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DE COMPLEXE KEUZE VANDE COMMISSIE LUTEIJN

Ondersteuningmet
multicriteria-analyse
DeCommissieNoodoverloopgebieden (kortwegdeCommissieLuteijnJheefthaaradviesuitgebracht
overhetaanwijzenvandenoodoverloopgebiedenRijnstraten, depoldersOoijenMillmgeneneen
deelvandeBeerscheOverlaat.Aandekeuzevoordezedrie-uiteensetvanachtpotentiëlegebiedenging eenzorgvuldigprocesvanwikkenenwegenvooraf Datprocesisondersteund metmulticriteriaanalyse.Daarmee kondenderesultatenvanzeerverschillendeonderzoekenwordengeïntegreerdin
eenoverzichtelijkeajweging.Doordegekozenaanpakkondenonderzoekers,analistenenbeleidsmakers(deCommissie)daarinelkhuneigenenpassenderolspelen.
NadatdeCommissiehadvastgestelddat
hetinzettenvannoodoverloopgebieden in
hetbovenstroomsedeelvandeRijntakkenen
deMaasnuttigennoodzakelijk is,moesteen
keuzewordengemaaktwelkegebiedenin
aanmerkingzoudenkomen.Eerstiseenvoorselectiegemaaktvandegebiedendiemaanmerkingkomenomalsnoodoverloopgebied
tewordenaangewezen.Daarbij zijndegebiedenafgevallen waarteveelmensenwonenen
degebiedendieteweinigeffect ophetverlagenvandewaterstandenzouden hebben.
Nadievoorselectieresteerdenzespotentiëlenoodoverloopgebieden langsdeRijntakkenendrielangsdeMaas.Demulticriteria-analyseisingezetomdeCommissie
Luteijn teondersteunen bijhetmakenvan
eenkeuzeuitdezegebieden.ResourceAnalysisenRIZAhebbeninsamenwerking met
eengrootaantal onderzoeksinstituten enbureaus dezeanalyse aangepakt.

Multicriteria-analyse
Omdegebieden metelkaartevergelijkenheeft deCommissievier hoofdcriteria
gebruikt:
• lokalesociaal-maatschappelijke gevolgen,zoalsbijvoorbeeld aantastingvande
leefomgeving,
• aanwezigheid vanrisicovolleobjectenin
hetgebied,zoalsbijvoorbeeld chemische
bedrijven ofLPG-installaties,
• economischegevolgen,metnameals
gevolgvaneeneventuele inundatie,
• gevolgen voorlandschap,natuur encultuurhistorie.
Dezevierhoofdcriteria zijn uitgewerkt
ineenhiërarchievancriteria,meteendertigtal beoordelingscriteria ophetonderste
niveau.Vooraldiebeoordelingscriteriais
door specialisten vangerenommeerde institutenenbureaus onderzoekgedaan naarde
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gevolgenvanhetaanwijzen eninzettenvan
elkgebied.
Deresultaten vandieonderzoeken zijn
ergdiversenzewordengepresenteerdinverschillendegrootheden (dimensies). Bijvoorbeeldverstoringvanhetlandschapininkilometersnieuwedijk,deeconomische
gevolgenineuro'sendegevolgenvoorde
natuur alseen'expertoordeel'.Omdezezeer
verschillendegegevenstochinéénafwegingsprocestekunnen combineren is multicriteria-analysegebruikt.Met multicriteriaanalyse(ofmca)kunnendevoorkeurenen
overwegingen vandebeslissersoververschillendealternatieven (inditgevalverschillendepotentiëlenoodoverloopgebieden) opeen
gestructureerdeencontroleerbare manier
duidelijkgemaakt worden.Grofweg gaatde
multicriteria-analyse alsvolgtinzijn werk:
-

Debeslissers-inditgevaldeCommissie
Luteijn -stelt hetzogenaamde beoordelingskader(decriteria)vast, daarbij
geholpen door specialisten opallerelevante vakgebieden;
- Specialistenbepalenopgrond vanhun
kennis,ervaring,modellen, etc.voorelk
criterium degevolgenvanhetaanwijzen
vaneengebied;
- Alsdegevolgen bekendzijn (nogsteeds
inkilometers,aantallen,euros,...)dan
doendespecialisten eenvoorstelvoorde
waarderingvandatgevolgvoordeafwegingdiegemaaktmoet worden;
- Debeslissers,geholpendoordespecialisten,bepalendegewichtenvandecriteria.
Hetgewichtgeeft aanwelkbelangdathet
enecriteriumkrijgt tenopzichtevande
andere.DeCommissieLuteijn heeft bijvoorbeeldaanhethoofdcriterium 'lokale
sociaal-maatschappelijke gevolgen'een
gewichtvan40procentgegeven,terwijlde
anderedrieelk20procentkregen;

-

Opgrond vandewaarderingen en
gewichten kaneen voorkeursvolgorde
wordenuitgerekend.Datisnoggeen
resultaat opzich,want het belangrijkste
isomtetoetsenhoegevoeligdievolgordeisvoorhetvariëren vandegewichten
en/ofdewaarderingen.Indiegevoeligheidsanalyse kunnen afwijkende opvattingen vanverschillende beslissers
wordengetoetst.Metdegevoeligheidsanalysewordtookuitgezocht overwelke
onderwerpen (afteleidenuitdecriteria)
het nuttig isommetelkaarstevigindiscussietegaan,envoorwelkeonderwerpendatminder hetgevalis.Ditiseen
ergbelangrijke functie vandegevoeligheidsanalyse.Opdezemanier isdemulticriteria-analyse nieteen 'wiskundige
methode'waarmeede'beste'oplossing
wordtbepaald,maareenmanieromde
discussieovereencomplex afwegingsprobleem testructureren en inzichtelijk
temaken.Hetiseenhulpmiddel(proces-tooi)datalleruimtegeeft aanzowel
onderzoekersmethunfeitenkennis,als
aanbeslissersmethuneigen voorkeuren
en overwegingen.

Manier van werken
Eenmulticriteria-analyse isniethet
exclusievedomeinvanspecialisten,nochvan
beslissers.Omhetgoedtedoenmoeter
interactiefgewerkt worden tussendeCommissie,hetmca-teamendeonderzoekers.
Dit iszogoedmogelijk gebeurd.
Hetschemaoppagina45laatziendathet
voorlopigebeoordelingskader,zoalsdeCommissiedathadvoorgesteld,leidendisgeweest
bijhetuitzettenvanhetonderzoekenbijde
afsprakenmetdeonderzoekersoverdesoort
resultatendiezeopleveren.Daarmeekonhet
onderzoekzeerdoelgerichtwordenvormgegeven.Deonderzoekershebbenophun
beurtsuggestiesgedaanvoordeuitwerking
enverbeteringvanhet beoordelingskader.
Samenmeteentoetsdoorhetmca-teamop
consistentie,compleetheidenrelevantievoor
detemakenafweging ishet beoordelingskaderstapvoorstapnaarzijndefinitieve vorm
gegroeid.
Ookophetgebiedvanhetpresenterenen
gebruiken vanonderzoeksresultaten isineen
aantalsnelleiteratieslagengewerkt:vangrof
naarfijn.Lopendehetonderzoekhebbende
onderzoekers alzogoedmogelijk eenkwalitatieve waarderingvandegevolgenvanhet
aanwijzen eninzetten vandegebiedengegeven.Ineersteinstantiedoor'expertjudgement',gaandeweghetonderzoekopbasis
vanmeeronderbouwde ofkwantitatieve

gegevens.Dezetussenresultatenzijn ineersteinstantieaandeCommissiegepresenteerdalseen'scorecard'.DeCommissiekreeg
daarmeeeeneersteindruk vande afwegingenwaarvoorzijzoukomen testaan.Daarmeekonzijaangeven waaropdenadruk in
hetonderzoekendeanalysezoumoetenliggen.DeCommissiekondezeeerste indrukkenookgebruiken inhaar communicatie
metderegio's.Demeerdefinitieve resultaten
zijn viademulticriteria-analyse ookverschillendekerenindeCommissieaandeorde
gesteld.Daarbij isvooraldegevoeligheidsanalysecentraalgesteld,meerdandeabsoluteresultaten.Naarmatedeonderzoeksresultatenduidelijker werdenverschoofde
aandachtindeCommissienaardegewichten
vandeverschillendecriteriaendeuiteindelijke afweging.
Uiteindelijk heeft deCommissie met
behulp vandemulticriteria-analyse een
voorkeursvolgorde vandegebiedenvastgesteld.Dezevoorkeursvolgorde heeft deCommissievervolgensgecombineerd metde
gegevensoverdehoeveelheid waterdie
geborgenzou moeten worden endeinvesteringskosten diepergebied nodig zouden
zijn omhetgebiedgeschikttemaken.Uit
het totaalvandezegegevens,enhaar kennis
vandemaatschappelijkegevoelensheeft de
Commissiehaaradvieskunnen formuleren.
Ditlaatstetraject isgeenonderdeelgeweest
vanhetinditartikelbeschreven project.

Waarderen
Indemulticriteria-analyse isdeslagvan
hetwaardereneenergbelangrijke.Nadatde
onderzoekers hebbenvastgesteld watdefeitelijkegevolgenvoorbijvoorbeeld de natuur
zijn vanhet aanwijzen vaneenbepaald
gebied,zalmoeten worden vastgesteld hoe
datgevolgwordtbeoordeeld inhet lichtvan
hettenemen besluit.Daarvoorzijn verschillendemethoden beschikbaar. Somsiseen

simpelkwantitatiefverband tussen het
gevolgendewaardering.Bijvoorbeeld: voor
deeconomischegevolgen-uitgedrukt in
euro's-isvastgesteld dateentweemaalzo
hogeschadeooktweemaalzoslecht wordt
gewaardeerd.Inanderegevallen wordt
gebruikgemaaktvanzogenaamdepaarsgewijze vergelijkingen tussendegebieden
onderling.Despecialisten van bijvoorbeeld
Alterra hebbenvoorallegebieden vastgesteld watdegevolgenzijn voorde natuurwaarden.Dewaarderingenzijn vastgesteld
doorsteedsvoortweegebiedendevraagte
beantwoorden:Isgebied 1 geschikterals
noodoverloopgebied methetoogopde
natuurwaarden dangebied2,eninwelke
mate?Doordezevraagvooralle combinaties
vangebieden tebeantwoorden, wordende
waarderingen voorallegebieden verkregen.
Dezemethode wasookalbruikbaar toende
onderzoeken nogniethelemaalwaren afgerond.Daardoor kondeCommissiealvroeg
eenindrukkrijgen enhet afwegingsproces
medesturen.

Robuuste voorkeur
Gedurendedegeheleanalyseissteeds
gekekenhoezeerdevoorkeursvolgordevande
gebiedenafhankelijk was vandegekozen
gewichtenvandecriteria.Dezezogenaamde
gevoeligheidsanalyse ismisschienwelhet
belangrijkstedeelvandemulticriteria-analyse.Daarmeekrijgen debeslissersinzichtin
hetbeslisprobleem.Indeeindafweging vande
CommissieLuteijnbleekdatdeuiteindelijke
voorkeursvolgordenieterggevoeligisvoor
variatievandegewichten.Datkomtomdatde
gebiedendie de voorkeurkregenvoorveelcriteriaals hetbesteuitde onderzoekenkwamen.Danverandertde onderlingevoorkeur
nietergsterkmethetvariërenvandegewichten. Alleenbijzeerextremegewichtenverdelingenontstaanverschuivingen,maardieverdelingenzijn nietreëelgeacht.Daarmeeisde

PotentiëlenoodoverloopgebiedenvoordeRijnendeMaas diemeegenomenzijnvoornaderekeuze.

conclusiegerechtvaardigddatde voorkeur
robuust isendatdeCommissiediemetveel
vertrouwenkanhanteren.

Ervaringen
Hetgebruikvan multicriteria-analyse
doordeCommissieLuteijn heeft latenzien
datdaarmeeeencomplex afwegingsproces,
waarin relatiefveelen ongelijksoortige
informatie eenrolmoetspelen,opeen
inzichtelijke manier kanworden uitgevoerd.
Ookalwaserdoordeplanning vandeCommissierelatiefweinigtijd, hetbleek toch
mogelijk omookalopbasisvanvoorlopige
onderzoeksresultaten richtingtegevenaan
deafweging. Eenbelangrijke voorwaarde
daarvoor isdateenmethodegekozen wordt
waarin kwalitatievewaarderingengoed
gecombineerd kunnen wordenmet kwantitatieve resultaten.
Deaanpakondersteund dooreenmulticriteria-analyse iseenbelangrijke voorwaardegeweestomhetonderzoek endeanalyse
doelgericht uit tevoeren.Steedszogoed
mogelijkgefocust ophet tenemen besluit.
Gedurende hetprocesishetgeluktommedemetdeiteratievemca-aanpak-bruggenteslaan tussendevakspecialisten op
allerleiterreinen endebeleidsmakers inde
Commissie.Iedersspecifieke deskundigheid
kongoedtotzijn rechtkomen inéénproces.
Endatisbelangrijk,wantvooreenmaatschappelijk zo beladen besluitalshet aanwijzen vannoodoverloopgebieden moeten
zowelallerelevantekennis,alshetgevoel
voormaatschappij enpolitiekeenbelangrijkerolspelen. <f
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