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BIJLAGE 1: INVENTARISATIE MOGELIJKE GRONDGEBRUIKEN 

Mogelijke grondgebruiken zijn geïnventariseerd (doel is niet het ontwerpen van grondgebruiken). 
Alternatieven geselecteerd die: 
 
- Veto-criteria die nu benoemd kunnen worden zijn: 

o Veiligheid niet in gevaar (infrastructuurgebruiker en omgeving) 
o Geen belemmering primaire proces (operabiliteit infrastructuur en voortgang 

projecten) 
o Alternatief grondgebruik mag netto geen middelen kosten 
o Geen duidelijk onverantwoord grote risico´s nemen waar dat vermeden kan worden 

(niet deelnemen in vastgoedontwikkeling, niet risicovol speculeren etc). 
 
 
Daarnaast fysiek mogelijk zijn op één van de geïdentificeerde typen grond. 
 
En een positieve bijdrage leveren aan minimaal één van de volgende organisatiedoelen: 

o Financiële opbrengsten verhogen 
o Zo duurzaam mogelijk te werk gaan 
o Stakeholderwaarde creëren 
o Reputatie verbeteren 
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1000 Residential activities (Tijdelijke) woningen, (bijv. 
studentenwoningen).  
 

- Financieel 
Levert inkomsten op (vergoeding voor 
gebruik grond) en verlaagt 
beheerkosten (geen beheer en 
onderhoud). 

x    

2000 Shopping, business, or trade activities (Tijdelijke) bedrijfsruimte 
Bedrijfsruimte, kantoor met 
opslag/werkplaats. 
 

- Financieel 
Levert inkomsten op (vergoeding voor 
gebruik grond) en verlaagt 
beheerkosten (geen beheer en 
onderhoud). 

x    

2100 Shopping (Tijdelijke) winkels, bijvoorbeeld 
bij stations, rustplaatsen, nabij 
bebouwing. 
 

- Financieel 
Levert inkomsten op (vergoeding voor 
gebruik grond) en verlaagt 
beheerkosten (geen beheer en 
onderhoud). 
- Klantwaarde  
Waarde voor klanten door meer 
voorzieningen. 

x   x 

2200 Restaurant-type activity (Tijdelijke) restaurants, Bijv. bij 
stations, rustplaatsen, nabij 
bebouwing. 
 

- Financieel 
Levert inkomsten op (vergoeding voor 
gebruik grond) en verlaagt 
beheerkosten (geen beheer en 
onderhoud). 
- Klantwaarde  
Waarde voor klanten door meer 
voorzieningen. 

x   x 

2300 Office activities (Tijdelijke) kantoren, bijv. bij 
stations, rustplaatsen, nabij 
bebouwing. 
 

- Financieel 
Levert inkomsten (vergoeding voor 
gebruik grond) op en verlaagt 
beheerkosten (geen beheer en 
onderhoud). 
- Klantwaarde  

x   x 
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Waarde voor klanten door meer 
voorzieningen. 

3120 Primarily goods storage or handling 
activities 

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

- Financieel 
Levert inkomsten (vergoeding voor 
gebruik grond) op en verlaagt 
beheerkosten (geen beheer en 
onderhoud). 

x    

4312 Water purification and filtration 
activities 

Waterzuivering (bioremediation): 
kunstmatig moeras, reservoirs met 
bacteriën. Op een natuurlijke wijze 
vervuild water uit rivieren of 
oppervlaktewater zuiveren 

- Reputatie 
Reputatie als organisatie die duurzaam 
werkt (natuur inzetten om te zuiveren 
i.p.v. machines of chemicaliën) 
- Duurzaamheid  
Natuur inzetten om te zuiveren i.p.v. 
machines of chemicaliën, C02 en 
energie besparing. 

 x x  

4410 Water storage Waterberging 
Het opslaan van water door 
rivieren overloopcapaciteit te 
geven of volumes water permanent 
op te slaan 

- Waterberging 
Bijdrage aan het behalen van 
benodigde opslagcapaciteit water om 
veiligheid- en milieu te waarborgen 

    

5210 Vehicular parking, storage, etc. (Tijdelijke) Parkeerplaats 
- Parkeren van voertuigen, bijv. 
auto's bij station, P+R plaats  
- Opstelcapaciteit voor 
vrachtwagens. 

- Financieel 
Bij commercieel gebruik: Levert 
inkomsten (vergoeding voor gebruik 
grond) op en verlaagt beheerkosten 
(geen beheer en onderhoud). 
- Klantwaarde 
- parkeren reizigers station 
- tekort opstelcapaciteit vrachtwagens 
langs snelwegen 

x   x 

4314 Alternative energy sources (Tijdelijke) Zonnepanelen 
Energieopwekking door middel van 
zon. Panelen vangen zon om en 
zetten dit om in elektriciteit. 

- Financieel  
Bij commercieel gebruik: Levert 
inkomsten (vergoeding voor gebruik 
grond) op en verlaagt beheerkosten 
(geen beheer en onderhoud). 

x x x  
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- Duurzaamheid 
Bij opwekken energie voor eigen 
gebruik: levert bijdrage aan 100% 
duurzame energie doelstelling 
- Reputatie 
Infrastructuurbeheerder werkt 
duurzaam 

(Tijdelijke) Windmolens 
Energieopwekking door middel van 
wind. Windmolens vangen wind op 
en zetten dit om in elektriciteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Financieel  
Bij commercieel gebruik: Levert 
inkomsten (vergoeding voor gebruik 
grond) op en verlaagt beheerkosten 
(geen beheer en onderhoud). 
- Duurzaamheid 
Bij opwekken energie voor eigen 
gebruik: levert bijdrage aan 100% 
duurzame energie doelstelling 
- Reputatie 
Infrastructuurbeheerder werkt 
duurzaam 

x x x  

4320 Natural gas, petroleum, fuels, etc.  Biobrandstof: Gewassen 
Gewassen die gekweekt worden 
om vervolgens tot brandstof 
omgezet te worden (bijv. 
olifantsgras, koolzaad, 
voedselgewassen) 

- Financieel  
Bij commercieel gebruik: Levert 
inkomsten (vergoeding voor gebruik 
grond) op en verlaagt beheerkosten 
(geen beheer en onderhoud). 
- Duurzaamheid 
Bij kweken voor eigen gebruik: levert 
bijdrage aan 100% duurzame energie 
doelstelling. 
- CO2 neutraal dus bijdrage aan CO2 
reductie 
- Reputatie 
Infrastructuurbeheerder werkt 
duurzaam 

x x x  
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Biobrandstof: Algen 
Algen die gekweekt worden om 
vervolgens tot biobrandstof 
omgezet te worden (biodiesel). 

- Financieel  
Bij commercieel gebruik: Levert 
inkomsten (vergoeding voor gebruik 
grond) op en verlaagt beheerkosten 
(geen beheer en onderhoud). 
- Duurzaamheid 
Bij kweken voor eigen gebruik: levert 
bijdrage aan 100% duurzame energie 
doelstelling. 
- CO2 neutraal dus bijdrage aan CO2 
reductie 
- Reputatie 
Infrastructuurbeheerder werkt 
duurzaam 

x x x  

4340 Sewer, solid waste, and related 
services 

Grondzuivering (bioremediation: 
planten, schimmels) 
Grond zuiveren door middel van 
natuur, bijv. planten of schimmels 
i.p.v. energie-intensief reinigen. 

- Reputatie 
Reputatie als organisatie die duurzaam 
werkt (natuur inzetten om te zuiveren 
i.p.v. machines of chemicaliën) 
- Duurzaamheid  
Natuur inzetten om te zuiveren i.p.v. 
machines of chemicaliën, C02 en 
energie besparing. 

x x x  

5300 Amusement, sports, or recreation 
establishment 

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

- Financieel 
Opbrengsten (door 
gebruiksvergoeding grond) en minder 
kosten (beheer en onderhoud voor 
afnemende partij). 
Gebruikswaarde stakeholders anders 
dan klant 
Gemeente, omwonenden vergroten 
recreatiemogelijkheden 

x   x 

9000 Agriculture, forestry, fishing and hunting Commerciële landbouw 
Gewassen verbouwen op 
commerciële wijze, meestal 
bedoeld voor voedsel of 
veevoeder. Speelt zich meestal af 

- Financieel 
Levert inkomsten op (vergoeding voor 
gebruik grond) en verlaagt 
beheerkosten (geen beheer en 
onderhoud). 

x    
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in landelijk gebied. 
 

 

Stadslandbouw 
Gewassen op braakliggende 
percelen in stadsgebied 
verbouwen. 

- Financieel  
Levert inkomsten op (vergoeding voor 
gebruik grond) en verlaagt 
beheerkosten (beheer en onderhoud 
voor kosten exploitant). 
- Reputatie 
Zichtbaar beter benutten van grond 
door toepassing in bebouwd gebied 
('veel' passanten en opvallend gebruik 
in ). 

x  x  

9100 Crop production Hennepteelt (duurzame grondstof) 
Hennep gewassen telen om te 
gebruiken als grondstof in andere 
producten. 

- Financieel  
Bij commercieel gebruik: Levert 
inkomsten (vergoeding voor gebruik 
grond) op en verlaagt beheerkosten 
(geen beheer en onderhoud). 
- Duurzaamheid (buiten huidige 
doelstellingen) 
Bevorderen van inzetten hennep als 
materiaal zodat andere (niet 
hernieuwbare) grondstoffen hoeven 
worden ingezet, tevens daardoor 
'vermeden emissie'. 
- Reputatie 
Infrastructuurbeheerder werkt 
duurzaam.  
Ook risico op negatieve reputatie-
effecten? 

x x x  

9142 Nursery and tree production CO2 vastleggen met beplanting 
(bos, gewassen) 
Koolstofdioxide vastleggen in 
groeiende planten, bij gebruik van 
planten als grondstof (bijvoorbeeld 
houtproducten) ook CO2 reductie 
door vermeden emissie productie 

- Financieel  
Bij commercieel gebruik: Levert 
inkomsten (vergoeding voor gebruik 
grond) op en verlaagt beheerkosten 
(geen beheer en onderhoud). 
- Duurzaamheid  
CO2 reductie door vastleggen in 

x x x  
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andere materialen. Puur gericht op 
CO2 reductie. 

bomen of gewassen. 
- Reputatie 
Infrastructuurbeheerder werkt 
duurzaam.  
Ook risico op negatieve reputatie-
effecten? 

 Boomplantage (commerciële 
houtproductie) 
Bomen kweken bestemd voor 
commercieel gebruik, houtmarkt. 

- Financieel  
Bij commercieel gebruik: Levert 
inkomsten (vergoeding voor gebruik 
grond) op en verlaagt beheerkosten 
(geen beheer en onderhoud). 
- Duurzaamheid  
CO2 reductie door vastleggen in 
bomen of gewassen. 
- Reputatie 
Infrastructuurbeheerder werkt 
duurzaam.  
Ook risico op negatieve reputatie-
effecten? 

x x x  
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5110 Pedestrian trail, sidewalks, etc. Wandelpad 
Een perceel of stroken langs de 
infrastructuur gebruiken om een 
wandelpad aan te leggen. 

- Financieel 
Opbrengsten (door 
gebruiksvergoeding grond) en lagere 
kosten door beheer & onderhoud door 
afnemende partij te doen 
- Gebruikswaarde stakeholders 
anders dan klanten, Gemeente, 
bewoners van gemeente kunnen 
bereikbaarheid verbeteren. Mogelijk 
recreatieve waarde omwonenden. 

x   x 

5120 Bicycle and other nonmotorized paths Fietspad 
Een perceel of stroken langs de 

- Financieel 
Opbrengsten (door 

x   x 
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infrastructuur gebruiken om een 
fietspad aan te leggen. 

gebruiksvergoeding grond) en lagere 
kosten door beheer & onderhoud door 
afnemende partij te doen 
- Gebruikswaarde stakeholders 
anders dan klanten, Gemeente, 
bewoners van gemeente kunnen 
bereikbaarheid verbeteren. Mogelijk 
recreatieve waarde omwonenden. 

5130 Highways and roads Weg 
Een perceel of stroken langs de 
infrastructuur gebruiken om een 
weg aan te leggen. 

- Financieel 
Opbrengsten (door 
gebruiksvergoeding grond) en lagere 
kosten door beheer & onderhoud door 
afnemende partij te doen 
- Gebruikswaarde stakeholders 
anders dan klanten, Gemeente, 
bewoners van gemeente kunnen 
bereikbaarheid verbeteren. 

x   x 

5160 Waterways Waterweg (functioneel) 
Een perceel of stroken langs de 
infrastructuur gebruiken om een 
waterweg aan te leggen. 

- Financieel 
Opbrengsten (door 
gebruiksvergoeding grond) en lagere 
kosten door beheer & onderhoud door 
afnemende partij te doen 
- Gebruikswaarde stakeholders 
anders dan klantenGemeente helpen 
in aanleggen waterinfra.  

x   x 

 Waterweg (recreatief) 
Een perceel of stroken langs de 
infrastructuur gebruiken om een 
waterweg aan te leggen met 
recreatieve waarde. 

- Gebruikswaarde stakeholders 
anders dan klanten 
Gemeente helpen in aanleggen 
waterinfra met als doel recreatie. 
Beter reputatie bij gemeenten en 
mogelijk het publiek. 

   x 

6110 Electric lines, phone and cable lines, 
etc. 

Kabels & Leidingen 
(nutsvoorzieningen) 
Infrastructuurbeheerders bezitten 
een uitgebreid netwerk. De ruimte 
langs dit netwerk benutten om 

- Financieel 
Inkomsten door een 
gebruiksvergoeding voor de grond te 
vragen aan deze partijen. 

x    
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derde partijen kabels en leidingen 
aan te laten leggen met betrekking 
tot nutsvoorzieningen (water, gas, 
elektriciteit). 

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

- Financieel 
Inkomsten door een 
gebruiksvergoeding voor de grond te 
vragen aan deze partijen. 

x    

6450 Geothermal facility Geothermie 
Water de grond in om warmte 
daaruit op te nemen (bijv. wko). 
Levert warmte op. 

- Financieel  
Bij commercieel gebruik: Levert 
inkomsten (vergoeding voor gebruik 
grond) op en verlaagt beheerkosten 
(geen beheer en onderhoud). 
- Duurzaamheid 
Bij opwekken energie voor eigen 
gebruik: levert bijdrage aan 100% 
duurzame energie doelstelling 
- Reputatie 
Infrastructuurbeheerder werkt 
duurzaam 

x x   

6500 Communication towers Zendmasten 
Zendmasten op grond van 
infrastructuurbeheerder toestaan. 

- Financieel 
Levert inkomsten op (vergoeding voor 
gebruik grond). 

x    

6700 Sign or billboard Reclameborden 
Reclame bij drukke punten of langs 
drukke routes. Billboards, 
reclamezuilen. 

- Financieel 
Extra opbrengsten door 
gebruiksvergoeding grond. 
 

x    

6930 Highway rest stops and welcome 
centers 

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

- Klantwaarde 
Verhogen kwaliteit infrastructuur  voor 
weggebruiker 
(vrachtwagenchauffeurs) (nu op 
sommige plaatsen beperkte 
opstelcapaciteit vrachtwagens) 

   x 
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6940 Playground equipment Speeltuin 
Terrein met speeltoetsellen voor 
kinderen 

- Waarde voor stakeholders anders 
dan klanten 
Gemeente, omgeving: aantrekkelijke 
woonomgeving, meer 
recreatiemogelijkheden 

   x 

8700 Kennels and other canine-related facilities Hondenuitlaatplaats 
(Open) veld waar mensen hun 
hond uit kunnen laten 

- Waarde voor stakeholders 
Gemeente, omgeving: maakt 
omgeving voor mensen met een hond 
aantrekkelijker 

   x 

8900 Other farm and farming-related structures Stallen van dieren in open lucht 
(privégebruik) 
Dieren die voor privégebruik 
worden gehouden in de open lucht 
houden. Denk aan paarden, 
schapen, lama's etc. 

- Waarde voor stakeholders anders 
dan klanten 
Gemeente, omgeving: voldoen aan 
wens omwonenden. 

   x 

Stallen van dieren in open lucht 
(commercieel) 
Dieren die voor bedrijfsmatig doel 
worden gehouden stallen in de 
open lucht. Denk aan vee als 
koeien, paarden etc. 

- Financieel 
Opbrengsten door gebruiksvergoeding 
grond en lagere kosten door beheer en 
onderhoud door afnemende partij. 
- Reputatie 
Positief reputatie bij dieren die 
bijvoorbeeld  

x  x  
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7000 Developed site -- with parks Natuur 
De aanleg van natuur, niet direct 
bestemd voor menselijk gebruik 
maar als ecologische waarde 

- Doorgang van project bevorderen 
Natuurcompensatie voor onttrekken 
natuur op een andere plaats om 
infrastructuur aan te leggen. 
- Waarde voor stakeholders anders 
dan klant 
Overheid, Publiek, ecologsiche waarde 

   x 



 
12 

in stand houden. 

7100 Local parks and recreational sites       

7110 Neighborhood or local park Park (kleinschalig) 
Het aanleggen van natuur als 
recreatiemogelijkheid. 

- Waarde voor stakeholders anders 
dan klant 
Gemeente, omgeving: vergroten van 
recreatiemogelijkheden, 
aantrekkelijkheid woonomgeving 

   x 

7120 Community park Volkstuin 
(Deel)percelen waar mensen uit de 
omgeving als recreatiemogelijkheid 
een tuintje kunnen houden 

- Waarde voor stakeholders anders 
dan klant 
Gemeente, omgeving: vergroten van 
recreatiemogelijkheden 

   x 

7130 Regional park Privétuin 
Een stuk grond door particulier 
laten gebruiken als privétuin. 

- Financieel 
Lagere beheerkosten, hogere 
opbrengsten 

x    

7200 State, national, or other parks and 
recreational sites 

Park (grootschalig) 
Het aanleggen van natuur als 
recreatiemogelijkheid. 

- Waarde voor stakeholders anders 
dan klant 
Gemeente, omgeving: vergroten van 
recreatiemogelijkheden, 
aantrekkelijkheid woonomgeving 

   x 
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BIJLAGE 2: RESULTATEN CNET METHODE 

De CNET-methode is gebruikt kan om criteria te ontwikkelen. Drie beslissingsnemers (2 RWS, 1 
ProRail) hebben deelgenomen aan individuele CNET-experimenten. Steeds zijn een set concrete 
grondgebruiken gebruikt. De resultaten staan in de tabel hieronder vermeld en zijn input voor het 
opstellen voor concrete criteria voor de casussen geweest. 
 
De categorieën van sommige attributen overlappen met een benefit. De categorieën dienen alleen 
om de attributen te groeperen dus dat is geen probleem. 
 

 

ATTRIBUTEN 
 

BENEFITS 
 

Financieel 
o Huursom 
o Kosten onderhoud terrein 
o Kosten beheren veiligheid 
o Kosten contractbeheer 

 
Beeld en reputatie 
o Duurzame uitstraling grondgebruik 
o Zichtbaarheid grondgebruik 
o Uitstraling infrabeheerder houdt zich bezig 

met ‘fratsen’/beeld infrabeheerder besteedt 
zijn middelen niet doelbewust 

o Maatschappelijke acceptatie grondgebruik 
 
Efficiënt proces verhuren grond 
o Bestaan van een raamovereenkomst  

(grondgebruik al in verhuurproces bekend) 
o Aantal tegenpartijen 
o Professionaliteit tegenpartijen 
o Mate waarin tegenpartij wordt verwacht 

zakelijk met de overeenkomst om te gaan 
o Moeilijkheid om spoorwegvergunning te 

verkrijgen 
 
Veiligheid 
o Invloed van grondgebruik op veiligheid 

infrastructuurgebruiker 
o Invloed van grondgebruik op veiligheid 

grondgebruiker (voor zover infrabeheerder 
aansprakelijk) 

o Invloed van grondgebruik op veiligheid 
omgeving 

o Aanwezigheid voorzieningen om veiligheid 
te waarborgen 
 

Effectiviteit 
o Effectiviteit van bijdrage aan een doelstelling 
 
 

Financieel 
- Financiële opbrengsten verhogen 
- Financiële kosten beperken 
- Efficiënt proces verhuren grond 
- Tijdskosten contractbeheer beperken 
 
Veiligheid 
- Waarborgen veiligheid van 

infrastructuurgebruiker, omgeving en 
grondgebruiker (voor zover aansprakelijk)  

 
Overlast 
- Beperken overlast omgeving tot minimum 

 
Beeld en Reputatie 
- Reputatieverbetering (reizigers, overheden, 

politiek, publiek) 
- Reputatieschade beperken 
- Goodwill creëren bij overheden (en andere 

partners) die je nodig kunt hebben voor een 
project 

 
Effectiviteit 
- Effectief doelstellingen verwezenlijken 
 
Klantwaarde 
- Waarde voor klant maximaliseren 
 
Duurzaamheid 
- Duurzaam werken  
- CO2-uitstoot reduceren 
- Bijdrage aan gebruik duurzame energie  
- Beperkte overlast omgeving 

 
Zekerheid over haalbaarheid business case 
- Haalbaarheid exploitatie grondgebruik 
- Voldoende vertrouwen in kunnen voldoen 

aan verplichtingen van huurder 
(vergunningen op orde, rendabel 
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Duurzaamheid 
o Bijdrage aan duurzaamheidsdoelstelling CO2 

reductie 
o Vermogen duurzame energie dat wordt 

geleverd 
 
Klantwaarde 
o Locatie nabij goederenplaats (ProRail) 
o Voldoen aan vraag goederenvervoerder 

(ProRail) 
o Aanwezigheid parkeerplaats voor de reiziger 

nabij station (ProRail) 
o Leveren van extra diensten bij 

verzorgingsplaats (RWS) 
 
Direct nut voor primaire proces 
o Behoefte zendmast voor eigen netwerk 
 
Haalbaarheid business case 
o Marktpotentieel voor grondgebruik op die 

locatie 
o Exploitatieperiode 
o Levensvatbaarheid grondgebruik 
o Terugverdientijd grondgebruik voor 

grondgebruiker 
o Termijn van gegarandeerde beschikbaarheid 

grond voor grondgebruiker 
o Hoogte investeringskosten voor 

grondgebruiker 
 
Overlast grondgebruik voor omgeving 
o Visuele beeld 
o Geluidsoverlast 
o Stankoverlast 
 
Milieuoverlast grondgebruik 
o Invloed op bodemgesteldheid 
o Bodemvervuiling veroorzaakt door 

grondgebruik 
 
Invloed vervuiling op grondgebruik 
o Invloed vervuiling op grondgebruik 
 
Relatie met grondgebruiker 
o Professionaliteit tegenpartij (mate waarin 

verwacht wordt dat tegenpartij zakelijk met 
overeenkomst omgaat) 

o Begrip bij grondgebruiker bij aflopen 
contract 

 
 
 

grondgebruik etc.: hetgeen dat 
daadwerkelijk nodig is om het grondgebruik 
uit te kunnen voeren) 

- Termijn dat grond minimaal beschikbaar 
moet zijn zo klein mogelijk 

- Meer zekerheid over haalbaarheid business 
case 
 

Invloed op primaire proces 
- Negatieve invloed op het primaire proces 

beperken (beschikbaarheid infrastructuur) 
- Toegevoegde waarde voor eigen core 

business) benutten waar mogelijk 
- Stimuleren openbaar vervoer 

(ondersteunen/stimuleren core business 
- Maatschappelijk verantwoord handelen 
- Schade aan primaire proces door uitvoeren 

andere activiteiten dan core business ten 
alle tijden voorkomen 

- Zo hoog mogelijke ´kwaliteit´ van opzeggen 
op moment dat je grond daadwerkelijk 
nodig hebt (afkoopsom? Opzegtermijn?) 

 
Beschikbaarheid grond voor project 
- Grond beschikbaar hebben op het moment 

dat deze nodig is voor een project 
 

Bestuurlijke en publieke waarde 
- Meewerken aan verwezenlijken bestuurlijke 

belangen andere overheden  
- Meewerkingsbereidheid bij overheden 

creëren in kader van (mogelijk) toekomstig 
project 

- Uit ideële overweging zoveel mogelijk 
andere overheden meehelpen met 
uitvoeren van hun doelen voor zover dit het 
eigen primaire proces niet schaadt 

 
Voldoen aan een belang voor infrabeheerder 
- Vervullen belang van infrabeheerder 
- Zin van de investering voor doelen 

infrabeheerder 
 
Risico  
- Risico’s afdekken (negatieve effecten 

afdekken door verantwoordelijkheden voor 
risico’s vastleggen) 

- Risico’s beperken (kans en effect beperken) 
- Zekerheid over exploitatie 
- Vertrouwen in tegenpartij 
- Gezondheidsrisico beperken 
- Financieel risico beperken (opruimkosten, 
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Proces verhuren grond 
o Tijd benodigd opstellen overeenkomst  
o Tijd benodigd beheren overeenkomst  
 
Risicofactoren 
o Huurder bezit alle benodigde vergunningen 
o Bekendheid met grondgebruik bij 

infrabeheerder (onbekende risico’s over het 
hoofd zien) 

o Kans op niet-afgedekte risico’s 
grondverhuurder  
(bodemvervuiling,  
aansprakelijkheid grondverhuurder, niet de 
benodigde vergunningen grondverhuurder, 
niet nakomen verplichtingen door 
grondhuurder [in gevaar brengen veiligheid, 
niet op tijd opruimen, niet voldoende huur 
afdragen],  
etc.) 

o Risico op vervuiling tijdens grondgebruik 
o Risico’s rondom grondhuurder (niet 

nakomen afspraken: niet de benodigde 
vergunningen, tegenvallende opbrengst, 
veiligheid in gevaar brengen, grondgebruik 
niet opruimen bij beëindiging etc.) 

o Betrouwbaarheid tegenpartij 
o Nakomen van betalingsverplichtingen door 

huurder 
o huurder bezorgt overlast (veiligheid spoor in 

gevaar, andere overlast omgeving) 
o Kans dat huurder grondgebruik niet opruimt 

aan einde van periode 
o Risico op bodemvervuiling 
o Grondgebruiker vergunningen op orde 
o Staat van achterlaten terrein 
o Risico’s calamiteiten in geval van evenement  
o Mate waarin verwacht wordt dat 

grondgebruikers zich aan afspraken houden 
o Moeilijkheid om privaatrechtelijke 

vergunningen te krijgen voor huurder 
 
Invloed op primair proces 
o Opzegtermijn grondgebruik (hoe lang duurt 

het voor grond weer beschikbaar is) 
o Bestaan van afkoopsom 
o Hoogte van afkoopsom 
 
Bestuurlijk en publiek belang 
o Mate van bestuurlijk belang: belangen van 

overheden zoals bijv. voldoen aan 
huisvesting. Als overheidspartij meewerken 
aan verwezenlijken publieke meerwaarde 

geen huur, kosten aansprakelijkheid) 
- Zekerheid over opbrengsten en kosten 
- Zekerheid over beschikbaarheid grond op 

moment dat deze nodig is 
- Bekendheid met risico´s om risico’s zoveel 

mogelijk te reduceren 
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(ideëele doelstelling) 
o De mate waarin een andere overheidspartij 

nodig is om draagvlak voor een project te 
creëren 

 
Publiek belang 
o Verantwoording naar publiek om bepaalde 

actie (niet) te ondernemen  
 

Zakelijkheid tegenpartij 
o Begrip bij grondgebruiker bij beëindigen 

contract 
o Mate waarin verwacht wordt dat afspraken 

worden nageleefd de tegenpartij 
(particulieren moeizamer dan professionele 
partijen- van een zakelijke partij mag je meer 
verantwoordelijkheid voor naleven 
overeenkomst verwachten) 
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BIJLAGE 3: BESCHRIJVING CASE STUDIES 

De casussen die hier beschreven zijn, zijn gebaseerd op bestaande locaties. In de beschrijving van de 
casussen is de werkelijke situatie zo nauwkeurig mogelijk aangehouden, waar informatie ontbrak of 
de verrijking van de casus mogelijk was zonder de werkelijkheid al teveel afbreuk aan te doen kan 
echter enigszins afgeweken zijn van de waarheid. Daarom moeten deze casussen als hypothetisch 
worden beschouwd. Ook de afwegingen, hoewel ze plaats zouden kunnen vinden, zijn niet per se 
afwegingen die nu aan de orde zijn bij de infrastructuurbeheerders, maar vooral bedoeld om het 
model te testen en mogelijkheden rondom beter benutten van grond verder te verkennen. 
 
Casus Rijkswaterstaat: Hoogvlietse Kerkweg, Rotterdam 

Het gaat hier om een voormalig steunpunt gelegen in Hoogvliet, Rotterdam waarvan de locatie 
strategisch aan wordt gehouden in verband met een mogelijke toekomstige uitbreiding van de A4. 
De locatie is 2 hectare groot.  
Het is nog niet bekend wanneer de A4-uitbreiding plaats zal vinden. Gezien de planvorming zal dit 
perceel zeker de komende 5 jaar niet ontwikkeld worden en aangezien er geen huidige politieke 
ambities zijn om dit traject te ontwikkelen, naar verwachting ook zeer waarschijnlijk nog niet binnen 
de komende 10 jaar. Absolute zekerheid hierover is er echter niet.  Aan het perceel grenzen in het 
zuidwesten 25 woningen. In noordwestelijke richting grenst het perceel aan een verhoogde metrolijn 
met aan de andere kant daarvan een kleinschalig bedrijventerrein. 
 
De locatie bevindt zich langs de verbindingsweg tussen de wijken Hoogvliet en Poortugaal, aan de 
rand van Rotterdam. Het perceel vormt de overgang tussen de bebouwing van Hoogvliet en de 
weilanden/graslanden die zich bevinden tussen Hoogvliet en Poortugaal.  
 
Het perceel bestaat uit twee duidelijk te onderscheiden delen. Het westelijk deel bestaat uit een 
perceel bos, dat bestaat uit één aangeplant soort boom. Tussen de bomen hebben enkele in 
Nederland veelvoorkomende dier- en plantsoorten hun vaste verblijfplaats.  
 
De bomen zijn volwassen, ongeveer 25 jaar oud en gemiddeld ongeveer 15-20 meter hoog. Voor die 
kant van het perceel zijn deze bomen beeldbepalend, bewoners geven aan het uitzicht op de bomen 
vanuit hun achtertuin aangenaam te vinden. De bomen hebben tevens een licht geluid reducerend 
effect op het geluid van de metro voor de woonhuizen. 
 
Op het oostelijk deel van het perceel stond het feitelijk steunpunt. De opstallen en bestrating zijn 
inmiddels verwijderd om onderhoudskosten te besparen. Het hekwerk verkeerd nog in redelijke 
staat, echter op sommige plaatsen zijn in het hekwerk gaten geknipt en wordt het terrein door 
jongeren (illegaal) als hangplek gebruikt. 
Het hekwerk, de gesloopte opstallen en verlaten binnenplaats geven het beeld van een braakliggend, 
verlaten terrein. Het perceel is de enige aan het zicht onttrokken plek tussen de wijken Hoogvliet en 
Poortugaal, en zou daarmee ongenode bezoekers met aanverwante illegale activiteiten aan kunnen 
trekken.  
Hoewel het perceel grenst aan grasland is dit weldegelijk stedelijk gebied: het ligt binnen de grenzen 
van het grootstedelijke gebied Rotterdam. 
De locatie is verspreid lokaal vervuild, waarbij verontreinigingen variërend van ongeveer één tot vier 
meter diep in de grond strekken. 
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Casus ProRail: Arnhem Goederen 

Het gaat hier om een voormalig emplacement gelegen in het zuidoosten van Arnhem. Door 
herstructurering van de goederenlijnen zal het zuidelijk deel van het emplacement (geel) afgestoten 
worden. De locatie is 2,0 hectare groot.  
 
De locatie grenst in het zuiden  aan een bedrijventerrein met (licht-)industriële activiteiten (blauw). 
Enkele kavels liggen braak en wachten nog op invulling, dit gaat moeizaam vanwege de marktsituatie. 
Aan de westkant bevindt zich de wijk ‘Oostelijk- Centrumgebied’ (rood), een mix van wonen en 
bedrijventerrein. Deze wijk wordt met de bouw van 800 woningen en enkele winkel- en 
horecavoorzieningen op korte termijn geherstructureerd naar een woonwijk. De bouw van de eerste 
fase start in 2013, einddatum van de gehele ontwikkeling staat gepland in 2021. 
 
Ten noorden van de locatie grenst (aan het actieve gedeelte van het emplacement) de krachtwijk 
´het Broek´ (rood). Bewoners van deze woonwijk ondervinden hinder van het van geluid van het 
emplacement en de veiligheid van de toegang van het emplacement. De leefbaarheid van de wijk is 
daarnaast slecht: bewoners van deze wijk geven onder andere aan dat ze graag een groene invulling 
van de locatie zouden zien. 
 
Een andere belangrijke omgevingsfactor is dat ten zuidoosten van de locatie straatprostitutie 
plaatsvindt (paars). Bekend is dat hier harddrugs worden gebruikt  en ook drugs worden gedeald. 
 
Vanwege de slechte marktomstandigheden is het onwaarschijnlijk dat op korte termijn een partij 
gevonden zal worden die deze locatie wil ontwikkelen. Als deze er al is, zal door de slechte 
marktomstandigheden een minder optimale prijs gevraagd kunnen worden dan wanneer op een 
later moment de marktomstandigheden verbeterd zouden zijn.  
 
Daarom kan het interessant zijn om de locatie aan te houden tot de marktomstandigheden (landelijk 
en lokaal) zijn verbeterd. In dit geval wordt het scenario bekeken dat de grond voor een periode van 
10 jaar wordt aangehouden.  
 
Uitganspunt hierbij is dat de ontwikkeling 10 in de toekomst plaats zal vinden (dus in het jaar 2022). 
Ook wanneer een ontwikkelaar zich eerder aanbiedt, zal vanuit het standpunt van prijsoptimalisatie 
deze periode af worden gewacht, in het kader van het zo efficiënt mogelijk omgaan met de eigen 
middelen. 
 
De locatie is verspreid lokaal vervuild, waarbij verontreinigingen variërend van ongeveer één tot vier 
meter diep in de grond strekken. 
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BIJLAGE 4: VOORBEELD BESCHRIJVING GRONDGEBRUIK CASUS 

Hier is een voorbeeld gegeven van een grondgebruik zoals aangereikt aan de beslissingsnemers voor het 
beoordelen van de casus. De omschrijving dient om de beslissingsnemer zo objectief mogelijk te informeren over 
het grondgebruik, zodat vooroordelen en subjectieve invulling van prestaties zoveel mogelijk uitblijven om een zo 
zuiver mogelijke beoordeling te geven in welke mate het grondgebruik de organisatiedoelen behaalt. 
 
Voorbeeld: Windmolens, ProRail. Arnhem goederenemplacement. 
Een energie-exploitant wil twee, nieuwe generatie windmolens plaatsen. Deze windmolens zijn 100 meter hoog 
en hebben een rotorstraal van 45 meter waardoor de piekhoogte 145 meter is. Grotere windmolens zijn 
rendabeler dan kleine De twee windmolens steken ver boven de bebouwing uit waardoor ze te zien zullen zijn 
vanaf veel open plaatsen ten oosten van het centrum, zoals straten en pleinen. Het vermogen van de  windmolens 
is samen 6 MW. Gezien de doelstelling om in 2020 100% duurzame energie te gebruiken, wordt in plaats van een 
huurafdracht een constructie opgezet waarbij betaald wordt met een levering van groene stroom (ter grootte van 
het huurbedrag). De windmolens bieden dus een kans om direct te voldoen aan de duurzame energie-doelstelling. 
De wieken van de windmolen produceren een licht gezoem wanneer de wieken draaien, dit is hoorbaar op het 
bedrijventerrein en in een klein deel van de nieuwe woonwijk. 
De molens moeten bereikbaar zijn, maar op het grondoppervlak is verder praktisch niet meer ruimte nodig dan de 
footprint van de windmolens.  
 
Daarom wordt het terrein verder niet anders ingericht dan het nu is. Het terrein blijft dus in beheer bij ProRail. 
Met betrekking tot de business case plaatst de energie-exploitant wel een kritische kanttekening. De exploitatie 
van windmolens is sterk afhankelijk van de SDE-subsidie, die de onrendabele top van een windmolen weg 
subsidieert. Deze subsidie gaat uit van een looptijd  van 15 of 12 jaar. Met de kosten-opbrengsten verhouding van 
de huidige generatie windmolens is een termijn van 15 jaar gebruikelijk. Met deze nieuwe generatie windmolens 
zou een termijn van 12 jaar ook mogelijk moeten zijn, dit is echter nog niet bewezen technologie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.1 Impressie aanzicht windmolen  

 
De energie-exploitant (een grote energiemaatschappij) durft het risico aan te gaan omdat deze locatie deel 
uitmaakt van een portefeuille aan locaties waar de exploitant windmolens zal gaan plaatsen op ProRail grond. 
Locaties voor windmolens op land worden steeds schaarser en op deze manier kan de exploitant nog wel 
uitbreiden.  Omdat er vertrouwen is dat de locatie minimaal 10 jaar beschikbaar is, richt de exploitant zich op de 
termijn van 12 jaar. Echter, de exploitant heeft te maken met een grote investering en het break-even point wordt 
pas na 10 jaar bereikt. Daarbij komt dat de opbrengst samenhangt met het aantal effectieve uren wind in een jaar 
en daardoor op jaarbasis kan variëren met 15%. Een langere exploitatieperiode zou dus wenselijk zijn. Deze is 
technisch ook zeker haalbaar door de technische levensduur van 15 tot 20 jaar. In de overeenkomst wordt 
opgenomen dat de exploitant de windmolen aan het einde van de exploitatieperiode sloopt. Het beeld van de 
hoge windmolen en draaiende wieken zal vrij zeker leiden tot weerstand bij (directe) omwonenden, eveneens kan 
het  (zachte) geluid van de draaiende wieken als storend ervaren worden door omwonenden.  
 
Dit alternatief levert jaarlijks 600 MWh (162 huishoudens) duurzame energie voor de bedrijfsvoering van ProRail. 
Ter vergelijking, ProRail verbruikt jaarlijks 103.000 MWh (27.800 huishoudens). Hierdoor wordt een CO2 uitstoot 
vermeden van 222 ton CO2 (26,4 huishoudens). Ter vergelijking, de jaarlijkse uitstoot van ProRail is 68.900 ton CO2 
(8.202 huishoudens). 
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BIJLAGE 5: DEFINITIE ALTERNATIEF “MAXIMAAL”  

Het alternatief maximaal is voor elke casus opgesteld. De onderzoeker heeft op basis van de 
eigenschappen van het perceel steeds een inschatting gemaakt van welke prestaties er maximaal te 
verwachten zouden zijn op een bepaald criterium, gezien welke grondgebruiken er realistisch gezien te 
verwachten mogelijk zouden kunnen zijn. Het alternatief als geheel is niet per se een concreet 
alternatief, maar bestaat uit de maximale eigenschappen op de individuele criteria. 
 
Rijkswaterstaat 

 
Bijdragen aan productie duurzame energie op grond RWS ten behoeve van samenleving 

• Windmolen: Productie 13.200 MWh (3.550 huishoudens) ten behoeve van samenleving. 
• Jaarlijks elektriciteitsverbruik RWS, 170.000 MWh (45.000 huishoudens) 
• 6 MW van totale Rijksdoelstelling van 3.500 MW 

 
Eigen CO2 uitstoot reduceren 

• Industriehennep: Uitstoot 23,4 ton CO2 (2,8 huishoudens) gereduceerd. 
• Jaarlijkse uitstoot RWS, 63.000 ton CO2 (7.500 huishoudens) 

 
Bodem(water)kwaliteit verbeteren 

• Stadslandbouw: ondoordringbare plastic laag met halve meter schone grond daarop 
waardoor voor sommige functies niet meer de bodem gesaneerd hoeft te worden. 

 
Natuurwaarde verhogen 

• Tijdelijke natuur: toename in aantallen en soorten, aantrekken van soorten die anders 
niet in gebied aanwezig zouden zijn en zelfs beschermde diersoorten. 

 
Geluidsoverlast reduceren 

• Overlast van een bron totaal wegnemen  door dichte bebouwing. 
 
Beeldkwaliteit verbeteren 

• Het beeld roept alleen positieve gevoelens op bij de meeste waarnemers. 
 
Sociale veiligheid verbeteren 

• Aanwezigheid omstanders op locatie, goede zichtbaarheid vanuit woningen en 
bedrijven, vluchtwegen aanwezig, goede verlichting ‘s nachts. 

 
Recreatiemogelijkheden omgeving vergroten 

• Voorziet in recreatiemogelijkheden voor meerdere doelgroepen van de omgeving 
 
Klantwaarde vergroten 

• Het grondgebruik zorgt ervoor dat er meer of betere kwaliteit diensten aan de klant (de 
infragebruiker) geleverd kunnen worden. 

 
Reputatie verbeteren – Reputatie bij Omgeving 

• Activiteit brengt RWS met positief bericht in beeld bij de volledig omgeving. 
• Leidt mogelijk tot meer positieve associatie met RWS bij de omgeving. 

 
Reputatie verbeteren – Reputatie in Publieke Opinie 

• Activiteit zorgt ervoor dat RWS op een positieve manier aandacht krijgt in de landelijke 
media. 

• Leidt mogelijk tot meer positieve associatie met RWS in de publieke opinie. 
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Risico op Projectvertraging (ondanks contractuele vastleggingen) 
• Geen of verwaarloosbaar risico op vertraging. (Geen conflicten met exploitant, 

procedures; grondgebruik op tijd opgeruimd etc.) 
 
Risico op Financiële Kosten 

• Geen of verwaarloosbaar risico op kosten als hogere tijdsbesteding contractbeheer 
(meer uren asset management grondbedrijf), onverwachte financiële schade 
(onverhaalbare schade, aansprakelijkheid, procedures), opportunity cost etc. 

 
Risico op Reputatieschade – Reputatie bij Omgeving 

• Positieve boodschap komt zoals bedoeld aan bij de doelgroep. Doelgroep volledig 
bereikt. 

 
Risico op Reputatieschade – Reputatie bij Publieke Opinie 

• Positieve boodschap komt zoals bedoeld aan bij de doelgroep. Doelgroep volledig 
bereikt. 
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ProRail 

 
Bijdrage aan gebruik duurzame energie 

• Windmolen: 600 MWh (162 huishoudens) bijgedragen aan gebruik duurzame energie 
ProRail. 

• Jaarlijks elektriciteitsverbruik ProRail, 103.000 MWh (27.800 huishoudens) 
 
Eigen CO2 uitstoot reduceren 

• Windmolen: uitstoot 222 ton CO2 (26,4 huishoudens) voorkomen. 
• Jaarlijkse ProRail  uitstoot, 68.900 ton CO2 (8.202 huishoudens) 

 
Bodem(water)-kwaliteit verbeteren 

• Stadslandbouw: ondoordringbare plastic laag met halve meter schone grond daarop 
waardoor voor sommige functies niet meer de bodem gesaneerd hoeft te worden. 

 
Natuurwaarde verhogen 

• Tijdelijke natuur: toename in aantallen en soorten, aantrekken van soorten die anders 
niet in gebied aanwezig zouden zijn en zelfs beschermde diersoorten. 

 
Geluidsoverlast reduceren 

• Overlast van een bron totaal wegnemen  door dichte bebouwing. 
 
Beeldkwaliteit verbeteren 

• Het beeld roept alleen positieve gevoelens op bij de meeste waarnemers. 
 
Sociale veiligheid verbeteren 

• Aanwezigheid omstanders op locatie, goede zichtbaarheid vanuit woningen en 
bedrijven, vluchtwegen aanwezig, goede verlichting ‘s nachts. 

 
Recreatiemogelijkheden omgeving vergroten 

• Voorziet in recreatiemogelijkheden voor meerdere doelgroepen van de omgeving 
 
Klantwaarde vergroten 

• Het grondgebruik zorgt ervoor dat er meer of betere kwaliteit diensten aan de klant 
(de infragebruiker) geleverd kunnen worden. 

 
Reputatie verbeteren – Beeld bij Omgeving 

• Activiteit brengt ProRail met positief bericht in beeld bij de volledig omgeving. 
• Leidt mogelijk tot meer positieve associatie met ProRail bij de omgeving. 

 
Reputatie verbeteren – Beeld bij Publieke Opinie 

• Activiteit zorgt ervoor dat ProRail op een positieve manier aandacht krijgt in de 
landelijke media. 

• Leidt mogelijk tot meer positieve associatie met ProRail in de publieke opinie. 
 
Risico op Projectvertraging (ondanks contractuele vastleggingen) 

• Geen of verwaarsloosbare vertraging. (Geen conflicten met exploitant, procedures; 
grondgebruik op tijd opgeruimd etc.) 

 
Risico op verminderde beschikbaarheid infrastructuur 
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• Geen of verwaarsloosbare vermindering beschikbaarheid. (Infra niet vervuild, 
beschadigd, zichtbaarheid niet aangetast, niet geblokkeerd, veiligheid infrastructuur 
tijdelijk in gevaar etc). 

 
Risico op Financiële Kosten 

• Geen of verwaarsloosbaar risico op kosten als hogere tijdsbesteding contractbeheer 
(meer uren asset management grondbedrijf), onverwachtte financiële schade 
(onverhaalbare schade, aansprakelijkheid, procedures), opportunity cost etc. 

 
Risico op Reputatieschade – Reputatie bij Omgeving 

• Positieve boodschap komt zoals bedoeld aan bij de doelgroep. Doelgroep volledig 
bereikt. 

 
Risico op Reputatieschade – Reputatie bij Publieke Opinie 

• Positieve boodschap komt zoals bedoeld aan bij de doelgroep. Doelgroep volledig 
bereikt. 
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BIJLAGE 6: BEPALING DREMPELWAARDE F-STATISTIC 

Onderstaand is een overzicht gegeven van voorbeelden van gevonden prioriteiten per criterium, 
waarbij de F-statistic is berekend. De voorbeelden zijn zo gekozen dat de F-statistic in dalende volgorde 
wordt weergegeven. 
 
De F-statistic is een maat om aan te kunnen geven in hoeverre de beoordelingen die een 
beslissingsnemer geeft aan verschillende alternatieven (met betrekking tot één zelfde criterium) niet 
van elkaar te onderscheiden zijn. Hoe hoger de waarde, hoe meer de gemiddelden van de groepen niet 
hetzelfde zijn en dus minimaal één van de groepen aanzienlijk verschilt van de andere groepen.  
 
Wanneer alle beoordelingen consequent niet van elkaar te onderscheiden zijn is de beslissingsnemer 
waarschijnlijk willekeurig geweest in zijn oordelen. De resultaten zullen dan weinig bruikbaar zijn omdat 
het eindresultaat door willekeur van de beslissingsnemer tot stand is gekomen, of omdat de 
beslissingsnemer geen onderscheid tussen de alternatieven kan maken. In de eerste situatie zijn de 
foutmarges zo groot dat de gemiddelden dicht bij elkaar liggen. In de tweede situatie zijn de 
foutmarges klein, maar liggen de gemiddelden desalniettemin dicht bij elkaar. 
 
Om de drempelwaarde voor de F-statistic te bepalen, worden de beoordelingen visueel beoordeeld op 
mate van onderscheidbaarheid van minimaal één gemiddelde van de andere gemiddeldes van de groep. 
De berekende F-waarde die bij de grensgevallen hoort is dan de gezochte drempelwaarde. 
 
Er wordt dus gelet op of:  

1) de foutmarges dermate groot zijn dat de gemiddelden van alle oordelen niet te 
onderscheiden zijn, en  
2) als de foutmarges klein zijn de gemiddelden desondanks toch niet-onderscheidbaar dicht bij 
elkaar liggen. 

 
Zo kan beoordeeld worden wat de grens is waarbij minimaal één van gemiddelden te onderscheiden 
wordt van de andere gemiddelden. Beoordelingen die onder deze drempelwaarden liggen zullen naar 
verwachting weinig bruikbare resultaten zijn. 
 

Goed onderscheidbaar 
 
DM5 crit 7 
F =  oneindig 
 

 
Figuur 6.1 geen foutmarges dus waarden zijn absoluut zeker te onderscheiden op basis van deze beoordelingen 
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DM1 crit 1.1 
F = 4,63 

 
 
DM2 crit 8.2 
F = 9,99 

 
 
 
DM2 crit 8.1 
F = 3,73 

 
Figuur 6.2 meest gemiddeldes op ongeveer één waarde, andere duidelijk lager 

 
  



 
28 

DM3 Crit 7 
F = 3,72 
 

 
Figuur 6.3 hogere, gemiddelde en kleinere gemiddeldes, foutenmarges dusdanig dat er onderscheid is 

DM2 crit 1.1 
F = 16,31 

 
 
DM 3 crit 1.2 
F = 3,49 
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DM3 Crit 1.3 
F = 4,89 

 
 
 
 
DM4 crit 1.3 
F = 7,65 

 
 
 
 

Grensgevallen: drempelwaarde 
Minder goed onderscheidbaar: net wel 
 
DM1 crit 2.1 
F = 1,71 
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DM 2 crit 3 
F = 1,68 
 

 
 
 
DM2 crit 4.1 
F = 1,61 

 
 
DM3 Crit 2.1 
F = 1,98 
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DM3 crit 4.2 
F = 1,62 
 

 
Figuur 6.4 lage gemiddeldes, een springt er boven uit mar wel met een grotere onzekerheid 

 
DM 5 crit 4.1 
F = 1,84 
 

 

DM 5 crit 4.2 
F  = 1,87 
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Grensgevallen net niet 
 
DM2 crit 1.3 
F = 1,28 
 

 
 
 
DM4 Crit 2.1 
F = 1,36 
 

 
Figuur 2.5 met kleine foutmarge, maar rest met erg grote foutmarge 

 
DM6 crit 1.2 
F = 1,22 
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DM 6 crit 4.2 
F = 1,31 

 
Figuur 6.6 gemiddelden op een na ongeveer even hoog op één na die een grote foutmarge heeft 

 
Slecht onderscheidbaar 
 
DM 1 crit 5 
F = 0,77 
 

 
 
 
 
DM 2 crit 2.2 
F = 0,81 
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Zeer slecht onderscheidbaar 
 
DM 5 Crit 3 
F = 0,15 
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BIJLAGE 7: RELATIEVE BEOORDELINGSAFWIJKING NRMSD PER 

BESLISSINGSNEMER 

 
Rijkswaterstaat 

 
Figuur 7.1 De relatieve afwijking in een beoordeling (NRMSD) voor alle beoordelingen van elke beslissingsnemer van RWS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NRMSD 

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

Crit. 1.1 0,35 0,22 0,23 0,26 0,17 0,44 0,28

Crit. 1.2 0,40 0,54 0,38 0,41 0,41 0,38 0,42

Crit. 1.3 0,45 0,42 0,43 0,37 0,13 0,29 0,35

Crit. 1.4 0,31 0,44 0,27 0,14 0,46 0,40 0,34

Crit. 2.1 0,36 0,57 0,53 0,43 0,26 0,61 0,46

Crit. 2.2 0,38 0,50 0,47 0,43 0,51 0,38 0,45

Crit. 2.3 0,31 0,38 0,41 0,36 0,37 0,27 0,35

Crit. 2.4 0,25 0,43 0,39 0,49 0,34 0,30 0,37

Crit. 3 0,26 0,35 0,39 0,52 0,64 0,37 0,42

Crit. 4.1 0,31 0,41 0,38 0,48 0,54 0,51 0,44

Crit. 4.2 0,38 0,31 0,42 0,40 0,34 0,46 0,38

Crit. 5 0,34 0,07 0,52 0,24 0,08 0,51 0,29

Crit. 7 0,05 0,18 0,50 0,35 0,00 0,35 0,24

Crit. 8.1 0,29 0,27 0,30 0,28 0,51 0,58 0,37

Crit. 8.2 0,29 0,17 0,31 0,32 0,47 0,52 0,35

Gew. Crit. 1 0,08 0,20 0,32 0,22 0,68 0,51 0,33

Gew. Crit. 2 0,33 0,15 0,69 0,53 0,66 0,29 0,44

Gew. Crit. 3 0,08 0,50 0,44 0,58 0,40 0,61 0,43

Gew. Crit. 4 0,48 0,37 0,80 0,38 0,29 0,36 0,45

Gew. Crit. 1.1 0,31 0,57 0,10 0,73 0,92 0,46 0,52

Gew. Crit. 1.2 0,23 0,42 0,80 0,79 0,62 0,61 0,58

Gew. Crit. 1.3 0,25 0,26 0,85 0,36 0,36 0,33 0,40

Gew. Crit. 1.4 0,10 0,47 0,79 0,34 0,36 0,51 0,43

Gew. Crit. 2.1 0,29 0,63 0,55 0,34 0,34 0,15 0,38

Gew. Crit. 2.2 0,16 0,33 0,47 0,25 0,55 0,90 0,44

Gew. Crit. 2.3 0,27 0,36 0,21 0,41 0,24 0,82 0,39

Gew. Crit. 2.4 0,22 0,69 0,37 0,18 0,43 0,95 0,48

Gew. Crit. 5 0,23 0,69 0,23 0,14 0,33 0,61 0,37

Gew. Crit. 7 0,56 0,33 0,56 0,37 0,69 0,62 0,52

Gew. Crit. 8 0,51 0,63 0,51 0,41 0,63 0,46 0,52
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ProRail 

 
Figuur 7.2 De relatieve afwijking in een beoordeling (NRMSD) voor alle beoordelingen van elke beslissingsnemer van ProRail. 

 

 
 
 
 
 

  

NRMSD 

per DM ProRail DM 1 ProRail DM 2 ProRail DM 3 ProRail DM 4 ProRail DM 5 ProRail DM 6 Gemiddelde

Crit. 1.1 0,43 0,08 0,26 0,09 0,07 0,13 0,17

Crit. 1.2 0,48 0,42 0,37 0,37 0,24 0,32 0,37

Crit. 1.3 0,35 0,27 0,35 0,37 0,15 0,17 0,28

Crit. 1.4 0,47 0,30 0,25 0,36 0,19 0,21 0,30

Crit. 2.1 0,51 0,40 0,35 0,43 0,34 0,38 0,40

Crit 2.2 0,72 0,47 0,43 0,39 0,45 0,42 0,48

Crit. 2.3 0,52 0,31 0,32 0,58 0,27 0,33 0,39

Crit. 2.4 0,59 0,34 0,12 0,48 0,23 0,20 0,33

Crit. 3 0,46 0,30 0,39 0,31 0,13 0,10 0,28

Crit. 4.1 0,49 0,33 0,17 0,47 0,43 0,46 0,39

Crit. 4.2 0,53 0,28 0,22 0,30 0,33 0,41 0,35

Crit. 5 0,34 0,31 0,32 0,16 0,25 0,31 0,28

Crit. 6 0,05 0,22 0,28 0,25 0,17 0,27 0,21

Crit. 7 0,24 0,38 0,32 0,11 0,23 0,19 0,24

Crit. 8.1 0,53 0,43 0,19 0,37 0,43 0,44 0,40

Crit. 8.2 0,36 0,41 0,25 0,31 0,40 0,43 0,36

Gew. Crit. 1 0,56 0,68 0,83 0,69 0,42 0,36 0,59

Gew. Crit. 2 0,38 0,40 0,56 0,99 0,16 0,76 0,54

Gew. Crit. 3 0,73 0,29 0,38 0,14 0,17 0,20 0,32

Gew. Crit. 4 0,25 0,66 0,48 0,78 0,43 0,47 0,51

Gew. Crit. 1.1 0,65 0,58 0,43 0,86 0,25 0,30 0,51

Gew. Crit. 1.2 0,51 0,56 0,11 0,25 0,08 0,40 0,32

Gew. Crit. 1.3 0,25 1,07 0,11 0,75 0,53 0,26 0,50

Gew. Crit. 1.4 0,50 1,24 0,33 0,79 0,78 0,55 0,70

Gew. Crit. 2.1 0,31 0,53 0,34 0,50 0,35 0,25 0,38

Gew. Crit. 2.2 0,64 0,67 0,76 0,63 0,32 0,25 0,55

Gew. Crit. 2.3 0,49 0,67 0,27 0,29 0,17 0,22 0,35

Gew. Crit. 2.4 0,65 1,17 0,70 0,93 0,07 0,43 0,66

Gew. Crit. 5 0,46 0,16 0,47 0,47 0,51 0,29 0,39

Gew. Crit. 6 0,64 0,28 0,27 0,17 0,33 0,76 0,41

Gew. Crit. 7 0,73 0,42 0,49 0,64 0,61 0,29 0,53

Gew. Crit. 8 0,23 0,55 0,34 0,80 0,46 0,71 0,51
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BIJLAGE 8: TOTALE VOORKEUREN EN RISICO’S PER BESLISSINGSNEMER. 

Hieronder zijn de totale voorkeuren en risico’s van elke beslissingsnemer weergegeven. Steeds zijn de 
prestatiebeoordelingen ten opzichte van ‘Maximaal’ en ‘Geen Actie’ gebruikt om gebruikt om de 
voorkeuren en risico’s te berekenen, het gemiddelde is vervolgens aangenomen als schatting van de 
werkelijke waarde. De foutbalken geven de NRMSD afwijking van de ‘metingen’ ten opzichte van hun 
gemiddelde waarde. Voor de gewichten van criteria is steeds het gemiddelde van oordelen uit de 
onderlinge vergelijkingen van de gewichten genomen. 

Rijkswaterstaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIET-FINANCIEEL 

Niet-Financieel Nut 

Niet-Financieel Nut Niet-Financieel Nut 

Niet-Financieel Nut 

Niet-Financieel Nut 
Niet-Financieel Nut 
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ProRail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet-Financieel Nut 

Niet-Financieel Nut 

Niet-Financieel Nut Niet-Financieel Nut 

Niet-Financieel Nut 
Niet-Financieel Nut 
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BIJLAGE 9: GEVOELIGHEIDSANALYSE 

De gemiddelde prestatieoordelen van de groep beslissingsnemers wordt gebruikt om de totale 
prioriteiten te berekenen. De gemiddelde groepsgewichten voor de criteria worden gebruikt, waarbij 
deze gevarieerd worden met de RMSD van de gewichten binnen de groep. Steeds is weergegeven: 
[rang gemiddelde gewichten] – [rang gevoeligheidsanalyse]. 
 
Rijkwaterstaat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rangverschillen

Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6

Uitgangspositie 7 3 5 4 6 2 1

1 + RMSD 0 -1 0 1 0 0 0 Natuur en Milieu +

1 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2- RMSD 0 -1 0 1 0 0 0 Omgevingswaarde -

3 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

3 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

4 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

4 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

1.1 + RMSD 0 0 1 -1 0 0 0 Bijdragen productie duurzame energie +

1.1 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

1.2 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

1.2 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

1.3 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

1.3 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

1.4 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

1.4 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2.1 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2.1 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2.2 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2.2 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2.3 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2.3 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2.4 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2.4 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

4.1 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

4.1 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

4.2 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

4.2 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

Uitgangspositie 6 5 1 4 2 3 7

5 + RMSD 0 0 0 0 -1 1 0 Projectvertraging +

5 - RMSD 1 -1 0 0 0 0 0 Projectvertraging  -

7 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

7 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

8 + RMSD 1 -1 0 0 0 0 0 Reputatie +

8 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

8.1 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

8.1 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

8.2 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

8.2 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0
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ProRail 

 

 
 
 
 
  

Rangverschillen

Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6

Uitgangspositie 5 4 7 6 2 3 1

1 + RMSD -2 0 1 1 0 0 0 Natuur en Milieu +

1 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2- RMSD 0 0 0 0 0 0 0

3 + RMSD 1 -1 0 0 0 0 0 Klantwaarde +

3 - RMSD -2 1 1 1 -2 1 0 Klantwaarde -

4 + RMSD 0 0 0 0 -1 1 0 Reputatie verbeteren +

4 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

1.1 + RMSD 0 0 1 -1 0 0 0 Productie duurzame energie +

1.1 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

1.2 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

1.2 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

1.3 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

1.3 - RMSD 0 0 1 -1 0 0 0 Bodem(water)kwaliteit verbeteren -

1.4 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

1.4 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2.1 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2.1 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2.2 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2.2 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2.3 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2.3 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2.4 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

2.4 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

4.1 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

4.1 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

4.2 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

4.2 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

Uitgangspositie 6 5 1 2 3 4 7

5 + RMSD 0 0 0 -2 0 2 0 Projectvertraging +

5 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

6 + RMSD 0 0 0 -1 -1 2 0 Verminderde beschikbaarheid +

6 - RMSD 0 0 0 -1 1 0 0 Verminderde beschikbaarheid -

7 + RMSD 0 0 0 -2 0 2 0 Extra financiële kosten +

7 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

8 + RMSD 1 -1 0 0 0 0 0 Reputatieschade +

8 - RMSD 0 1 0 -3 0 2 0 Reputatieschade -

8.1 + RMSD 0 0 0 -1 1 0 0 Reputatieschade omgeving +

8.1 - RMSD 0 0 0 0 0 0 0

8.2 + RMSD 0 0 0 0 0 0 0

8.2 - RMSD 0 0 0 -1 1 0 0 Reputatieschade publiek -
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BIJLAGE 10: BEHEERKOSTEN CASUSSEN 

De beheerkosten voor het perceel van Rijkswaterstaat zijn door de verantwoordelijke regionale dienst 
berekend en bepaald op 11.500 euro/jaar.  
 
Voor het perceel uit de casus van ProRail was geen concreet kostengetal voor de locatie voorhanden. 
Daarom zijn met de verantwoordelijke regio besproken welke beheeractiviteiten voorzien zouden zijn 
(snoeien en schouwen van de locatie) en aan de hand van de eenheidskosten en opslagen uit de 
kostenopzet van Rijkswaterstaat de beheerkosten bepaald. Deze bedragen voor de ProRail casus 5.900 
euro/jaar. Dit bedrag is teruggekoppeld naar de verantwoordelijke voor beheer in die regio, waar 
beaamt werd dat dit een realistisch bedrag zou zijn. 
 

Tarief Eenheid per keer Kosten per keer Per jaar 

     

Watergang maaien     

Tractor met 
voorzieningen 

€ 60 8 h € 480 € 960 

Vrachtauto € 70 8 h € 560 € 1.120 

     

Watergang baggeren     

Hydraulische kraan € 80 16 h € 1.280 € 213 

Vrachtauto 2x € 140 16 h € 2.240 € 373 

Stortkosten € 30 85 m3 € 2.556 € 426 

     

VTA controle incl. 
Rapport 

€ 70 16 h € 1.120 € 1.120 

     

Eventueel snoeien / 
vellen 

    

Hydraulische kraan 
met zaag 

€ 80 8 h € 640 € 640 

Vrachtauto € 70 8 h € 560 € 560 

Versnipperaar € 50 8 h € 400 € 400 

Stortkosten € 30 5 m3 € 150 € 150 

     

Struikvormers 
verwijderen 

    

Man met handmaaier € 50 16 h € 800 € 800 

     

Klepelen     

Tractor met 
voorzieningen 

€ 60 8 h € 480 € 480 

     

Directe kosten bekend    € 7.243 

Nader te detailleren   10% € 724 

Directe kosten totaal    € 7.967 

     

Mobilisatiekosten € 140 4 h € 560 € 1.120 

     

Uitvoeringskosten   4% € 319 

AK   8% € 637 

WR   5% € 398 

     

Totaal excl. onvoorzien    € 10.441 

     

Onvoorzien   10% € 1.044 

     

Totaal incl. 
onvoorzien 

   € 11.485 

Tabel 10.1 de opzet van beheerkosten in de RWS casus die is aangeleverd door de verantwoordelijke regionale dienst. 
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BIJLAGE 11A: BIJDRAGEN AAN TOTALE VOORKEUREN EN RISICO’S RWS 

Hierna volgen de elementen die de totale voorkeuren en risico’s van de alternatieven opbouwen. Het gaat hier dus steeds om een berekende voorkeur of 
risico vermenigvuldigd met een criteriumgewicht. Een hogere prestatiebeoordeling en een hoger criteriumgewicht geven een alternatief dus meer voorkeur 
of meer risico ten opzicht van de anderen. 
 
Deze elementen zijn bepaald op een ratioschaal: een twee keer zo hoge niet-financieel nut score, betekent dus ook twee keer meer voorkeur met 
betrekking tot het niet-financiële nut. Voor risico geldt hetzelfde, een twee keer zo hoge score betekent twee keer zo hoog risico. Op basis van deze scores 
kan geanalyseerd worden met betrekking tot welke criteria, welke alternatieven voorkeur krijgen en dus hoe ze onderling presteren.  
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0,048 
0,025 
0,020 
 
 
 
0,011 
0,008 
0,007 
 
 
 
0,079 
0,076 
0,057 
0,039 
 
 
 
 
 
0,197
  
0,107 
0,068 
 
 
0,103 
0,094 
 
 

RWS Alt. 1 Stadslandbouw 

 
Subcriteria 

 

0,084  Reputatie omgeving  
0,071  Reputatie publieke opinie   
0,068  Sociale veiligheid verbeteren 
0,063 Beeldkwaliteit verbeteren 
0,046 Bodem(water)kwaliteit verbeteren 
0,038 Recreatiemogelijkheden verbeteren 
0,027 Geluidsoverlast reduceren 
0,026 Natuurwaarde verhogen 
0,024 Bijdragen aan productie duurzame energie 
0,021 CO2 uitstoot reduceren 

 
 

Hoofdcriteria 
 

0,196 Omgevingswaarde verhogen 
0,161 Klantwaarde verhogen 
0,155 Reputatie verbeteren 
0,117 Natuur & milieu verbeteren 
 

 
Risico 
 

0,121 Extra financiële kosten  
0,116 Projectvertraging   
0,095 Reputatieschade  
 

Reputatieschade: 
0,052 Publieke opinie 
0,042 Omgeving 
 

RWS Alt. 0 Geen actie 

 
Subcriteria 

 

0,048  Geluidsoverlast reduceren  
0,025  Bodemkwaliteit verbeteren   
0,020  Reputatie publiek opinie 
0,019 Reputatie omgeving 
0,014 CO2 uitstoot reduceren 
0,012 Recreatiemogelijkheden  
0,012 Sociale veiligheid 
0,011 Bijdragen aan productie duurzame energie 
0,008 Beeldkwaliteit verbeteren 
0,007 Natuurwaarde verhogen 

 
 

Hoofdcriteria 
 

0,079 Omgevingswaarde verhogen 
0,076 Klantwaarde verhogen 
0,057 Natuur & milieu verbeteren 
0,039 Reputatie verbeteren 
 

 
Risico 
 

0,197 Reputatieschade  
0,107 Extra financiële kosten   
0,068 Projectvertraging  
 

Reputatieschade: 
0,103 Publieke opinie 
0,094 Omgeving 
 

RWS Alt. 2 Windmolens 

 
Subcriteria 

 

0,081  Bijdragen aan productie duurzame energie 
0,051  Reputatie publieke opinie   
0,035  CO2 uitstoot reduceren 
0,033 Bodem(water)kwaliteit verbeteren 
0,032 Reputatie omgeving 
0,026 Sociale verbeteren 
0,015 Recreatiemogelijkheden 
0,013 Beeldkwaliteit verbeteren 
0,007 Geluidsoverlast reduceren 
0,006 Natuurwaarde verhogen 

 
 

Hoofdcriteria 
 

0,155 Natuur & milieu verbeteren  
0,125 Klantwaarde verhogen 
0,083 Reputatie verbeteren 
0,062 Omgevingswaarde verhogen 
 

 
Risico 
 

0,217 Extra financiële kosten  
0,201 Projectvertraging   
0,175 Reputatieschade  
 

Reputatieschade: 
0,094 Omgeving 
0,081 Publieke opinie 
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0,048 
0,025 
0,020 
 
 
 
0,011 
0,008 
0,007 
 
 
 
0,079 
0,076 
0,057 
0,039 
 
 
 
 
 
0,197 
0,107 
0,068 
 
 
0,103 
0,094 
 
 
 

RWS Alt. 4 Zendmast 

 
Subcriteria 

 

0,042  Geluidsoverlast reduceren  
0,037  Reputatie publiek opinie   
0,031  Reputatie omgeving 
0,024 Bodem(water)kwaliteit verbeteren 
0,017 Sociale veiligheid verbeteren 
0,013 CO2 uitstoot reduceren 
0,011 Bijdragen aan productie duurzame energie 
0,011 Recreatiemogelijkheden vergroten 
0,011 Beeldkwaliteit verbeteren 
0,011 Natuurwaarde verhogen 

 
 

Hoofdcriteria 
 

0,119 Klantwaarde verhogen 
0,081 Omgevingswaarde verhogen 
0,068 Reputatie verbeteren 
0,059 Natuur & milieu verbeteren 
 

 
Risico 
 

0,211 Extra financiële kosten  
0,196 Projectvertraging   
0,159 Reputatieschade  
 

Reputatieschade: 
0,081 Publieke opinie 
0,079 Omgeving 
 
 

RWS Alt. 3 Industriehennep 

 
Subcriteria 

 

0,120  Bodemkwaliteit verbeteren  
0,050  Sociale veiligheid verbeteren   
0,047  Reputatie publiek opinie 
0,043 CO2 uitstoot reduceren 
0,038 Reputatie omgeving 
0,027 Duurzame energie 
0,021 Beeldkwaliteit verbeteren 
0,020 Natuurwaarde verhogen 
0,020 Geluidsoverlast reduceren 
0,010 Recreatiemogelijkheden vergroten 

 
 

Hoofdcriteria 
 

0,211 Natuur & milieu verbeteren 
0,100 Omgevingswaarde verhogen 
0,086 Klantwaarde verhogen 
0,085 Reputatie verbeteren 
 

 
Risico 
 

0,214 Reputatieschade  
0,126 Extra financiële kosten   
0,119 Projectvertraging  
 

Reputatieschade: 
0,110 Publieke opinie 
0,103 Omgeving 
 
 

RWS Alt. 5 Tijdelijke Natuur 

 
Subcriteria 

 

0,161  Reputatie omgeving  
0,132  Reputatie publieke opinie   
0,073  Recreatiemogelijkheden vergroten 
0,068 Bodem(water)kwaliteit verbeteren 
0,068 Beeldkwaliteit verbeteren 
0,068 Sociale veiligheid verbeteren 
0,050 Natuurwaarde verhogen 
0,033 Geluidsoverlast reduceren 
0,030 CO2 uitstoot reduceren 
0,028 Bijdragen aan productie duurzame energie 

 
 

Hoofdcriteria 
 

0,293 Reputatie verbeteren 
0,242 Omgevingswaarde verhogen 
0,216 Klantwaarde verhogen 
0,176 Natuur & milieu verbeteren 
 

 
Risico 
 

0,213 Projectvertraging  
0,168 Extra financiële kosten   
0,119 Reputatieschade  
 

Reputatieschade: 
0,066 Publieke opinie 
0,052 Omgeving 
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0,048 
0,025 
0,020 
 
 
 
0,011 
0,008 
0,007 
 
 
 
0,079 
0,076 
0,057 
0,039 
 
 
 
 
 
0,197 
0,107 
0,068 
 
 
0,103 
0,094 
 
 

RWS Alt. 6 Maximaal 

 
Subcriteria 

 

0,142  Reputatie publiek opinie  
0,134  Reputatie omgeving   
0,081  Sociale veiligheid verbeteren 
0,076  Bijdragen aan productie duurzame energie 
0,059 Recreatiemogelijkheden vergroten 
0,056 Beeldkwaliteit verbeteren 
0,055 Bodemkwaliteit verbeteren 
0,049 Natuurwaarde verhogen 
0,045 Beeldkwaliteit verbeteren 
0,043 Natuurwaarde verhogen 

 
 

Hoofdcriteria 
 

0,276 Reputatie verbeteren 
0,239 Omgevingswaarde verhogen 
0,226 Natuur & milieu verbeteren 
0,218 Klantwaarde verhogen 
 

 
Risico 
 

0,088 Projectvertraging  
0,049 Extra financiële kosten   
0,042 Reputatieschade  
  

Reputatieschade: 
0,021 Publieke opinie 
0,021 Omgeving (even groot risico) 
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BIJLAGE 11B: CRITERIA-GEWICHTEN RWS 

  

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

Criteriagewichten: Niet-financieel nut 

0.1 Niet-financieel 
nut 

1. Milieu en Natuur 
verbeteren 

1.1 Bijdragen  
productie 
duurzame 

energie 
samenleving 

1.2  
CO2-uitstoot 

RWS 
reduceren 

1.3 Bodem 
(water)- 
kwaliteit 

verbeteren 

1.4 Natuur-
waarde 

verhogen 

2. Omgevingswaarde 
locatie Verhogen 

2.1 Geluids-
overlast 

reduceren 

2.2 Beeld-
kwaliteit 

verbeteren 

2.3 Sociale 
veiligheid 

verbeteren 

2.4 Recreatie-
mogelijkheden 

omgeving 
vergroten 

3. Klant- 
waarde 

Verhogen 

4. Reputatie 
verbeteren 

4.1 Reputatie 
bij Omgeving 

4.2 Publieke 
Opinie 

0.0 Financiële  

Baten 
0.2 Risico 

0,00

0,20

0,40

0,60

Crit 1.1 Crit 1.2 Crit 1.3 Crit 1.4

Criteriagewichten: Milieu en Natuur 
verbeteren 

0,00

0,20

0,40

0,60

Crit 2.1 Crit 2.2 Crit 2.3 Crit 2.4

Criteriagewichten:  Omgevingswaarde 
locatie verhogen 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Crit 4.1 Crit 4.2

Criteriagewichten:  
Reputatie verbeteren 
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0.2 Hoogte van risico 

5. Risico op Projectvertraging 
(ondanks contractuele 

vastleggingen) 

7. Risico op extra Financiële 
Kosten 

8. Risico op  

reputatieschade 

8.1 Risico op 
reputatieschade 

Omgeving 

8.2 Risico op 
reputatieschade 
Publieke Opinie 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

Risico op
projectvergraging

Risico op extra
financiële kosten

Risico op
reputatieschade

Criteriagewichten: Risico 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

Risico op
reputatieschade

omgeving

Risico op
reputatieschade
publieke opinie

Criteriumgewicht: Risico op 
reputatieschade 
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BIJLAGE 12A: BIJDRAGEN AAN TOTALE VOORKEUREN EN RISICO’S PRORAIL 

Net als in de RWS-casus zijn ook voor ProRail de totale voorkeuren en risico’s bepaald. Voor meer uitleg over betekenis van de cijfers wordt verwijzen naar 

Bijlage 11A. Het enige verschil met de RWS-casus is dat de scores hier nog met een factor duizend zijn vermenigvuldigd, dat kan omdat het hier om ratio scores 

gaat. Gesommeerd zijn de scores van verschillende alternatieven met betrekking tot een criterium dus 1000 in plaats van 1. Dit is gedaan omdat dat wellicht 

eenvoudiger zou werken voor beslissingsnemers bij het overwegen van een beslissing, dan het werken met drie getallen achter de komma.  
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7 

6 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 
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34 

27 

18 
 

Klantwaarde verhogen 

Reputatie publieke opinie 

Geluidsoverlast reduceren 

Reputatie omgeving 

Sociale veiligheid verbeteren 

Beeldkwaliteit verbeteren 

Recreatiemogelijkheden omgeving 

CO2 uitstoot ProRail reduceren 

Bodemkwaliteit verbeteren 

Bijdrage gebruik duurzame energie 

Natuurwaarde verhogen 

 

 
 
 
 
0,048 
0,025 
0,020 
 
 
 
0,011 
0,008 
0,007 
 
 
 
0,079 
0,076 
0,057 
0,039 
 
 
 
 
 
0,197 
0,107 
0,068 
 
 
0,103 
0,094 
 

 

62 

37 

21 

18 
 

Klantwaarde verhogen 

Sociale veiligheid verbeteren 

Reputatie publieke opinie 

Reputatie omgeving 

Geluidsoverlast reduceren 

Bodemkwaliteit verbeteren 

Recreatiemogelijkheden omgeving 

Beeldkwaliteit verbeteren 

Bijdrage gebruik duurzame energie 

CO2 uitstoot ProRail reduceren 

Natuurwaarde verhogen 

 

   Risico                                          (138) 

26 

19 

19 

15 

10 

7 

5 

5 

3 

3 

2 

 

   Bijdrage aan Criteria                            (114) 

Beschikbaarheid infrastructuur 

Extra financiële kosten 

Projectvertraging 

Reputatieschade 
 

ProRail Alt. 1 Stadslandbouw 

   Risico                                          (126) 

   Bijdrage aan Criteria                            (92) 

Beschikbaarheid infrastructuur 

Reputatieschade 

Extra financiële kosten 

Projectvertraging 
 

ProRail Alt. 0 Geen Actie 
 

79 

44 

39 

30 
 

Klantwaarde verhogen 

Reputatie publieke opinie 

Bijdrage gebruik duurzame energie 

CO2 uitstoot ProRail reduceren 

Sociale veiligheid verbeteren 

Reputatie omgeving 

Geluidsoverlast reduceren 

Bodemkwaliteit verbeteren 

Recreatiemogelijkheden omgeving 

Natuurwaarde verhogen 

Beeldkwaliteit verbeteren 

 

   Risico                                          (192) 

28 

15 

10 

8 

5 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

 

   Bijdrage aan Criteria                             (77) 

Beschikbaarheid infrastructuur 

Reputatieschade 

Extra financiële kosten 

Projectvertraging 
 

ProRail Alt. 2 Windmolens 
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53 

48 

38 

26 
 

Klantwaarde verhogen 

Reputatie publieke opinie 

Reputatie omgeving 

Geluidsoverlast reduceren 

Sociale veiligheid verbeteren 

Bodemkwaliteit verbeteren 

Bijdrage gebruik duurzame energie 

CO2 uitstoot ProRail reduceren 

Recreatiemogelijkheden omgeving 

Beeldkwaliteit verbeteren 

Natuurwaarde verhogen 

 

   Risico                                          (165) 

144 

14 

5 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

   Bijdrage aan Criteria                           (176) 

Beschikbaarheid infrastructuur 

Reputatieschade 

Extra financiële kosten 

Projectvertraging 
 

ProRail Alt. 4 Zendmast 
 

57 

56 

36 

17 
 

Klantwaarde verhogen 

Bodemkwaliteit verbeteren 

Geluidsoverlast reduceren 

Reputatie publieke opinie 

Reputatie omgeving 

Sociale veiligheid verbeteren 

CO2 uitstoot ProRail reduceren 

Beeldkwaliteit verbeteren 

Bijdrage gebruik duurzame energie 

Natuurwaarde verhogen 

Recreatiemogelijkheden omgeving 

 

   Risico                                          (166) 

25 

16 

10 

10 

5 

5 

5 

3 

3 

2 

1 

 

   Bijdrage aan Criteria                           (84) 

Beschikbaarheid infrastructuur 

Reputatieschade 

Extra financiële kosten 

Projectvertraging 
 

ProRail Alt. 3 Industriehennep 
 

68 

50 

32 

11 
 

Reputatie publieke opinie 

Klantwaarde verhogen 

Reputatie omgeving 

Sociale veiligheid verbeteren 

Recreatiemogelijkheden omgeving 

Beeldkwaliteit verbeteren 

Geluidsoverlast reduceren 

Bodemkwaliteit verbeteren 

Natuurwaarde verhogen 

CO2 uitstoot ProRail reduceren 

Bijdrage gebruik duurzame energie 

 

   Risico                                          (161) 

29 

25 

23 

17 

10 

10 

9 

7 

5 

2 

2 

 

   Bijdrage aan Criteria                            (140) 

Beschikbaarheid infrastructuur 

Extra financiële kosten 

Projectvertraging 

Reputatieschade 
 

ProRail Alt. 5 Tijdelijke Natuur 
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0,048 
0,025 
0,020 
 
 
 
0,011 
0,008 
0,007 
 
 
 
0,079 
0,076 
0,057 
0,039 
 
 
 
 
 
0,197 
0,107 
0,068 
 
 
0,103 
0,094 
 

 

23 

14 

8 

8 
 

Klantwaarde verhogen 

Reputatie publieke opinie 

Geluidsoverlast reduceren 

Sociale veiligheid verbeteren 

Reputatie omgeving 

Bijdrage gebruik duurzame energie 

Bodemkwaliteit verbeteren 

Beeldkwaliteit verbeteren 

Natuurwaarde verhogen 

Recreatiemogelijkheden omgeving 

CO2 uitstoot ProRail reduceren 

 

   Risico                                          (53) 

175 

35 

25 

22 

21 

10 

9 

7 

5 

5 

4 

 

Beschikbaarheid infrastructuur 

Extra financiële kosten 

Reputatieschade 

Projectvertraging 
 

ProRail Alt. 6 Maximaal 

   Bijdrage aan Criteria                        (317) 
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BIJLAGE 12B: CRITERIA-GEWICHTEN PRORAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.1 Niet-financiële  
baten 

1. Milieu en Natuur 
verbeteren 

1.1 
Bijdragen  aan 

gebruik 
duurzame 

energie 
ProRail 

1.2 
CO2 uitstoot 

ProRail 
reduceren 

1.3 
Bodem 
(water)- 
kwaliteit 

verbeteren 

1.4 
Natuur-
waarde 

verhogen 

2. Omgevingswaarde 
locatie Verhogen 

2.1 
Geluids-
overlast 

reduceren 

2.2 
Beeld-

kwaliteit 
verbeteren 

2.3 
Sociale 

veiligheid 
verbeteren 

2.4 
Recreatie-

mogelijkheden 
omgeving 
vergroten 

3. Klant- 
waarde 

Verhogen 

4. Reputatie 
verbeteren 

4.1 
Reputatie bij 

Omgeving 
verbeteren 

4.2 
Reputatie in 

Publieke 
Opinie 

0.0 Financiële  

Baten 
0.2 Risico 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Crit 1.1 Crit 1.2 Crit 1.3 Crit 1.4

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

Crit 2.1 Crit 2.2 Crit 2.3 Crit 2.4

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Crit 4.1 Crit 4.2

Duurz.En.  CO2      Bodem    Natuur Geluid.      Beeld.       Soc. Veil.   Recretatie. Reputatie       Reputatie 
Omgeving    Pub. opinie 
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0.2 Hoogte van risico 

5. Risico op 
Projectvertraging 

(ondanks contractuele 
vastleggingen) 

6. Risico op 
Verminderde 

Beschikbaarheid 
infrastructuur 

7. Risico op extra 
Financiële Kosten 

8. Risico op 
reputatieschade 

8.1 Risico op 
reputatieschade 

Omgeving 

8.2 Risico op 
reputatieschade 
Publieke Opinie 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

Crit. 5 Crit. 6 Crit. 7 Crit. 8

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Crit 8.1 Crit 8.2

Proj. Vertr.   Beschik. Infra  Extra kosten   Rep. schade 

Rep. Sch.              Rep. Sch.                                             
Omgeving            Pub. opinie 
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