillende locaties
voor nieuwebestemmingen (b.v.bos in geconcentreerde
vorm of verspreid),voor demogelijkheden vanverbetering van de verkaveling
tussentijdse evaluaties

27. landbouwkundige evaluatievanalternatieve landbouwkundi-j
£e inrichtingsniveaus,peiladvies enboerderijverplaat- \
singsadvies.
Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van debatenberekeningsmethodevan de HELP

3.Kollumerland
5..iWymbritseradeel
6. Echtener enGrote
Veenpolder

11. Brummen-Voorst
12. Schalkwijk
14. Schagerkogge
18. Yerseke-Moer

28. integrale tussentijdse evaluatie alternatieven,onderscheidend naar landbouwkundig inrichtingsniveau (HELP)

13. Eemland

29. haalbaarheidsanalyse landbouwvariant (kosten-baten analyse en technische realiseringsmogelijkheden)

I7.Wolphaartsdijk

30. globale kosten-baten vergelijking voorkostbaremaatregelen eventueel in samenhang met investeringsbereidheid,
subsidiemogelijkheden
31. globaal onderzoek naar demogelijkheden van grondverwerving voor voorgestelde bestemmingsveranderingen
32. globale toetsing van demaatregelenvarianten aan hetvigerend beleid
33. globale evaluatie,met als doel na tegaan in hoeverre
verschillende maatregelenvarianten verschillende gevolgen hebben voor andere deelbelangen
34. globale berekening van de rentabiliteit van alternatieve inrichtingsniveaus,met alsdoel na tegaan of de
landbouwvarianten reëel zijn en inwelkemate ze tegemoet komen aan de landbouwdoelstellingen
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Tabel /.

Mogülijke analyses en tussentijdse evaluaties

Stap in
maximuuuuodel

1.planologische
varianten

uitgangspuntcnvarianten

Typering

Aard analyses/
tussentijdse
evaluaties
analyse gericht op het
onderkennen vanplanologische varianten

I.Analyse van het planologisch kader,onder andere wat
betreft de flexibiliteit ten aanzienvan de toepassing
van de Relatienota

tussentijdse evaluatie

2.onderzoek naar de practische realiseringsmogelijkheden
van de globale aanwijzing van Relatienotagebieden
(o.a. gezien de geschiktheid enbereidheid van de
boeren)

dimensionerings- en
lokaliseringsanalyses

3.uitwerken van dewensen uit dedeeladviezen inverbale
uitgangspuntenvoor ulle deelbelangen
T T uitwerken en lokaliseren van dewensenvan het landbouwstructuuradvies/anderedeeladviezen. Ruimtelijk
vertalenvan de deeladviezen

Vuorbeoldprojeeten
waarin praktijktoepassingen
13.Eemland

9. Laren
7.Den Ham
8.Marshoek-Hoonhorst
18.Yerseke-Moer
19.Etten-Leur-Rucphen
20.Haagsche Beemden-O.
21. Alphen enRiel
22. Zundert

4a. Ceschiktheidsonderzoek
tussentijdse evaluaties

5. globale knelpuntenanalyse,met als doel na tegaan in
hoeverre verschillende uitgangspuntenvarianten verschillende gevolgen hebbenvoor andere deelbelangen
6. globale toetsing van de uitgangspuntenvarianten aan
het vigerende beleid (streekplan, bestemmingsplannen,
structuurschema's)

7. na uitwerking van de maatregelenvarianten (zie 34)
evaluatie van de effecten van verschillende varianten
(door toepassing van vuistregels mogelijk met behulp
van de HELP)

3.maatregelenvarianten

dimensionerings- en
lokaliseringsanalyses

3.zie4
9. toedelingsonderzoek (Kik/ATOR)
10.mogelijkheden voor verbetering kavelinrichting, ontsluiting,waterbeheersing (gemalen, leidingen,waterinlaat)
N.B.: grotendeels kanvoor deze analyses gebruik
worden gemaakt van operationele computerprogramma's. Bijvoorbeeld bij de Afd. Waterhuishouding
van de Centrale Directie LD is eengroot aantal
programma's beschikbaar. Zo zijn erprogramma's
voor berekening van de breedtevan bufferzones,
voor deberekening vanwaterstanden en snelheden
ineen reeds gedimensioneerd waterlopenplan,
voor het ontwerpen vanwaterlopen enkunstwerken,
voor berekening van dewegzijging in (natuur-)
gebieden als gevolgvan peilverlaging inomringende gebieden

11.recreatieve vraag-aanbodsanalyses

voor zover relevant,
voorkomend invrijwel
alle projecten,echter
veelal in latere stappenvan dewerkwijze
(7en 8)

7.DenHam
8.Marshoek-Hoonhorst

12. opstellen randvoorwaarden voor behoud van natuurwetenschappelijke waarden

13. Eemland

13.opstellen randvoorwaarden landschapsplan

I3. Eemland

14. geschiktheidsonderzoek, gericht op het bepalen van de
geschiktheid van terreinenvoor gewenste nieuwe vormen
van grondgebruik
15. onderzoek naar de bereidheid van toekomstige beheerders t.a.v.het in te stellen toekomstig beheer.
Bijvoorbeeld van boeren inbeheersgebieden, envan
gemeenten enwaterschappen voor het onderhoud vanwegen en waterlopen

16. zeefanalyse,gericht op het aangevenvan gebieden,
waarvoor volgens streekplan (bestemmingsplan)bijzonderevoorwaarden zijngesteld aanbestemming, inrichting en beheer

Tabel 7. (Vervolg).
Stap in
niffTfi 1 *' l t T ' r ^"^ < a ^

(. Basisalcernâtle-

Aard analyses/
tussentijdse
evaluaties
tussentijdse evaluaties

Typering

Voorbeeldprojecten
waarin praktijktoepassingen

35. globale kosten-baten vergelijking voor kostbare maatregelen dienodig zijn voor de realisering vande globale
basisalternatieven, met behulp v a n30

ven

36. globale toetsing aanhetvigerend beleid m.b.v. 6en32
37. globale berekening vande rentabiliteit m.b.v. 34
5. Voorlopige
schetsontwerp alternatieven

7. Schetsontwerp alter-

dimensionerings- en
lokaliseringsanalyses

38. zie 8 t/m16

maatregelenanalyses

39. zie 17 t/m26

tussentijdse evaluaties

40. zie 35 t/m37

knelpuntenanalyses

4.1'-. rangschikken knelpunten naar ernst

....

N.B.: hierbij kanonderscheid worden gemaakt in simpele knelpunten (opte lossen in stap 7 )en m o e i lijke knelpunten (opte lossen in stap 8 )

rende knelpunten

8. Schetsontwerp alternatieven

3. Kollumerland
10. Winterswijk-West

42.

relateren knelpuntensignalering enruimtelijke ordening
Daartoe bijvoorbeeld opstellen kaart streekplanzonering

2. Midden-Opsterland
4. Wonseradeel-Zuid
5. Wymbritseradeel
6. Echtener en Grote
Veenpolder
8. Marshoek-Hoonhorst
12. Schalkwijk
13. Euroland
19. Etten-Leur-Rucphtm
20,'Haagsche Beemden-O
21. Alphen en Riel
22. Zundert
23. Velden

43.

nader onderzoek knelpunten landbouw en natuur

23. Velden

tussentijdse evaluaties

44..

globale toetsing aanhetvigerend beleid

knelpuntenanalyses'

45..

'indikken' v a nknelpunten, gericht op compromisvorming

18. Yerseke-Moer

N.B.: dit indikken vindt plaats inoverleg metde
Voorbereidingscommissie enbelanghebbenden (Instanties)
46,. onderzoek naar de samenhang vanknelpunten; plaatsing
van uitgangspunten voor de inrichting en ingrepen in
hiërarchisch verband. Met behulp vandealdus opgestelde hiërarchie kunnen bijvoorbeeld uitgangspunten voor
de inrichting en ingrepen worden opgespoord, dieineen
groot aantal deelgebieden totmoeilijke knelpunten leiden. Ditkanaanleiding zijn totnadere beschouwing;
uiet behulp v a n41

*!-.• preferentie-analyse (projectstudieMidden-Brabant).
Ten aanzien vande knelpunten wordt vanuit debijde
knelpunten betrokken deelbelangen aangegeven hoeveel
belang m e nhecht aanhetrealiseren v a nde gewenste
maatregelen. Anders gezegd: vanuit elkdeelbelang wordt
aangegeven watde relatieve voorkeur isvoor het doorvoeren vande eigen voorkeur. Indeprojectstudie Midden-Brabant zijn de preferenties weergegeven op kaarten
(voorkeur, veel voorkeur, zeer veel v o o r k e u r ) .
Deze analyse biedt aanknopingspunten voor oplossing v a n
knelpunten doordat bijvoorbeeld eenbepaalde volgorde
kan worden gekozen voor hetoplossen v a nknelpunten. Zo
kunnen bijvoorbeeld eerst alle deelgebieden worden behandeld met eenhoge preferentie voor natuur eneenlage preferentie voor landbouw. Bijdebehandeling wordt
voor alle aandeorde zijnde maatregelen nagegaan of
deze (iénof meer) minder kunnen of achterwege kunnen
blijven.
dimensionerings- en lokaliseringsanalyses

48.

analyses gericht ophetoplossen vanknelpunten;met
behulp van8 t/m 16
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Tabel 7. (Vervolg)
Stap in
maximummode1

Aard analyses/
tussentijdse
evaluaties
maatregelen-analyses

Schetsontwerp alternatieven

Typering

Voorbeeldprojecten
waarin praktijktoepassingen

4.9,kosten-baten analyse van kapitaalintensieve maatregelen
die bovendien aanleiding zijn tot belangrijke resterende knelpunten; met behulp van 30
50 .analyses, gericht op de oplossing van knelpunten; met
behulp van 17 t/m 26

tussentijdse evaluaties

51-.landbouwkundige evaluatie van het optimale plan;met be
hulp van HELP

4. Wonseradeel-i'uid

52 .globale integrale evaluatie (niet met behulp van HELP)

15. Limmen-Heitoo

53 .kwalitatieve toetsing van alternatieven aan de deeladviezen, globale begroting

16. Driebruggen

54 .integrale tussentijdse evaluatie van alternatieven

'S . Kollumerland
7. Den Ham
1fi.ftriphniggpn
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Tabel8.Maximum-model:stappenensubstappen

Stappen
1.Planologischevarianten:
éénofmeervariantent.a.v.

Substappen
-Analyses,gerichtophetonderkennenvan
planologischevarianten

bv.deoppervlakteRelatieno-

-Formuleringplanologischevarianten

tagebied (maximaalaantal2à3)

-Tussentijdseevaluaties

2.Uitgangspuntenvarianten:

-Hoofdlijnendeeladviezent.a.v.deuitgangs-

perdeelbelangéénofmeerva-

puntenvoordeinrichting

riantent.a.v.deuitgangspun-

-Dimensionerings-enlokaliseringsanalyses

tenvoordeinrichting(maxi-

-Formuleringvanuitgangspuntenvarianten

maalaantal:1ä2perdeelbe-

-Tussentijdseevaluaties

lang)
3.Maatregelenvarianten:
perdeelbelang éénofmeerva-

-Hoofdlijnendeeladviezent.a.v.devereiste
maatregelen

riantent.a.v.devereistemaat-

-Dimensionerings-enlokaliseringsanalyses

regelen.(maximaalaantal l à 2

-Maatregelenanalyses

perdeelbelang)

-Formuleringvanmaatregelenvarianten (globale
lokalisering)
-Tussentijdseevaluaties

4,Basisalternatieven:
Combinatiesvanuitgangspunten-

-Onderscheidenvandeelgebieden (gemeenschappelijkvooralledeelbelangen)

variantenvooralledeelbelangen

-Formuleringvanbasisalternatieven

enplanologischevarianten

- Tussentijdseevaluaties

(maximaalaantal3à4)
5.Voorlopigeschetsontwerpal-

-Dimensionerings-enlokaliseringsanalyses

ternatieven:uitwerkingvande

-Maatregelenanalyses

basisalternatievenmetdemaat-

-FormuleringvoorlopigeschetsontwerpalCerna-

regelenvariantenvooralledeel-

tieven

belangen (maximaalaantal4à5)

-Tussentijdseevaluaties

6.Knelpuntensignaleringen:

-Gelokaliseerde knelpuntensignaleringen

Eenknelpuntensignaleringvoor
elkvoorlopigschetsontwerpalternatief
7.Schetsontwerpalternatieven

- Knelpuntenanalyses

metresterendeknelpunten:

-Keuzeverderuittewerkenalternatieven

devoorlopigeschetsontwerp-

(diealternatievendierelatiefweiniggro-

alternatievennaoplossing

teknelpuntenhebben)

vankleineenmiddelgrote

-Oplossingkleineenmiddelgroteproblemen

knelpunten (maximaalaantal

-Tussentijdseevaluaties

455)
8.Schetsontwerpalternatieven
(maximaalaantal3à4)

-Knelpuntenanalyses
-Dimensionerings-enlokaliseringsanalyses
-Maatregelenanalyses
- Tussentijdseevaluaties
- Oplossingvande (meeste)groteknelpunten/
formuleringvandeschetsontwerpalternatieven
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5.PRESENTATIEVAN SCHETSONTWERPALTERNATIEVEN

Uitgaandevandeinhoofdstuk4beschrevenwerkwijzevoorhet
s a m e n s t e l l e n vanalternatieven,zijnvooreenoverzichtelijkep r e s e n t a t i e devolgendeonderdelenvanbelang.
1.T y p e r i n g vandebasisalternatieven,dieaandeschetsontwerpalternatieventengrondslagliggen.
Eentyperingvanéénbasisalternatiefkanbijvoorbeeld

zijn:

-degrootsteoppervlakteRelatienotagebied (planologischevariant),
-eenhooglandbouwkundig inrichtingsniveau (uitgangspuntenvariant
landbouw),
-eenlandschappelijkehoofdstructuur,gebaseerdopvooralvisueelruimtelijkewaarden (uitgangspuntenvariant landschap).
2.T y p e r i n g vandeprioriteitenstellingbijdebehandelingvan
knelpunten.Hiermeewordtgedoeldopdein4.1 (stap7en8)aangegevenmogelijkheid,knelpuntenoptelossendoorhetgevenvan
voorrang (prioriteit)aanéénvandestrijdigedeelbelangen.Voor
elkschetsontwerpalternatief dienttewordenaangegevenwelke
prioriteitsstelling indeverschillendedeelgebiedenheeftplaatsgevonden.
Depresentatiekaninkaartvormplaatsvinden (deelbelangenprioriteitenkaart).
Fig.3geefteenvoorbeeld (StructuurschetsMidden-Delfland,1980).
Inditvoorbeeld iseentyperingmethoofd-ennevenfunctiesgebruikt.
Ondereenhoofdfunctie (opkaartaanteduidenmeteenhoofdletter)
wordtdanverstaaneenfunctiedieinbelangrijkematebeslaglegt
opdebeschikbareruimteendietevenssterkbepalend isvoorhet

1)Ditvoorbeeldpastinhetschematischvoorbeeldvantabel 4(combinatievanvariantentotbasisalternatieven).Inditvoorbeeldzijn
geenkeuzemogelijkhedentenaanzienvanrecreatieennatuuraangegeven.Ineentyperingvandebasisalternatievenkunnenderhalvede
recreatie-ennatuurvariantbuitenbeschouwingblijven;dezezijn
immersvoorallebasisalternatievengelijk
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VERKLARING
Hoofdfunktie
L. Landbouw
T- Tuinbouw
R. Recreatie
B. Bosbouw
N. Natuur

Nevenfunktie
l . landbouw
r . recreatie
b . bosbouw
n . natuur

Voor.de omschrijving van de funkties
wordt verwezen naar de tekst.
NR 2H 1 0 « 533 MD

Fig. 3.StructuurschetsMidden-Delfland:functie-aanduiding

karaktervanhetgebied;voortsdientgestreefd tewordennaar
optimaleinrichtingvoordebetreffendehoofdfunctie.Nevenfuncties (opkaartaanteduidenmeteenkleineletter)zijn
functiesdiemeestal inbeperktematebeslagleggenopdebeschikbareruimte;verwezenlijkingvandedoelstellingenvande
nevenfunctieswordtnagestreefdvoorzoverditmogelijkisgelet
opdeaanwezigehoofdfunctie(s).
Eventueleresterendeknelpuntenkunnenwordenaangeduiddooraan
eenbepaalddeelgebiedmeerdanéénhoofdfunctietoetekennen.
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3.B e s c h r i j v i n g vandeuitgangspuntenvoordeinrichting.
Voorelkschetsontwerpalternatief envooralledeelbelangeneen
opsommingvandeuitgangspuntenvoordeinrichting.Depresentatie
kanverbaalplaatsvinden,ofmetkaarten.
4 . B e s c h r i j v i n g van de m a a t r e g e l e n .
Demaatregelenvanhetschetsontwerp zijnuitgewerkttotophet
abstractieniveauconcreet.Dithoudtindatdeaardendematevan
ingrijpen bekendzijn,

alsmedeplaatsaanduidingenbinnende

deelgebieden (trace's,begrenzingen).
Bijdep r e s e n t a t i e vanhetschetsontwerp ishetin
sommigegevallengewensteenwathogerabstractieniveautekiezen
danhetconcreteniveaudatnodigisvoordeonderbouwing.Aldus
kanmogelijkwordenvoorkomen,datverschillendebetrokkenenin
eentevroegstadiumvandevoorbereiding zichtesterkgaanmaken
voorbepaaldeinrichtingsmaatregelen;hetprocesvancompromisvormingzouhierdoorkunnenwordenverstoord.Hetdanvoordehand
liggendeabstractieniveau,globaalhoudtindatdeaardenmate
vaningrijpenglobaalwordtaangegevenendatwordtaangegevenin
welkedeelgebiedendemaatregelenw®»rdengetroffen.
Depresentatiekaninbeidegevallenplaatsvindenmetbehulpvan
kaarten.
5 . A a n d u i d i n g vandekostenvandemaatregelen,ende
kostenverdeling.
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6.PRESENTATIEPROGRAMMAENPLANONTWERP-LANDINRICHTINGSWET

Metbehulpvandeinparagraaf 5.1 gegevenopsommingvantepresenterenonderdelenvanschetsontwerpalternatievenkanhetonderscheidprogrammaenplanverduidelijktworden.Indeelnota 1(paragraaf4.1)ishierovergestelddatinhetprogrammadeessentiële
keuzenaandeordekomen,terwijlinhetplandehiervoornoodzakelijkemaatregelenwordengeregeld.Voortsisaangegevendat
hetschetsontwerpbijinwerkingtredenvandeLandinrichtingswet
vanbetekenisisvoorh e t g e h e e l vanprogrammaenplan.
Gesteldmagwordendatdeessentiëlekeuzenvooralindeeerste
driebijdepresentatiegenoemdepunten 1,2en3(typering
basisalternatieven,typeringprioriteitsstelling enbeschrijving
vandeuitgangspuntenvoordeinrichting)aandeordekomen.
Bijdepresentatievanhet (voorontwerp-)programmazoudendeze
puntenderhalveuitgebreidaandeordekunnenkomen.Inverband
metdegewensteflexibiliteittenaanzienvanhetprogramma(in
verbandmetonderanderelangewijzigingsprocedures)zoudenvoorts
depunten4en5(beschrijvingvandemaatregelen,aanduidingvan
dekostenendekostenverdeling)meerindicatiefkunnenworden
aangegeven (abstractieniveau globaal).
Inhet (voorontwerp-)plan zoudendepunten4en5juistrelatief
uitvoerigdienentewordenbelicht (abstractieniveau exact).
Zobezienkanhetvoorontwerp-programma inprincipedirectnahet
uitbrengenvanhetschetsontwerp endeevaluatiedaarvanworden
samengesteld.Daartoedienenuitde schetsontwerpalternatieven
voorontwerp-programma-alternatieven tewordengedestilleerd.
Ditvindtplaatsdoorbeleidskeuzen,metgebruikmakingvande
resultatenvandeevaluatievandeschetsontwerpalternatieven.
Deuitwerkingvandevoorontwerp-planalternatieven zalmeertijd
vragen,omdathiervooreenexacteuitwerkingvandeconcrete
maatregelenvanhetschetsontwerpnoodzakelijkis.
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7.CONCLUSIESENAANBEVELINGEN
1. Inde25onderzochtepraktijkwerkwijzen zijn2verschillende
werkwijzen inhoofdlijnen teonderscheiden:praktijkmodel 1en2.
Praktijkmodel 1kentdestappen:varianten,knelpuntensignalering
enschetsontwerp;
praktijkmodel 2bestaatuit:varianten,knelpuntensignalering,schetsontwerpmetresterendeknelpuntenenschetsontwerp.
Praktijkmodel 1isin10,praktijkmodel 2in15vandeprojecten
gevolgd.In20vande25projectenwordt
metalternatievengewerkt. Geconcludeerdkanwordendattentijdevanhet
onderzoek (voorjaar 1981)alinaanzienlijkemategewerktwerdmetalternatieven.Eengelokaliseerdeknelpuntensignalering komtin17vande25
projectenvoor,projectenwelkeoverwegend (14vande17)volgenspraktijkmodel2,zijnopgezet.Ditduidteropdatdeknelpuntensignalering
bijpraktijkmodel2,meerdanbijpraktijkmodel 1,eenfunctioneel
onderdeelisvandewerkwijze.
2. Inde25onderzochtepraktijkwerkwijzenkonden5typenanalyses
entussentijdseevaluatieswordenherkend:
-analysesgerichtophetonderkennenvanplanologischevarianten
-dimensionerings-enlokaliseringsanalyses
-maatregelenanalyses
- tussentijdseevaluatiesen
-knelpuntenanalyses.
Inalleprojectenkomendimensionerings-enlokaliseringsanalyse
voor.Maatregelenanalyse,tussentijdseevaluatiesenknelpuntenanalyseskomengemiddeld inietsmeerdandehelftvandewerkwijzen
voor,terwijlslechtsinéénprojecteenanalysegerichtophetonderkennenvanplanologischevariantenwordtvermeld.
Dedimensionerings-enlokaliseringsanalyseswordenoverwegend
nàdeknelpuntensignalering uitgevoerd.Nadeelhiervanisdatde
knelpuntensignaleringveelalwordtuitgevoerdvooronvoldoendeonderbouwdewensenprogramma's.Hetverdientaanbevelingomdezeanalyses
ookalvoorafgaandeaandeknelpuntensignaleringuittevoeren.
3. Hetmaximum-modelgeeftaandatafhankelijkvandespecifieke
aardvanelkprojectdienttewordenvastgesteldwelkestappen
noodzakelijkerwijsdienentewordengezet.
Voorhetgevaldatafzonderlijkbeheersbaredeelgebiedenzijn
onderscheiden (deelgebiedencriterium,tabel 6), dientdeevaluatie
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zoveelmogelijknaardezedeelgebiedentewordengedifferentieerd.
Hierdoorkaninzichtontstaanindewenselijkheidvanbepaalde
combinatiesvanalternatieven.
Hetonderscheidenvanafzonderlijkbeheersbaredeelgebieden
kanaanhetoverlegendeconsultatievoorlichtingoverhetschetsontwerp (enlateraandeinspraakoverhetvoorontwerp)eenextra
dimensietoevoegen.Indienvoorkeurenvoorbepaaldealternatievenin
bepaaldedeelgebiedennaarvorenkomen,kanhieraanwordentegemoet
gekomendoorcombinatiesvanalternatieventemaken.Alduskanbijvoorbeeldookhetstemmingsplanwordensamengestelduitcombinaties
vanvoorontwerpalternatieven;hetstemmingsplanhoeftdannietpersé
tebestaanuitdeaangepastevormvanofheteneofhetanderealternatief.

4.Vooreenoverzichtelijkepresentatievanschetsontwerpalternatievenzijn5onderdelenvanbelang:
1.typeringvandebasisalternatievendieaandeschetsontwerpalternatieventengrondslagliggen
2.typeringvandeprioriteitsstellingbijdebehandelingvan
knelpunten
3.beschrijvingvandeuitgangspuntenvoordeinrichting
4.beschrijvingvandemaatregelen (abstractieniveauglobaalconcreet);gebruikvankaarten
5.aanduidingvandekostenvandemaatregelenendekostenverdeling.
Indepresentatievanprogrammaenplan,bijinwerkingtreding
vandeLandinrichtingswet,kunnen,voortbouwendophetschetsontwerp,
dezelfdeonderdelenaandeordekomen.Inverbandmetdegewenste
flexibiliteitvanhetprogrammazullendemaatregelendaarinhoogstens
globaalwordenbeschreven.Inhetplankaneenexacteuitwerkingvan
demaatregelenwordengepresenteerd.
5. Vooreenonderlingvergelijkbarebeschrijvingvanhuidigeen
toekomstigepraktijkwerkwijzenzijntweeingangenvanbelang:
-dewerkwijzeinhoofdlijnen (praktijkmodel 1,praktijkmodel 2of
hetmaximum-modelvantabel5 ) ;
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- typeringvandeanalysesentussentijdseevaluaties (5typen:
analysesgerichtophetonderkennenvanplanologischevarianten,
dimensionerings-enlokaliseringsanalyses,maatregelenanalyses,
tussentijdseevaluatiesenknelpuntenanalyses).
Aanbevolenkanwordenomwerkwijzenvoorhetontwikkelenvan
(schetsontwerp)alternatievenopdezewijzeteverduidelijken.
Voorvoorbeeldenziebijlage 1,werkwijze 1t/m25.
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Bijlage1

WERKWIJZESCHETS-(VOOR-)ONTWERPIN25PROJECTEN
(volgensopgavevandeonderzoeksingenieurs,voorjaar 1981)
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WERKWIJZESCHETSTONTWERP INPROJECT1.Sauwerd

Werkwijze
inhoofdlijnen
(praktijkmodel 1)

Praktijkwerkwijze
(bronnen:onderzoeksingenieur,
schetsontwerp 1980,HELP-rapport
1980)

Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1.Hoofdlijnendeeladviezen

Knelpuntensignalering
(gelokaliseerd)

2.Signalering/verbalelokaliseringvanknelpuntentussen
dedeeladviezen

Schetsontwerp 3.Opstellenautonomeontwikke(alternatieling
ven)
(tussentijds 4.Toedelingsonderzoek (ATOR)
planologische
varianten,
5.Relatie-onderzoekwaterbestap8,
heersing-weidevogelsen
alternatieven
kave1inrichting-weidevogels
stap9)
6.Opstellenalternatieveuitgangspuntenenrichtlijnenper
aspect (inrichtingsfactorenen
maatregelen:verkavelingspatroon,
boerderijverplaatsing,perceelsvormen-grootte,ontsluiting,waterlopen,peilverlaging,natuurwetenschappelijke
waarden,cultuurhistorie,geomorfologie,beplanting,relatienotatoepassing,open-lucht-recreatie)
7.Onderscheidenvan4deelgebieden
8.Opstellenvandrievariantenvoor
deoppervlakterelatienotagebied
(kaart)
Opstellenvan3alternatieven
(kaart).Hierinverwerktdeaspectenkavelinrichting,aantal
boerderijverplaatsingen,waterbeheersing,ontsluiting,
recreatiepaden
10.Combinatievandevariantenvan
stap8endealternatievenvan
stap9levert9( 3 x 3 )schetsontwerpalternatievenop

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

Dimensionerings-en
lokaliseringsanalyse
Maatregelenanalyse

Bijlage 1vervolg
WERKWIJZEVOORONTWERPINPROJECT2.Midden-Opsterland

Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel 1)
1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

Praktijkwerkwijze
(bronnen:onderzoeksingenieur,
voorontwerp 1980)

Aardanalysesen
tussentijdse evaluaties

1.Hoofdlijnendeeladviezen

Knelpuntensignalering
(nietgelokaliseerd)

Signalerenvandeknelpunten
tussendedeeladviezen(verbaal,nietgelokaliseerd)

Schetsontwerp
(éénplan)

Signalerenvandeknelpunten
tussendeeladviezenenplanologischkader (verbaal,niet
gelokaliseerd)

Knelpuntenanalyse

Landbouwkundigeanalysesten
aanzienvanhoutwallen,windsingelsenwaterbeheersing

Dimensionerings-en
lokaliseringsanalyse

Gevolgenbepalingvaningrepen
indekavelinrichtingende
waterbeheersing,voornatuur
enlandschap

Maatregelenanalyse

Opbasisvanstap4en5:
peiladviesenadviesboerderijverplaatsing
Opstellenvanuitgangspunten
voorhetplanvanvoorzieningen (ontsluiting,waterbeheersing,verkaveling,
kavelinrichting,landschap
ennatuur,open-luchtrecreatie)
8.Uitwerkenéénplan
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Bijlage 1vervolg
WERKWIJZESCHETSONTWERP INPROJECT3.Kolluraerland

Werkwijzein
hoofdlijnen

Praktijkwerkwijze
(bron:onderzoeksingenieur)

(praktijkmodel2)
1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)
Knelpuntensignalering
(gelokaliseerd)
3.Schetsontwerp
(éénplan)
metresterendeknelpunten

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

1.Hoofdlijnendeeladviezen

Onderscheidenvan (5)deelgebieden,metnamegerichtop
dewaterbeheersins
Signalerenvanknelpunten
tussendedeeladviezen
Rangschikkenvanknelpunten
(inmatrix
enlokaliseren

Knelpuntenanalyse

Keuzebepaling tenaanzienvan
knelpunten(oplossing/nader
onderzoek)dooruitsprakenvan
deVoorbereidingscommissie
overdeeffectenvanmaatregelenendegevolgenvoor
natuurenlandschap

4.Schetsontwerp 6.Toedelingsonderzoek (ATOR)
(éénplan)
(tussentijds:
alternatieven 7.Boerderijverplaatsingsonderstap8en11)
zoek

Dimensionerings-en
lokaliseringsanalyse
Maatregelenanalyse

8.Opstellenvanalternatieven
(inrichtingsmodellenten
aanzienvanwaterbeheersing,
kavelinrichting,insamenhang
methoutwallenprob1ernatiek
(verschillendeinrichtingsniveaus)
Evaluatie (o.a.metHELP)van
effectenvanalternatieve
inrichtingsniveaus

Tussentijdseevaluatie

10.Opstellenpeiladviesenboerderijverplaatsingsadvies
11.Opstellenvantweealternatieven(onderscheidend tenaanzienvandewaterbeheersing)
12.Evaluatie (metHELP)vandeze
alternatievennaarlandbouw,
natuurenlandschap
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13.Opstelleneindplan (keuzevan
oplossingenperdeelgebied)

Tussentijdseevaluatie

Bijlage 1vervolg
WERKWIJZESCHETSONTWERPINPROJECT4.Wonseradeel-Zuid

Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel 1)
1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

Praktijkwerkwijze
(bronnen:onderzoeksingenieur,schetsontwerp 1981,evaluatierapport 1981)

Aardanalysesen
tussentijdse evaluaties

1.Hoofdlijnendeeladviezen

Knelpuntensignalering
(nietgelokaliseerd)

2.Signalerenvanknelpuntentussende
deeladviezen (verbaal,nietgelokaliseerd)

Schetsontwerp
(alternatieven)

3.Signalerenvanknelpuntentussen
deeladviezenenplanologischkader
(verbaal,nietgelokaliseerd)

Kne1puntenana1yse

4.Landbouwkundigeanalysestenaanzienvantoedeling (ATOR),waterbeheersing,ontsluitingenboerderijverplaatsing

Dimensionerings-en
lokaliseringsanalyses

Opstellenvangeïntegreerdeuitgangspuntenvoorhetplanvanvoorzieningen (ontsluiting,waterbeheersing,verkaveling,kavelinrichting,
landschapennatuur)
6.Peiladviesenboerderijverplaatsingsadvies
7.Analysevanderealiseerbaarheid
(conflictkarakter)
vandeoppervlakteenplaatsvanhet
relatienotagebied (inrelatietot
peiladviesenboerderijverplaatsingsadvies)

Maatregelenanalyse

8.Opstellenlandbouwkundigoptimaal
inrichtingsplan
9.Landbouwkundigeevaluatie (o.a.met
HELP)vanhetoptimaleplan

Tussentijdseevaluatie

10.Uitwerkenoptimaalplan
11.Aanduidingvanvariatiesophet
optimaleplan (kostenalternatieven
tenaanzienvanwegenenwaterlopen)
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Bijlage 1vervolg
WERKWIJZESCHETSONTWERPINPROJECT5.Wymbritseradeel

Werkwijzein
hoofdlijnen

Praktijkwerkwijze
(bron:onderzoeksingenieur)

(praktijkmodel 1)
1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1. Hoofdlijnendeeladviezen

2.Knelpuntensignalering
(nietgelokaliseerd)

2. Signalerenvanknelpuntentussende
deeladviezen (verbaal,nietgelokaliseerd)

3.Schetsontwerp
(alternatieven)

3. Signalerenvanknelpuntentussen
deeladviezenenplanologischkader
(verbaal,nietgelokaliseerd)

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

Knelpuntenanalyse

4. Landbouwkundigeanalyses:toedelingsonderzoek (ATOR),onderzoek
naardemogelijkhedenvoorverbeteringvandewaterbeheersing
(inclusiefkavelinrichting)
5. Boerderijverplaatsingsonderzoek

Maatregelenanalyse

6. Peiladvies,boerderijverplaatsingsadvies
7. Kosten-baten-analysevanpeiladvies
enboerderijverplaatsingsadvies
(m.b.v.HELP)
8. Opstellenvanuitgangspuntenvoor
hetplanvanvoorzieningen
9. Onderscheidenvandeelgebieden
10. Opstellenenuitwerkenvanplanmet
plaatselijkalternatieven tenaanzienvanhetrelatienotagebied
(resterendknelpunt)enwaterbeheersing (2kostenalternatieven)
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Tussentijdseevaluatie

Bijlage 1vervolg
WERKWIJZESCHETSONTWERP INPROJECT6.EchtenerenGroteVeenpolder

Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel 1)

Praktijkwerkwijze
(bron:onderzoeksingenieur)

1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1.Hoofdlijnendeeladviezen

2.Knelpuntensignalering
(nietgelokaliseerd)

2.Signalerenvanknelpuntentussen
dedeeladviezen (verbaal,niet
gelokaliseerd)

3.Signalerenvanknelpuntentussen
3.Schetsontwerp
deeladviezenenplanologischkader
(alternatieven)
(verbaal,nietgelokaliseerd)

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

Knelpuntenanalyse

4.Landbouwkundigeanalyses;toedelingsonderzoek (ATOR),waterbeheersing

Dimensioneringsenlokaliseringsanalyses

5.Boerderijverplaatsingsonderzoek

Maatregelenanalyse

6.Peiladvies,boerderijverplaatsingsadvies
7.Kosten-baten-analysevanpeiladvies
enboerderijverplaatsingsadvies

Tussentijdseevaluatie

8.Analysevanderealiseerbaarheid
(conflictkarakter)vanoppervlakte
enplaatsrelatienotagebied (in
relatietotpeiladviesenboerderijverplaatsingsadvies endekostenbaten-analysedaarvan)

Maatregelenanalyse

9.Opstellenvanuitgangspuntenvoor
hetplanvanvoorzieningen
10.Onderscheidenvandeelgebieden
11.Opstellenvanalternatieven
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Bijlage 1vervolg
WERKWIJZE SCHETSONTWERP IN PROJECT 7.Den Ham

Werkwijze in
hoofdlijnen
(praktijkmodel 2)

Praktijkwerkwijze
(brönnen: onderzoeksingenieur,
schetsontwerp 1982)

1.Varianten
(voor alle
l deelbelangen
! één variant)

1.Hoofdlijnen deeladviezen

Aard analyses en
tussentijdse
evaluaties

_ _ ^ — ^ — — —

2. Onderscheidenvan deelgebieden
3. Opstellen landbouwwensenkaart
gericht op de waterbeheersing
(5klassenwat betreft aard en
omvang ingrepen)

4. Opstellenkaart 'gevoeligheid

Dimensionerings-en
lokaliseringsanalyse m.b.t.de in
de deeladviezen geformuleerde wensen
Maatregelenanalyse

voorverandering indewaterbeheersing'(3klassen: gebieden
met zeer gevoeligevegetaties,met
gevoelige vegetaties enmet vogels

5. Opstellen landbouwwensenkaart,
exclusief waterbeheersing

6. Opstellenkaart 'gevoeligheid

Dimensionerings-en
lokaliseringsanalyse
m.b.t. tot de inde
deeladviezen geformuleerde wensen
Maatregelenanalyse

voor cultuurtechnische ingrepen
(exclusiefwaterbeheersing)'
(4klassen: gebiedenmet zeer
gevoelige problemen,met gevoelige
problemen,met visuele problemen
en gebieden zonder problemen)
2.Knelpuntensignalering
(gelokaliseerd)

7. Signalerenvan conflicten tussen
stap 3 enstap4

8. Signaleren vanconflicten tussen
stap Sen stap 6

3. Schetsontwerp
(één plan)met
resterende
knelpunten

9. Onderscheiden van 10 deelgebieden
op basisvanknelpunten engebiedskenmerken

10. Nader overleg en terreinbezoek naar

.

aanleiding van deknelpunten. Dit
leidt deels tot overeenstemming
in 7deelgebieden,deels tot de
aanpak vanwaterbeheersingsonüerzoek (t.a.v.knelpunten)en deels
totde signalering van resterende
knelpunten (in 3 deelgebieden)
4. Schetsontwerp
(alternatieven)(tussentijd: alterna
tieven stap

13)

11. Toedelingsonderzoek (ATOR)

Dimensionerings-en
lokaliseringsanalyse

12 Recreatieve vraag-aanbods-

Dimensionerings-en
lokaliseringsanalyse

analyse

13 Opstellenvan (3)alternatieven
(perdeelgebied) t.a.v. resterende
knelpunten (waterbeheersing, aantal
boerderijverplaatsingen, ligging
relatienotagebied)
Dealternatieven per deelgebied
variëren van optimale landbouwkundige inrichting totgeenverbeteringwaterbeheersing en geen
boerderijverplaatsing

14. Tussentijdse evaluatie van de
planalternatieven per deelgebied

Tussentijdse
evaluatie

15. Formulering van schetsontwerp-
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alternatieven. Door combinatie
van deverschillende keuzemogelijkheden inde 3 deelgebieden
metknelpunten zijn 9alternatieven mogelijk

j
.—-—.

i

Bijlage 1vervolg

WERKWIJZESCHETSONTWERP INPROJECT8.Marshoek-Hoonhorst

Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel2)

Praktijkwerkwijze
(bron:onderzoeksingenieur)

1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1.Hoofdlijnendeeladviezen

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

2.Onderscheidenvandeelgebieden
3.Opstellen landbouwwensenkaart
4.Opstellennatuur-enlandschapswensenkaart

2.Knelpuntensignalering
(gelokaliseerd)

5.Signaleren/lokaliserenvan
conflictentussenstap3en4

3.Schetsontwerp
(éénplan)
metresterendeknelpunten

6.Opstellenkaartstreekplanzonering,waarna'relateren
knelpunten (stap>.„5.),..aande
ruimtelijkeordening-•-'

Dimensioneringsenlokaliseringsanalysesm.b.t.
deindedeeladviezengeformuleerdewensen

Knelpuntenanalyse

7.Naderoverlegenterreinbezoek
naaraanleidingvandeknelpunten
(perdeelgebied).Ditleidtdeels
totovereenstemming,deelstotde
aanpakvannaderonderzoek,en
deelstotdesignaleringvanresterendeknelpunten
4.Schetsontwerp
(alternatieven)

8.Toedelingsonderzoek (ATOR)

Dimensioneringsenlokaliseringsanalyse

9.Recreatievevraag-aanbodsanalyse
analyse

Dimensioneringsenlokaliseringsanalyse

10.Opstellenwegenplan,waterlopenplan,kavelinrichtingsplan
11.Opstellenlandschapsplan
12.Vaststellenomgrenzing enindeling r.elatienotagebieden
13.Opstellenvanalternatieven
(perdeelgebied)tenaanzien
vanderesterendeknelpunten
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Bijlage 1vervolg
WERKWIJZESCHETSONTWERPINPROJECT9.Laren

Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel 1)

Praktijkwerkwijze
(bronnen:onderzoeksingenieur,
schetsontwerp 1978)

1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1.Hoofdlijnendeeladviezen

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

Dimensionerings-enlokaliseringsanalysem.b.t.
deindedeeladviezen
geformuleerdewensen

2.Uitwerking in(verbale)uitgangspuntenvoordegewensteontwikkeling
(perdeelgebied)

2.Knelpuntensignalering
(niet)

- Nietalszodaniguitgevoerd

3.Schetsontwerp
(éénplan)

3.Analyseswaterbeheersing (waterinlaat)
4.Analysebufferzones

Dimensionerings-en
lokaliseringsanalyses
!Maatregelenanalyse
i

5.Gelokaliseerdebelangenafweging
vangenoemdewensen
6.Opstellenéénplan
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Bijlage 1vervolg

WERKWIJZESCHETSONTWERP INPROJECT 10.Winterswijk-West

Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel2)

Praktijkwerkwijze
(bronnen:onderzoeksingenieur,
schetsontwerp 1978)

1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1.Hoofdlijnendeeladviezen

2.Knelpuntensignalering
(gelokaliseerd)

2.Signaleringvanprobleemveldenaan
dehandvandedeeladviezen(verbaal,gelokaliseerd)

3.Schetsontwerp
(éénplan)
metresterendeknelpunten

3.Rangschikkenprobleemveldennaar
ernstvandeproblematiek

4.Schetsontwerp
(éénplan)

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

Knelpuntenanalyse

4.Achterwegelatenkleineproblemen,
oplossenmiddelgroteproblemen
5.Toedelingsonderzoek (ATOR)enboerderijverplaatsingsonderzoek
(kadaster)

Dimensionerings-en
lokaliseringsanalyses

6.CABO-vegetatiekartering overgehele
gebied
7.Analysebufferzoneproblematiek
Korenburgerveen,NWC-gebieden

Maatregelenanalyse

8.Opstellenéénplandoorbestaande
ideeënconcretertemaken/oplossingsgericht tebenaderen
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Bijlage 1vervolg
WERKWIJZESCHETSONTWERP INPROJECT 11.Brummen-Voorst
Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel2)

Praktijkwerkwijze
(bron:onderzoeksingenieur)

1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1.Hoofdlijnendeeladviezen

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

2.Opstellenkaart 'gevoeligheidvegetatiesvoorbemestingenvoorveranderingenindewaterbeheersing
(3klassen:weiniggevoelig,gevoelig,zeergevoelig)

Maatregelenanalyse

3.Boerderijverplaatsingsonderzoek

Maatregelenanalyse

2.Knelpuntensignalering
(gelokaliseerd)

4.Zoneringvanhetgebied

3.Schetsontwerp
(éénplan)
metresterendeknelpunten

6.Toedelingsonderzoek

4.Schetsontwerp
(alternatieven)

8.Landbouwkundigeanalyses:toedelingsonderzoek,analyseverbeteringsmogelijkhedenwaterbeheersing
enontsluiting

Dimensionerings-en
lokaliseringsanalyses

9.Tussentijdseeconomischeevaluatie
(HELP)

Tussentijdse
evaluatie

5.Signalerenenlokaliserenvanknelpunten

7.Besluitvormingenvoornemens
naderonderzoek tenaanzienvan
deknelpunten

10.Onderzoeknaarbufferzones
11.Besluitvormingperzone,aangaande
deintegraleinrichting
12.Opstellenvan(4)alternatieventen
aanzienvanoppervlakterelatienotagebied,waterbeheersingenkavelinrichtingsniveau
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Dimensionerings-en
lokaliseringsanalyses

Maatregelenanalyse

Bijlage 1vervolg

WERKWIJZESCHETSONTWERP INPROJECT 12.Schalkwijk

Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel 1)

Praktijkwerkwijze
(bron:onderzoeksingenieur)

1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1.Hoofdlijnendeeladviezen

2.Knelpuntensignalering
(gelokaliseerd)

2.Analysevanknelpunten tussende
deeladviezen(verbaal/gedeeltelijk
gelokaliseerd)

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

3.Analysevanknelpuntentussendeel3.Schetsontwerp
Knelpuntenanalyse
adviezenenplanologischkader
(alternatieven)
(verbaal/gedeeltelijkgelokaliseerd)

i

4.Landbouwkundigeanalyses:
toedelingsonderzoek (ATOR),
onderzoeknaardeverbeteringsmogelijkhedenvanwaterbeheersingenontsluiting

Dimensioneringsenlokaliseringsanalyses

5.Boerderijverplaatsingsonderzoek

Maatregelenanalyse |

6.Landbouwkundigeevaluatie (HELP)
vanbijstap4en5onderscheiden
verbeteringsmogelijkheden

Tussentijdse
evaluatie

i

7.Opstellenvan (5)alternatievenop
basisvanliggingenaantalboerderijverplaatsingen,kavelinrichting
enontsluiting
(N.B.3verschillendeaantallen
boerderijverplaatsingen,waarvan
bijéénvariatiestenaanzienvan
deontsluiting)

1

1

1
i

1
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Bijlage 1vervolg

WERKWIJZE SCHETSONTWERP INPROJECT 13.Eemland

Werkwijze in
hoofdlijnen
(praktijkmodel 1)
Varianten
(voor alle
deelbelangen
één variant)

Knelpuntensignalering
(gelokaliseerd)

Praktijkwerkwijze
(bronnen: onderzoeksingenieur,
schetsontwerp 1981,HELP-rapporten
1980en 1981)

Aard analyses en
tussentijdse
evaluaties

1.Hoofdlijnen deeladviezen
2.vAnalysevan planologisch kader,o.a.
watbetreft de flexibiliteit ten
aanzien van de toepassing van de
Relatienota

Analyse gericht
op lietonderkennen van planologische varianten

3.Analyse van knelpunten tussen de
deeladviezen (verbaal,gelokaliseerd)

Analyse van knelpunten tussen deelSchetsontwerp
adviezen enplanologisch kader
(alternatieven;
(verbaal, gelokaliseerd)
stap 8,
stap 11,
5.Landbouwkundige analyses:toestap 13,
delingsonderzoek (K1K/AT0R),
stap15)
onderzoek waterbeheersing,
onderzoek ontsluiting

Knelpuntenanalyse

Dimensioneringsen lokaliseringsanalyses

6. Kosten-baten-analysevanverschillende aantallen boerderijverplaatsingen

Maatregelenanalyse

7.Landschapsstudie (DIJKSTRA)naar
openheid; effecten vanboerderijverplaatsing ophet landschap

Haatregelenanalyse

8.Opstellen (5)alternatieven onderscheidend naar landbouwkundig inrichtingsniveau (boerderijverplaatsing,ontsluiting, waterbeheersing)
9. Integrale tussentijdse evaluatie
(HELP)van de agrarische alternatieven (stap 8)
10.Haalbaarheidsanalyse Relatienota:
analysevan demogelijkheden voor
boerderijverplaatsing bijverschillende oppervlaktes Relatienotagebied

Tussentijdse
evaluatie

Maatregelenanalyse

11. Opstellen (3)Relatienota-alternatieven (inovereenstemming met één
iets aangepast,agrarisch alternatiefvan stap 8 ) .Mede opbasis van
stap9
12. Opstellen randvoorwaarden voorbehoud van natuurwetenschappelijke
waarden

Dimensioneringsen lokaliseringsanalyse

13. Opstellen natuuralternatief,
deels inovereenstemming met één
alternatief van stap 8.Mede op
basis van stap9
14. Opstellen randvoorwaarden landschap
(opbasis van stap 6)

46

15.Opstellen (2) landschapsalternatieven(deels inovereenstemming met
éénalternatief van stap 8).Mede
opbasis van stap9

Dimensioneringsenlokaliseringsanalyse

Bijlage 1vervolg

WERKWIJZESCHETSONTWERP INPROJECT 14.Schagerkogge

Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel2)

Praktijkwerkwijze
(bronnen:onderzoeksingenieur,schetsontwerp 1979,tussennota)

1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1.Hoofdlijnendeeladviezen

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

2.Overwegingen Voorbereidingscommissie,standpuntenorganisaties,
waterschap

2.Knelpuntensignalering
(gelokaliseerd)

3.Signalerenvanknelpuntentussen
dedeeladviezen (ruimtelijk)

3.Schetsontwerp
(éénplan)met
j resterende
knelpunten

4.Oplossenvanknelpuntenmetbehulp
vanplanologischkader (ditschrijft
landbouwkundigeinrichtingvoor).
N.B.Alleendegroteknelpunten
vzijnbekeken

4.Schetsontwerp
5.Landbouwkundigeanalyses:"ingrepen
(alternatieven)
waterbeheersing,eni.k...»amenhang
(tussentijds:
hiermeekavelinrichting(ATOR)
1andbouwvarianten,
6.Boerderijverplaatsingsonderzoek
stap7)
7.Opstellenvan (4)varianten(ten
aanzienvaningrepenwaterbeheersingonderscheidend).Kostenvarianten
>

il.-

. -

!

Dimensionerings-en
lokaliseringsanalyses

i - .- < • /

Maatregelenanalyse

8.Globalekosten-baten-analyseten
aanzienvandelandbouw(TUM)

Tussentijdse
evaluatie

9.Nadereanalysewaterbeheersingsingrepenennaardegevolgendaarvanopnatuurenlandschap

Maatregelenanalyse

10.Opstellenvan (5)alternatievennaar
toenemendniveauingrepenwaterbeheersing
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WERKWIJZESCHETSONTWERP INPROJECT 15.Limmen-Heiloo

Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel2)

Praktijkwerkwijze
(bronnen:onderzoeksingenieur,
concept-schetsontwerp 1981,
HELP-rapport 1981)

1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1.Hoofdlijnendeeladviezen

2.Knelpuntensignalering
(nietgelokaliseerd)

2.Signaleren (verbaal,nietgelokaliseerd)vanknelpuntentussen
deeladviezen

3.Schetsontwerp
(éénplan)met
resterende
knelpunten

3.Keuzebepaling tenaanzienvan
knelpuntenm.b.v.planologisch
kader

4.Schetsontwerp
4.Landbouwkundigeanalyses:toede(alternatieven)
lingsonderzoek (ATOR),onderzoek
(tussentijds:
waterbeheersing
1andbouwvarianten,
5.Opstellenvanuitgangspuntenvoor
stap6,alterdeplanvorming (verbaal,nietgenatieven,stap
lokaliseerd)
8)
6.Opstellenvan (2)variantenten
aanzienvanwaterbeheersing/ontsluiting

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

Dimensioneringsenlokaliseringsanalyses

7.Formulerenomvangenligging
relatienotagebied
8.Opstellenvan (2)alternatieven,
voortbouwend opdevariantenvan
stap6
9.Globaleevaluatievandealternatieven (integraal,geenHELP)
10.Toevoegenvaneen(derde)alternatief tenaanzienvanwaterbeheersing (ontsluiting)
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Tussentijdse
evaluatie

i

1

t

!

Bijlage 1vervolg
WERKWIJZESCHETSONTWERPINPROJECT 16.Driebruggen

Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel 1)

Praktijkwerkwijze
(bronnen:onderzoeksingenieur,
rapportmedio 1980)

1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1.Hoofdlijnen,deeladviezen

Knelpuntensignalering
(nietgelokaliseerd)

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

Summier.Constateringdatknelpuntenanalysepasmogelijk isna
doelgerichteuitwerking

3.Schetsontwerp
(alternatieven)
(tussentijds:
alternatieven,
stap3,stap
7en8)

Opstellenvan (3)realiseerbarealternatievenopbasisvantoenemend
inrichtingsniveau.
N.B.Saldoregeling:naarmatemeer
landbouwingrepen,ookmeer
oppervlakterelatienotagebied.
Daarbijfungeertlandbouwstructuuradviesalsuitgangspunt
4.Kwalitatievetoetsingvandealternatievenaandedeeladviezen

Tussentijdse
evaluatie

5.Globalebegroting
6.ReactieVoorbereidingscommissie
opstreekplanuitwerking
7.Opstellenvanalternatieven inhoofdlijnen,methetaccentophetgrondverwervingsinstrumentarium
8.Landbouwkundigeanalysegerichtop ;Dimensioneringsconcretiseringvandealternatieven jenlokaliseringsvanstap3,medeopbasisvanstap janalyses
4:toedelingsonderzoek (KIK)
j
9.Boerderijverplaatsingsonderzoek

Maatregelenanalyses

•10.Onderzoeknaarheteffectvanpeil; verlagingopfunderingenontI

sluiting

11.Evaluatie (m.b.v.HELP)vande(3)
alternatieven

Tussentijdse
evaluatie

12.Opstellenvanschetsontwerpalternatieven
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Fiijla^c 1 v e r v o lft
WERKWIJZE VOORONTWERP IN PROJECT 1 7 . W o l p h a a r t s d i j k

Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel 1)

Praktijkwerkwijze
(bronnen:onderzoeksingenieur,
voorontwerp 1980)

1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1. Hoofdlijnendeeladviezen

2.Knelpuntensignalering
(niet)

~~ Nietvantoepassing

3.Schetsontwerp
(éénplan)

2. Technisch-economischeanalyse
waterbeheersing,resulterendin
hetbuitenbloklatenvanzuidwestelijkdeel

Dimensionerings-en
lokaliseringsanalyse

3. Verderelandbouwkundigeanalyses:
toedelingsonderzoek (ATOR),onderzoekwaterbeheersingenontsluiting

Dimensioneringsenlokaliseringsanalyses

4. Boerderijverplaatsingsonderzoek

Maatregelenanalyse

i
I

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

5. Opstellenplanoptimalelandbouwkundigeinrichting

i

6. Haalbaarheidsanalyse HELP-batenberekening,kosten,technischeréaliseringsmogelijkheden

i
|

•

j

!

7. Bijstellenplan

I

8. Inbrengenvandeinrichtingswensen
voordeanderedeelbelangen (inbreng
Natuurbeschermingsconsulent,en
specifiekeaanvullingen)

i

9. OverlegmetVoorbereidingscommissie,
waterschap,gemeente,PPD
10. Uitwerkenéénplan
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Tussentijdse
evaluatie

i

i

Bijlage 1vervolg
WERKWIJZESCHETSONTWERP INPROJECT 18.Yerseke-Moer

Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel2)

Praktijkwerkwijze
(bron:onderzoeksingenieur)

1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant
enplanologische
variant)

1.Hoofdlijnenvandedeeladviezen

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

2.Bepalingoppervlakteenligging
relatienotagebied (planologische
variant).
N.B.Overeenstemming ismogelijk
doorhetsamenvallenvanhoge
natuurwetenschappelijke
waardenenmoeilijk teverbeteren landbouwgronden
(niet-rendabel)
3.Ruimtelijkvertalenvandevier
deeladviezen (4kaartjes)

2.Kne1puntensignalering
(gelokaliseerd)

4.Signalerenvantegenstrijdige
inrichtingswensen

3.Schetsontwerp
(éénplan)met
resterende
knelpunten

5. 'Indikken'vanderuimtelijkweergegevenwensenvanalledeelbelangen,gerichtopcompromisvorming

Dimensioneringsenlokaliseringsanalysesm.b.t.
deindedeeladviezengeformuleerde
wensen

Analysemetbetrekkingtotdeknelpuntenanalyse

6.Signalerenvanresterendeknelpunten
7.Landbouwkundigeanalyses:
4.Schetsontwerp
! (alternatieven)
toedelingsonderzoek (ATOR),
onderzoeknaaringrepenwaterbe(tussentijds:
J landbouw-en
heersing (gemalenenleidingen)
! landschaps8.Opstellenvanvariantentenaanzien
varianten,
vanafzonderlijkeinrichtingsfacstap8)
toren:waterbeheersing(plaats,
gemalen,leidingen,5 ) , landschap
enkavelinrichting (2)enwegreconstructie (2)
9.Globalelandbouwkundigeevaluatie
(HELP);selectievandevarianten
vanstap8

Dimensioneringsenlokaliseringsanalyses

Tussentijdse
evaluatie

10.Opstellenvanintegralealternatievendoorcombinatievangeselecj
teerdevarianten
S1

Bijlage 1vervolg

WERKWIJZESCHETSONTWERP INPROJECT 19.Etten-Leur-Rucphen

Werwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel2)

Praktijkwerkwijze
(bronnen:onderzoeksingenieur,
schetsontwerp 1979)

1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1.Hoofdlijnendeeladviezen
2.Uitwerken/lokaliserenvandelandbouwkundigewensen(landbouwstructuuradvies)
3.Uitwerken/lokaliserenvande
wensenvandeoverigedeelbelangen

2.Knelpuntensignalering
(gelokaliseerd)

4.Signalerenvanknelpuntentussende
1andbouwwensenendewensenvande
overigedeelbelangen

3.Schetsontwerp
(éénplan)met
resterende
knelpunten

5.Signalerenvanknelpuntentussen
1andbouwwensenenplanologisch
kader,entussendeoverigewensen
enplanologischkader

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

Dimensionerings-en
lokaliseringsanalysesm.b.t.dein
dedeeladviezengeformuleerdewensen

Knelpuntenanalyse

6.Evaluatievandeverschillenen
keuzebepaling
4.Schetsontwerp
7.Toedelingsonderzoek (ATOR)
(alternatieven)

8.Opstellenvan (3)alternatieven
tenaanzienvanderesterende
knelpunten.Dezebetreffenoppervlakteenliggingr.elatienotagebied
enaantalteverplaatsenboerderijen
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Dimensioneringsenlokaliseringsanalyse

Bijlage 1vervolg
WERKWIJZESCHETSONTWERPINPROJECT20.HaagscheBeemden-Oost

Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel2)

Praktijkwerkwijze
(bronnen:onderzoeksingenieur,
schetsontwerp 1980)

1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1.Hoofdlijnendeeladviezen
2.Uitwerken/lokaliserenlandbouwkundigewensenopbasisvan
landbouwstructuuradvies
3.Uitwerken/lokaliserenva»dewensen
vandeoverigedeelbelangen

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

Dimensioneringsenlokaliseringsanalysesm.b.t.
deindedeeladviezengeformuleerde
wensen

2.Knelpunten4.Signaleren/ruimtelijk aangevenvan
signalering
deknelpuntentussenlandbouwwensen
endewensenvandeoverigedeel(gelokaliseerd)
belangen
3.Schetsontwerp
(éénplan)met
resterende
knelpunten

5.Signaleren/ruimtelijk aangevenvan
knelpuntentussenlandbouwwensen
enplanologischkaderentussende
overigedeelbelangenenplanologisch
kader

Knelpuntenanalyse

6.Keuzebepaling enoplossingvanknelpunten
4.Schetsontwerp
7.Landbouwkundigeanalyses
(alternatieven)

Dimensioneringsenlokaliseringsanalyses

8.Opstellenvan (4)alternatieven
opbasisvanresterendeknelpunten.
Dezebetreffenoppervlakterelatienotagebiedenaantalteverplaatsen
boerderijen
i
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WERKWIJZESCHETSONTWERP INPROJECT21.AlphenenRiel
Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel2)

Praktijkwerkwijze
(bronnen:onderzoeksingenieuren
conceptschetsontwerp 1979)

1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1. Hoofdlijnendeeladviezen
2. Uitwerken/lokaliserenvanlandbouwkundigewensen(landbouwstructuuradvies)
3. Uitwerken/lokaliserenwensenoverige
deelbelangen

2.Knelpuntensignalering
(gelokaliseerd)

4. Signaleren/ruimtelijk aangevenvan
deknelpuntentussenlandbouwwensen
endewensenvandeoverigedeelbelangen

3.Schetsontwerp
(éénplan)met
resterende
knelpunten

5. Signaleren/ruimtelijk aangevenvan
deknelpuntentussenlandbouwwensenenplanologischkader,en
tussendeoverigedeelbelangenen
planologischkader

4.Schetsontwerp
7. Landbouwkundigeanalyses:toede(alternatieven)
lingsonderzoek (KIKenATOR),
ontsluiting
8. Opstellenvan (3)alternatieventen
aanzienvanresterendeknelpunten.
Dezebetreffenoppervlakterelatienotagebied,aantalenliggingte
verplaatsenboerderijen,enontsluiting
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Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

Dimensioneringsenlokaliseringsanalysesm.b.t.de
indedeeladviezen
geformuleerde
wensen

Knelpuntenanalyse

Dimensioneringsenlokaliseringsanalyses

Bijlage 1vervolg

WERKWIJZESCHETSONTWERP INPROJECT22.Zundert

Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel2)

Praktijkwerkwijze
(bronnen:onderzoeksingenieur,
conceptschetsontwerp 1981)

1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1.Hoofdlijnendeeladviezen
2.Uitwerken/lokaliserenvanlandbouwwensen (landbouwstructuuradvies)
3.Uitwerken/lokaliserenvanwensen
overigedeelbelangen

2.Knelpuntensignalering
(gelokaliseerd)

4.Signaleren/ruimtelijk aangevenvan
knelpuntentussende1andbouwwensen
endewensenvandeoverigedeelbelangen

3.Schetsontwerp
(éénplan)met
resterende
knelpunten

5.Signaleren/ruimtelijk aangevenvan
deknelpuntentussen1andbouwwensen
enplanologischkader,entussende
overigedeelbelangenenplanologisch
kader

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

Dimensioneringsenlokaliseringsanalysesm.b.t.
deindedeeladviezengeformuleerde
wensen

Knelpuntenanalyse

6.Keuzebepaling enoplossingknelpunten
4.Schetsontwerp
7.Landbouwkundigeanalyses
(altematieven)

Dimensioneringsenlokaliseringsanalyses

8.Opstellenvanalternatievenop
basisvanresterendeknelpunten
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WERKWIJZESCHETSTONTWERP INPROJECT23.Velden

Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel2)

Praktijkwerkwijze
(bronnen:onderzoeksingenieur,
schetsontwerp 1978)

1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1.Hoofdlijnendeeladviezen

2.Knelpuntensignalering
(gelokaliseerd)

2.Signalerenvanknelpuntentussen
dedeeladviezen (verbaal,gelokaliseerd)

3.Schetsontwerp
(éénplan)
metresterendeknelpunten

3.Signalerenvanknelpuntentussen
deeladviezenenplanologischkader

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

Knelpuntenanalyse

4.Naderonderzoekknelpuntenlandbouw-natuur
5.Beleidskeuzes tenaanzienvanknelpunten

4.Schetsontwerp
(éénplan)

I
I

6.Toedelingsonderzoek (KIKenATOR)

7.Opstellenvanéénverbaalinrichtingsplan

!
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Dimensioneringsenlokaliseringsanalyses

Bijlage 1vervolg

WERKWIJZESCHETSONTWERPINPROJECT24.Beesel-Swalmen
Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel2)

Praktijkwerkwijze
(bronnen:onderzoeksingenieur,
schetsontwerp1981)

1.Varianten
(vooralle
deelbelangen
éénvariant)

1.Hoofdlijnendeeladviezen

2.Knelpuntensignalering
(gelokaliseerd)

2.Indelingvanhetgebied in(13)
deelgebiedenopbasisvanhet
advieslandschapsbouw

Aardanalysesen
.tussentijdse
evaluaties

3.Signaleren/.analyserenvangeschilpuntentussendeeladviezen,per
deelgebied
3.Schetsontwerp
(éénplan)
resterende
knelpunten

4.Keuzebepalingperdeelgebied

4.Schetsontwerp
5.Landbouwkundigeanalyses:toede(alternatieven > lingsonderzoek (KIKenATOR)

i'

l

Dimensioneringsenlokaliseringsanalyses

6.Kosten-baten-vergelijkingeneffectenopnatuurenlandschapvoor
diverseaantallenenlocaties
boerderijverplaatsingen

Maatregelenanalyse

7.Haalbaarheidsanalysevander.elatienotagebieden (indelingbeheersenreservaatsgebieden),inrelatie
totboerderijverplaatsingen

Maatregelenanalyse

8.Onderzoek ingrepenwaterbeheersing,
leidend totpeilenplan

Dimensioneringsenlokaliseringsanalyse

9.Analysevandeeffectenvanverschillendetrace'svanRijksweg73

Maatregelenanalyse

10.Opstellenvan (2)alternatieventen
aanzienvanvooralboerderijverplaatsingenindelingbeheers-en
reservaatsgebieden
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WERKWIJZESCHETSONTWERP INPROJECT25.Melderslo

Werkwijzein
hoofdlijnen
(praktijkmodel2)

Praktijkwerkwijze
(bron:onderzoeksingenieur)

t] Varianten

1.Hoofdlijnendeeladviezen

(voortenminsteeendeelbelangmeer
danéén
variant)

Aardanalysesen
tussentijdse
evaluaties

2.Rangschikkengewensteinrichtingsmaatregelen (5landbouwvariantenen
5natuurvarianten)
3.Onderscheidenvan (28)deelgebieden
4.Combineren (perdeelgebied)van
landbouwvariantenennatuurvarianten
tot(5)alternatievennaarinrichtingsniveau (vanlaaglandbouw en
natuur,tothooglandbouwennatuur)

2.Knelpuntensignaleringen
(gelokaliseerd)

5.Zeefproces:perdeelgebiedwordtvan
dealternatieven (5)nagegaanwelke
alofnietacceptabeleoplossingen
bieden

3.Schetsontwerp
6.Aangeven,perdeelgebied,vanaccep(alternatieven)
tabeleoplossingen.
metresterende
Tevens:signalerenvanblijvende
knelpunten
geschilpunten
4.Schetsontwerp
7.Toedelingsonderzoek (KIK)
(alternatieven)

8.Opstellenvanschetsontwerpalternatieven,welkeineenaantaldeelgebiedenonderscheidend zijn,namelijkvoordiedeelgebiedenmet
blijvendeverschilpunten tenaanzienvanhet inrichtingsniveau
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Dimensioneringsenlokaliseringsanalyse

