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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport van het afstudeeronderzoek dat de afsluiting vormt van mijn studie 

Bouwkunde met als afstudeerrichting Stedebouw in combinatie met Bouwinformatica. 

Halverwege mijn studie heb ik bewust gekozen voor deze unieke combinatie vanwege de 

vele mogelijkheden die ik zag voor het gebruik van computer software binnen de 

bouwkunde zoals bijvoorbeeld 3D ontwerpen, anima tie en virtual reality. Bij mijn 

orientatiestage bij ARCADIS heb ik voor het eerst kennis gemaakt met Geografische 

Informatie Systemen (GIS). Het werken met GIS sprak mij destijds erg aan. Later in mijn 

studie ben ik in aanraking gekomen met de opkomst van digitale ruimtelijke plannen en heb 

ik verschillende beslissingsondersteunende methoden en technieken bestudeerd. Mijn 

afstudeeronderzoek heb ik tevens uitgevoerd bij ARCADIS. Hier kreeg ik de vrijheid om 

zelf een onderzoek op te zetten op het gebied van software ontwikkeling voor GIS. Omdat 

er geen duidelijke vraag bestond, was het formuleren van een concrete doelstelling moeilijk. 

De uiteindelijke doelstelling van het onderzoek is het ontwikkeJen van een tool die het 

gebruik van geo-data bij het proces van locatie- en gebiedsontwikkeling verbetert en 

beslissingen ondersteunt. Op de vraag hoe deze tool eruit zou moeten zien, kon echter 

niemand antwoord geven. Om deze reden is goed gekeken naar de manier waarop 

ARCADIS nu gebruik maakt van GIS en naar beslissingsmodellen uit de literatuur. Hiermee 

is het uiteindelijk gelukt om een tool te ontwikkelen die aan de doelstelling voldoet, 

aanleiding geeft tot nader onderzoek en wellicht in de praktijk zal worden toegepast. 

Tot slot wil ik graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft 

geleverd aan mijn afstudeeronderzoek. Allereerst wil ik mijn begeleiders van de TV / e, 

Bauke de Vries, Aloys Borgers en Joran Jessurun bedanken voor de prettige en goede 

begeleiding tijdens mijn onderzoek. Daarnaast wil ik mijn begeleider van ARCADIS, Arjan 

Kremers bedanken voor zijn begeleiding en v~~r de vrijheid die ik tijdens mijn 

afstudeeronderzoek heb gekregen. V~~r het programmeren van de tool ben ik o.a. dank 

verschuldigd aan Mark Vis en Jos Pilon van de afdeling Geo-ICT. Cor Fokkinga, Niels van 

Geenhuizen, Daniel Vlag en Tom Bos wil ik bedanken voor hun deelname aan de tests en 

het leveren van gebruikersfeedback. Tenslotte wil ik familie en vrienden bedanken die mij 

tijdens mijn onderzoek hebben bijgestaan, in het bijzonder mijn vriendin Astrid en mijn 

ouders. 

Eindhoven, Augustus 2007 
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Sa menvatti ng 

Het ontwikkelen van een locatie of een gebied is een langdurig en zeer complex proces. 

Beslissingen die hierbij genomen moe ten worden zoals bijvoorbeeld de locatiekeuze voor 

een nieuwe woningbouwproject zijn zeer moeilijk te nemen. Inzicht in de vele aspecten die 

hierbij een rol kunnen spelen en kennis van ruimtelijke plannen en wet- en regelgeving zijn 

hierbij evenals ervaring met het proces van onmiskenbaar belang. De hoeveelheid van geo

data voor een locatie of gebied is omvangrijk en kan van grote waarde zijn bij het maken 

van beslissingen. Echter, in de praktijk blijkt dit niet altijd even makkelijk te zijn. Dit 

onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het adviesbureau ARCADIS, heeft als doel; het 

ontwikkelen van een tool die het gebruik van geo-data bij het proces van locatie- en 

gebiedsontwikkeling verbetert en beslissingen ondersteunt. 

Een veelgebruikte methode om ruimtelijke beslissingen zoals een locatiekeuze te 

ondersteunen is de ruimtelijke multicriteria analyse. Om een ruimtelijke multicriteria 

analyse uit te voeren moet gebruik worden gemaakt van een Geografisch Informatie 

Systeem (GIS). De huidige GIS software pakketten bieden een uitgebreide set GIS functies 

waarmee ruimtelijke multicriteria analyses wei mogelijk, maar ook erg complex en 

tijdrovend zijn. Dit terwijl bij het proces van locatie- en gebiedsontwikkeling het erg 

belangrijk is om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de vele aspecten die een rol spelen 

bij het ontwikkelen van een locatie of een gebied. In dit onderzoek is een GIS applicatie 

ontwikkeld ter ondersteuning van een ruimtelijke multicriteria analyse bij het proces van 

locatie- en gebiedsontwikkeling. 

In de ontwikkelde Ruimtelijke Multi Criteria Analyse tool (RMCA-tool) worden de 

verschillende aspecten van een locatie of gebied opgedeeld in criteria voor kansen, risico's 

en beperkingen. Het te onderzoeken gebied wordt opgedeeld in een raster van cellen 

waarbij voor iedere cel een score wordt berekend voor de ingestelde criteria. Deze scores 

geven aan hoe goed of slecht een cel scoort t.a.v. een criterium. Bijvoorbeeld, hoe bereikbaar 

is een locatie met het openbaar vervoer (kans), hoe groot is het risico in t.a .v. de 

grondwa terstand en is er wei of geen beperking aanwezig zoals een beschermd 

natuurgebied. Deze scores worden berekend op basis van geo-data bestanden. In deze geo

data bestanden zit informatie opgeslagen zoals bijvoorbeeld de locaties van stations, 

grondwaterstanden of de grenzen van natuurgebieden. De scores kunnen op verschillende 

manieren berekend worden. Hoe dit berekend wordt, is afhankelijk van het doe I van het 

criterium. In de RMCA-tool zijn vijf verschillende beoordelingsmethoden opgesteld 

waarmee de celscores voor de meest voor de hand liggende methoden eenvoudig berekend 

kunnen worden. De gebruiker kan met een paar muisklikken een criterium instellen en een 

zgn. criterium raster genereren. In een criterium raster worden de celscores opgeslagen en 

wordt zichtbaar waar de effecten van een criterium in een gebied optreden en hoe groot 

deze zijn. Dus, waar liggen kansen, risico's of beperkingen. Aile criteria worden hierarchisch 

en overzichtelijk gestructureerd in een evaluatiestructuur. Bovenaan in deze hierarchie staat 

het absolute doel van de ruimtelijke multicriteria analyse, zoals bijvoorbeeld een 

locatiekeuze voor een woningbouwproject. Deze keuze wordt bepaald aan de hand van de 

ingestelde criteria v~~r kansen, risico's en beperkingen. De kansen en risico's vormen samen 

de geschiktheid van een locatie. De gebruiker kan in de evaluatiestructuur criteria 



toevoegen v~~r kansen, risico's en beperkingen. De criteria kwmen indien nodig opgesplitst 

worden in subcriteria. In de evaluatiestructuur kwmen ook gewichten worden ingesteld 

waannee het be lang van een criterium wordt aangegeven. 

Het resultaat van de RMCA-tool is een set criterium rasters die wat structuur betreft 

overeenkomt met de ingestelde evaluatiestructuur. Met behulp van deze set kan een locatie 

of gebied vanuit verschillende perspectieven bekeken worden. De belangrijkste rasters 

hierin zijn echter de rasters v~~r de geschiktheid en de beperkingen. Met deze twee rasters 

wordt in een oogopslag duidelijk waar in een gebied de meest geschikte locaties voor een 

bepaalde runctie liggen. De set criterium rasters levert veel nieuwe infonnatie voor een 

locatie of gebied. Informatie die voorheen niet zo snel voorhanden was. De set criterium 

raster kan vervolgens nog op verschillende manieren geanalyseerd worden om tot een 

aanbeveling te komen v~~r een bepaaJde doelstelling. Het resultaat van de RMCA-tool kan 

hierbij ook gebruikt worden als input voor complexere evaluatiemethoden. 

De RMCA-tool is ontwikkeld als een extra component voor de GIS-software ArcMap 9.2 van 

ESRl. De werking en inzetmogelijkheden van de ontwikkelde tool zijn in dit onderzoek 

getest aan de hand van een aantal uiteenlopende locatie- en gebiedsontwikkelingsprojecten 

uit de praktijk. Vit deze tests is gebleken dat de RMCA-tool behalve bij een locatiekeuze ook 

ingezet kan worden bij andere problemen zoals het iruichten van een gebied, het beoordelen 

van de geschiktheid van een locatie, het beoordelen van risico's en aankopen van perce len 

en het inschatten van de haalbaarheid van een project. Dankzij de RMCA-tool is het 

uitvoeren van een ruimtelijke multicriteria analyse eenvoudiger, sneller en overzichtelijker 

geworden. Bovendien is de RMCA-tool f1exibel en kan een ruimtelijke multicriteria analyse 

snel en eenvoudig worden aangepast om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren of om 

verschillende scenario's door te rekenen. Een groot voordeel van de RMCA-tool is dat de 

manier waarop de analyse is uitgevoerd (in delen) kan worden opgeslagen en kan worden 

hergebruikt. De kennis en ervaring die zo belangrijk is bij het proces van locatie- en 

gebiedsontwikkeling kan hierin (deels) worden opgeslagen waardoor het mogelijk is om een 

locatie of gebied met een druk op de knop te onderzoeken en inzicht te krijgen in de kansen, 

risico's en beperkingen. 
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Inleiding 

MNLEIDING 

Nederland telt 16,3 miljoen inwoners op een oppervlakte van 41.526 km2
• De ruimtedruk in 

Nederland is groot en de Nederlandse regering weet dit maar al te goed. Dit blijkt onder 

andere uit de titel van de Vijfde Nota 'Ruimte maken, ruimte del en' en slogans als 

'Nederland is klein, denk groot' (Ministerie van VROM). Nederland kent een zeer 

uitgebreide wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Daamaast bestaat 

ook de traditie om bij het tot ontwikkeling brengen van een locatie aIle belangen te 

behartigen. Zo hebben niet aileen omwonenden van een locatie inspraak op de ontwikkeling 

van diie locatie, maar kan zelfs een kleine bedreigde diersoort, zoals bijvoorbeeld de 

Korenwolf, hele bouwprojecten stilleggen wanneer natuur- en milieuorganisaties hiervoor 

juridische procedures opstarten. Ook voor de sturing van het ruimtelijk beleid kent 

Nederland verdeeld over verschillende schaalniveaus een scala aan ruimtelijke 

beleidsplannen waarmee rekening gehouden dient te worden bij het ontwikkelen van een 

locatie. Voorbeelden hiervan zijn het bestemmingsplan, structuurplan of streekplan. 

Het proces van locatie- en gebiedsontwikkeling is daarom erg complex en neemt vee I tijd in 

beslag. Bij het ontwikkelen van een locatie kunnen veel onverwachte vertragingen 

voorkomen die een belangrijk risico vormen voor de haalbaarheid van een gewenste 

ontwikkeling. Bij het ontwikkelen van een locatie is het daarom van groot be lang te weten 

wat de risico's zijn en waar deze risico's in het gebied liggen. Behalve de risico's spelen ook 

de kansen en randvoorwaarden van een locatie een belangrijke rol bij het ontwikkelen van 

de locatie. Deze risico's, kansen en randvoorwaarden hebben vaak een geografische locatie 

en kunnen daarmee m.b.v. een Geografisch Informatie Systeem (GIS) in kaart gebracht 

worden. Het gebruik van GIS en het daarmee inzichtelijk maken van kansen, risico's en 

randvoorwaarden versnelt het besluitvormingsproces en helpt bij het creeren van een 

bestuurlijk draagvlak. Het is echter ook een tijdrovend karwei waarvoor een deskundige op 

het gebied van GIS ingezet moet worden. Omdat vee I handelingen herhalend zijn zou het 

gemakkelijk zijn als ze geautomatiseerd kunnen worden, zodat er eenvoudig gebruik kan 

worden gemaakt van geo-informatie bij het proces van locatie- en gebiedsontwikkeling. Dit 

levert behalve een tijdswinst voor het produceren van kaartmateriaal ook het voordeel op 

dat beslissingen sneller genomen kunnen worden. 
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Figuur 1 Onderzoeksopzet In 

fasen 

De voorgaande aanleiding heeft geleid tot de volgende probleemstelling: 

Het nemen van beslissingen bij het proces van locatie- en gebiedsontwikkeling is een zeer moeilijke 
opgave. De informatie afkomstig uit geo-data zou hierbij goed gebruikt kunnen worden, maar in de 

praktijk blijkt dit echter niet eenvoudig. De wens bestaat om het gebruik van geo-data bij het proces 

van locatie- en gebiedsontwikkeling te verbeteren en beter te integreren bij het nemen van 

beslissingen. 

Dit heeft geleid tot onderstaande doe Is telling: 

Het ontwikkelen van een tool die het gebruik van geo-data bij het proces van locatie- en 

gebiedsontwikkeling verbetert en beslissingen bij dit proces ondersteunt. 

ONOERZOEKSOPZET 

Om bovenstaande tool te ontwikkelen is het onderzoek opgedeeld in een aantal fasen. 

Onderstaande geeft een overzicht van de verschillende fasen. In ieder fase worden een 

aantal deelvragen beantwoord of worden een aantal de stappen gedaan waarmee de 

bovenstaande doelstelling uitgevoerd wordt. 

Vooronderzoek 

Opstellen 

Beslissingssysteem 

Concept 

Ontwerp 

Technisch 

Ontwerp 

Bouwen 

tool 

Evaluatie 

In het vooronderzoek wordt het proces van locatie- en 

gebiedsontwikkeling en de beslissingen die daarbij genomen 

moeten worden onderzocht. Hierin wordt tevens een overzicht 

gemaakt van de geo-data die beschikbaar is en worden de 

mogelijkheden van GIS verkend. In de volgende fase wordt een 

beslissingssysteem opgesteld waarmee de beslissingen 

ondersteund kunnen worden. Dit wordt gedaan door gebruik te 

maken van bestaande evaluatiemethoden en technieken uit de 

literatuur. Vervolgens wordt het beslissingssysteem toegepast en 

getest met gebruik van de bestaande GIS software. Hierbij wordt 

gelet op het gemak waarmee dit kan worden uitgevoerd en de 

punten die verbeterd kunnen worden. Deze punten leiden in de 

concept on twerp fase tot een pakket van eisen waaraan de te 

ontwikkelen tool zou moeten voldoen. In deze fase word t de 

werking van de tool in grote lijnen voorgesteld en wordt m.b.v. 

screens de tool gevisualiseerd. In de technisch ontwerp fase wordt 

onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de voorgestelde tool te 

ontwikkelen en wordt het tool ontwerp verder uitgewerkt. 

Hiertoe wordt een functioneel ontwerp en een class diagram 

gemaakt. Uiteindelijk wordt in de volgende fase de tool 

daadwerkelijk gebouwd. De tool wordt in delen geprogrammeerd 

waarbij de verschillende functies tussentijds worden getest zodat 

fouten in de programmeercode vroegtijdig gevonden kunnen 

worden. In de laatste fase wordt de ontwikkelde tool in de 

praktijk getest en geevalueerd. 

Pagina I 7 



LEESWUZER 

In het tweede hoofdstuk wordt het probleemgebied van de te ontwikkelen tool verkend en 

omschreven. Aan de hand van een literatuurstudie en praktijkvoorbeelden van ARCADIS 

wordt de complexiteit van het proces van locatieontwikkeling onderzocht en beschreven. In 

hoofdstuk drie wordt gekeken naar GIS & geo-data. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat 

geo-data en GIS zijn en wordt het verschil tussen geo-data en geo-informatie uitgelegd. 

Tevens worden de ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie van geo-data en de 

beschikbaarheid van geo-data via het internet in beeld gebracht en wordt de gebruikte 

software in het onderzoek besproken. In hoofdstuk vier wordt de evaluatiemethode 

besproken die in de ontwikkelde tool gebruikt wordt ter ondersteuning van beslissingen. 

De tool die ontwikkeld wordt komt in hoofdstuk vijf aan bod. Hierin wordt uitgelegd 

waarom er behoefte is aan een nieuwe tool, hoe de tool is ontwikkeld en hoe de tool 

functioneert. In hoofdstuk zes wordt de werking en het resultaat van de tool onderzocht en 

geevalueerd. De werking van de tool is hierbij getest aan de hand van een uitgebreide 

ruimtelijke multicriteria analyse voor een locatiekeuze voor grote woonlocaties in de regio 

Eindhoven. Om de gebruikerservaringen te onderzoeken is de tool door een aantal 

proefpersonen getest bij een aantal uiteenlopende projecten uit de praktijk. Tot slot wordt in 

hoofdstuk zeven de conclusie van dit onderzoek gegeven en worden enkele aanbevelingen 

voor verdere ontwikkeling van de tool en nader onderzoek gedaan. 
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Locatie- en 
Gebiedsontwi kkel i ng 

Locatieontwikkeling is het integrale proces dat zich bezig houdt met de zich ontwikkelende 

en / of veranderende functionaliteit en kwaliteit van locaties (Geukemeijer, 2005). Enkele 

voorbeelden hiervan zijn: binnenstedelijke herinrichting, woningbouw, de aanleg van 

bedrijventerreinen, commercieel vastgoed, glastuinbouw en de infrastructuur van 

vrijetijdsaccommodaties. Locatieontwikkeling kan hierin vergeleken worden met 

projectontwikkeling. Projectontwikkeling is het risicodragend initieren, organiseren, (doen) 

uitvoeren en coordineren van aile taken die nodig zijn voor het vervaardigen en/of 

opwaarderen van onroerende zaken, incIusief het aankopen van de daarvoor benodigde 

opstallen en/of grond (Keeris, 2001). Locatieontwikkeling is daarom eigenlijk een vorm van 

projectontwikkeling waarbij het niet enkel gaat om onroerende zaken, maar om de 

ontwikkeling van een locatie in zijn geheel. Wanneer de locatie van een zeer grote omvang 

is, komt de term gebiedsontwikkeling in beeld. Bij gebiedsontwikkeling wordt een gebied 

vanuit een breed perspectief bekeken en wordt een krachtige visie voor een lange termijn 

ontwikkeld. Volgens deze visie kunnen vervolgens een of meerdere locaties binnen het 

gebied ontwikkeld worden. Gebiedsontwikkeling is daarmee het overkoepelende proces 

waarbinnen een of meerdere locatieontwikkelingen als deelproject kunnen plaatsvinden. 

Zoals in hoofdstuk een al vermeld zijn processen bij locatie- en gebiedsontwikkeling zeer 

complex. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van onderstaande punten een beeld geschetst 

van deze complexiteit. 

Betrokken partijen, 

Ruimtelijke plannen 

Thema's en aspecten 

Wet en regelgeving 

Fasen 

Benaderingswijze 

BETROKKEN PARTIJEN 

Bij locatie- en gebiedsontwikkeling zijn zowel publieke als private partijen betrokken. 

Publieke partijen zijn het Rijk, de provincie, een samenwerkingsregio (een regio van 

samenwerkende gemeentes) en een gemeente. Private partijen zijn o.a. ontwerpers, 

beleggers, projectontwikkelaars, gebruikers, woningcorporaties, financiers, aannemers, 

grondeigenaren, milieugroeperingen en de eigenaren van omliggende gebieden. De 

betrokkenheid van verschillende partijen in het proces heeft uiteenlopende en soms 

tegenstrijdige gewichten in het proces tot gevolg. Zo stellen omwonenden van een te 

ontwikkelen gebied zich vaak vijandig op tegen de geplande ontwikkeling en staan 
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grondeigenaar en ontwikkelaar veelallijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de hoogte 

van de grondprijs. Bij een goede ontwikkeling van een locatie of gebied wordt daarom 

rekening gehouden met aBe betrokken partijen en wordt zorgvuldig een afweging gemaakt 

tussen de verschilIende belangen. 

RUIMTELUKE PlANNEN 

Bij locatie- en gebiedsontwikkeling moet uiteraard rekening worden gehouden met de 

bestaande situatie van een gebied, maar ook met de toekomstige situatie die door de 

overheid wordt vastgelegd in ruirntelijke plannen. Het maken van ruirntelijke plannen 

gebeurt op vier niveaus, te weten; nationaaJ, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. 

Op nationaal niveau worden door het Rijk beleidsnota's opgesteld, waaruit de 

planologische kembeslissingen volgen. Een planologische kernbesIissing (pkb) is een ruwe, 

globale schets van de inrichting van de ruirnte en wordt ook weI structuurschema genoemd 

(Ministerie van VROM, 2004). Op provinciaal niveau wordt door de Gedeputeerde Staten 

een streekplan opgesteld. In een streekplan geeft de provincie globaal aan waar landbouw, 

natuur en recreatie mogen komen en waar er ruirnte is voor kantoren, huizen, 

bedrijfsterreinen en wegen (Ministerie van VROM, 2007a). 

Op regionaal niveau wordt door de overheden in een samenwerkingsregio een 

structuurplan opgesteld. In een structuurplan staat de te verwachten toekomstige 

ruirntelijke ontwikkeling van de samenwerkende gemeentes. Dit heeft tot doel dat 

gemeentes onderling hun plannen op elkaar kunnen afstemmen. Tot slot stelt de gemeente 

aan de hand van het provinciale streekplan een gemeentelijk structuurplan en een 

gemeentelijk bestemmingsplan op. In het bestemmingsplan staat wat er op een bepaalde 

locatie aan grondgebruik is toegestaan en aan welke voorschriften gehouden moet worden. 

Momenteel is er in de wet Ruimtelijke Ordening een verandering gaande wat tot gevolg 

heeft dat de pkb's, streekplannen en gemeentelijke structuurplannen vervangen zullen 

worden door structuurvisies. Ten tijde van het schrijven van dit afstudeeronderzoek, zijn de 

pkb's, streekplannen en gemeentelijke structuurplannen echter nog steeds van kracht. 

Van aile soorten ruirntelijke plannen is het bestemmingsplan het enige juridisch bindende 

plan, de overige plannen zijn enkel sturend. Dit wil echter niet zeggen dat het 

besternmingsplan altijd het belangrijkste plan bij locatie- en gebiedsontwikkeling is. Welk 

ruirntelijk plan van belang is voor een project is geheel afhankelijk van het schaalniveau, het 

ontwikkelingsprogramma en de initiatiefnemer van het project. 

Wanneer een projectontwikkelaar bijvoorbeeld op zoek is naar een gebied voor de 

ontwikkeling van tien huizen, zal het besternmingsplan het belangrijkste plan zijn. Wanneer 

meerdere gemeentes gezamenlijk op zoek zijn naar locaties voor woningbouw is een 

regionaal structuurplan het belangrijkste plan. In dit geval kan een bestemmingsplan 

worden gewijzigd of kan, bijvoorbeeld via artikel19 wet Ruirntelijke Ordening, een 

vrijstelling worden verleend op een bestemmingsplan. 

THEMA'S EN ASPECTEN 

Bij locatie- en gebiedsontwikkeling spelen vele thema's en aspecten een belangrijke rol in de 

potentiele ontwikkelingsmogelijkheden van een gebied en de (financiele) haalbaarheid van 

een gewenste ontwikkeling. Het gaat hier om thema's als natuur, water, archeologie, bodem 

en milieu of om aspecten zoals geluidshinder, bereikbaarheid of de aantrekkelijkheid van 

een locatie. Als er in een gebied bijvoorbeeld een beschermde diersoort voorkomt, een 
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prehistorische nederzetting in de grond zit, de grondwaterstand hoog is of er een flinke 

bodemverontreiniging in de grond zit, kan dit bij de ontwikkeling van een locatie 

vanzelfsprekend voor enorme kosten zorgen. Het is van belang om een goed inzicht te 

krijgen in de invloed van al deze verschillende thema's en aspecten op de potentiele 

ontwikkelingsmogelijkheden en de haalbaarheid van een gewenste ontwikkeling. 

ARCADIS gebruikt hiervoor een quickscan, deze bestaat uit een bureaustudie, aangevuld 

met veldbezoek. Met de quickscan wordt inzicht verkregen in de aanwezigheid van al deze 

thema's en aspecten en worden de effecten en financiele consequenties hiervan op de 

gewenste ontwikkeling ingeschat. Dit is echter aileen een werkmethode en geen 

geautomatiseerd systeem zoals in dit afstudeeronderzoek ontwikkeld wordt. 

WET·EN REGELGEVING 

Veel van de bovenstaande thema's en aspecten worden in Nederland dOOF de wet- en 

regelgeving geregeld. Enkele voorbeelden van belangrijke wetten voor locatie- en 

gebiedsontwikkeling zijn de Wet ruimtelijke ordening Woningwet, Bouwverordening, Wet 

rnilieubeheer, Wet Geluidhinder, Ontgrondingenwet, Monumentenwet, Flora en Faunawet 

en Natuurbeschermingswet. Voor het uitvoeren van bepaalde bouwwerkzaamheden ofhet 

bouwen in bepaalde gebieden zijn vaak tal van vergunningen nodig. Voorbeelden van deze 

vergunningen zijn de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning, 

kapvergunning, of grondwateronttrekkingvergunning. Deze dienen aangevraagd te worden 

bij overheidsinstanties en kunnen voor onvoorziene kosten en vertragingen zorgen. 

FASES VOOR LOCATlEONTWIKKEUNG 

Uitgaande van het feit dat het initiatief al genom en is, kan het proces van 

locatieontwikkeling tot aan de oplevering van het project ingedeeld worden in vier fases; 

1. Haalbaarheid 

2. Uitgangspunten 

3. Planon tw ikkeling 

a. Concept Masterplan 

b. Definitief Masterplan 

c. Bestemmingsplan 

4. Uitvoering 

In dit afstudeeronderzoek ligt de nadruk op de eerste twee fasen, de haalbaarheid en de 

uitgangspunten. 

In de haalbaarheidsfase wordt; 

• een strategie bepaald, 

• de locatie(s) onderzocht en 

• een inschatting gemaakt van de haalbaarheid van het project. 

Daarna wordt in de uitgangspuntenfase; 

• het programma van eisen opgesteld, 

• de uitgangspunten voor het plan bepaald, 

• een eventuele locatiekeuze definitief besloten en 

• een grondbeleid en grondexploitatie opgesteld. 

Tijdens de planontwikkelingsfase wordt; 
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locatieontwlkkeling. 

(Bron; ARCADIS. CUr5US 

Locatieontwikkeling) 

• het uiteindelijke plan ontwikkeld aan de hand van een drietal plannen. 

o In het concept masterplan wordt in grote lijnen het stedebouwkundig 

concept voor de ontwikkeling geschetst. 

o In het definitieve masterplan wordt het masterplan verder uitgewerkt en 

defininef vastgelegd. 

o Uiteindelijk worden in een bestemmingplan de verschillende functies of 

bestemmingen uit het masterplan juridisch vastgelegd. 

In de uitvoeringsfase wordt de uitvoering voorbereid. Hierin worden 

• de bestekken geschreven, 

• wordt de locatie bouw- en woonrijp gemaakt en 

• wordt het plan uitgevoerd. 

In onderstaand figuur staan de belangrijkste tussenproducten van locatieontwikkeling 

weergegeven met daarboven de verschillende facetten die een rol spelen tijdens het proces. 

i 

i 
.s::. 

11 .e 
.E 

Naarmate het proces vordert neemt de bemvloedbaarheid en richting van de ontwikkeling 

steeds verder af. De behoefte aan informane en de nauwkeurigheid van de informane 

neemt hierin steeds meer toe. De beslissingen die aan het begin van het proces genomen 

worden zijn daarmee bepalend voor het verloop van het verdere proces en hiermee erg 

belangrijk. Dit terwijl ze in een relatief korte tijd genomen moeten worden in een stadium 

waarin de minste informatie beschikbaar is. 

LOCATIEBENADERIN6 

Ais het gaat om de manier waarop naar een geschikte locatie wordt gezocht, kan er 

onderscheid worden gemaakt in drie type locatiebenaderingen: 

1. Locatiekeuze in een zoekgebied 

2. Afweging van meerdere locaties 

3. Een concrete locatie 

1. LocaUekeuze In een zoekgebled 

Bij een locatiekeuze in een zoekgebied wordt er binnen een bepaald gebied gezocht naar de 

meest geschikte locatie die voldoet aan aile eisen voor de gewenste ontwikkeling. 
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Figuur 3 Voorbeeld van €en 

zoekgebled 

Het zoekgebied is in dit geval vaak een gemeente of (delen van) een samenwerkingsregio, 

maar kan ook een hele provincie of zelf heel Nederland zijn. Deze benadering wordt 

bijvoorbeeld toegepast bij het zoeken naar geschikte locaties voor nieuwe woon- en 

werklocaties v~~r de periode tot 2030 in de stadsregio Eindhoven (zie figuur 3). Om tot een 

dergelijke aanwijzing van locaties te kunnen komen moe ten vragen worden beantwoord als: 

• Wat zijn de eisen waaraan een locatie moet voldoen? 

• In welke gebieden kan de ontwikkeling in geen geval plaatsvinden? 

• In welke gebieden kan de ontwikkeling bij voorkeur wei of niet plaatsvinden? 

2. Afweglnll van meerdere local/ea 

Indien er meerdere locaties zijn aangewezen als potenW!le locatie v~~r de gewenste 

ontwikkeling, dient er een afweging gemaakt te worden tussen de verschillende locaties. 

Een voorbeeld hiervan is de gemeente Etten-Leur die een sportpark wi! ontwikkelen op een 

van de dlrie potentiele locaties (zie figuur 4). De keuze wordt gemaakt op basis van de 

financiele haalbaarheid en de geschiktheid van de verschillende locaties. Hiertoe wordt een 

ruimtelijke inventarisatie van de verschillende locaties gemaakt en worden eventuele 

kansen en risico's in beeld gebracht. 
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Flguur 4 VoorbeeJd van 

atweging van meerdere 

loca1I~. 

Flguur 5 Voorbeelden van 

een concrete IOGltIe. 

3. ten concrete local/e 
De laatste locatiebenaderingswijze is de benadering van een concrete locatie. In dit gevalligt 

de locatie al vast en wordt het gehele plangebied of een deel van het plangebied ontwikkeld. 

Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een voormalig fabrieksterrein tot een 

aantrekkelijk woongebied. Het kan bij deze benadering gaan om zowel relatief kleine 

locaties zoals het voormalige fabrieksterrein, maar ook om grotere gebieden zoals een 

grootschalige woningbouwlocatie waarbij al weI een gebied is aangewezen, maar het gebied 

nog moet worden ingericht. Ook als de locatie al vast ligt, is het van belang aile kansen, 

risico's en beperkingen in kaart te brengen om zo alsnog de haalbaarheid van het project in 

te kunnen schatten en de planontwikkeling hierop af te stellen. 

Voor grotere gebieden kan voorafgaand aan de planontwikkeling een strategische 

gebiedsvisie worden opgesteld. Hierin wordt m.b.v. inrichtingsmodellen grofweg 

aangegeven welke functies (wonen, werken, voorzieningen, natuur en water) waar worden 

ingevuld. In dit geval bepalen de kansen, risico's en beperkingen van het gebied hoe deze 

modellen worden ingericht. 
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CONCLUSIE 

Of het nu gaat om een zoekgebied, meerdere potentiele locaties of een concrete locatie, bij 

locatie- en gebiedsontwikkeling worden er altijd beslissingen gemaakt die betrekking 

hebben op de potentiele ontwikkelingsmogelijkheden, de geschiktheid van een locatie en/of 

de haalbaarheid van een project. Zoals blijkt uit dit hoofdstuk, is het proces van locatie- en 

gebiedsontwikkeling een zeer complex proces en zijn deze beslissingen moeilijk te nemen. 

Bovendien moeten de beslissingen genomen worden in een stadium waarin de minste 

informatie beschikbaar is. Kennis van de vele aspecten, ruirntelijke plannen en wet- en 

regelgeving zijn hierbij evenals ervaring met het proces van en de verschillende belangen bij 

locatie- en gebiedsontwikkeling van onmiskenbaar belang. 
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Rguur 6 verschdlende 

soorten g€o-dala. 

GIS & Geo-data 

De ontwikkelde tool in dit afstudeeronderzoek maakt gebruik van Geo-data en GIS. In dit 

hoofdstuk wordt uitgelegd wat Geo-data en GIS zijn. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op het 

verschil tussen Geo-data en Geo-informatie. Tevens worden de ontwikkelingen op het 

gebied van standaardisatie van geo-data besproken en de mogelijkheden van de 

beschikbaarheid van geo-data via het internet in beeld gebracht. Tot slot wordt verwezen 

naar de gebruikte software in het onderzoek en worden de belangrijkste componenten 

hiervan uitgelegd. 

GE().I)ATA 

Geografische data of kortweg geo-data is data met een verwijzing naar een plek op de aarde. 

Als bijvoorbeeld van een bepaald gebied bekend is dat de grondwaterstand in 

grondwatertrap II vaH, dan is dit geo-data. Geo-data wordt opgeslagen in geo

databestanden. De verschillende vormen van geo-data zijn punten, lijnen, vlakken en raster. 

PUNTEN L1JNEN VLAKKEN RASTER 

Het aanbod van geo-data is enorm. Voor de provincie Noord-Brabant zijn er tal van geo

databestanden met data over bijvoorbeeld bodemverontreinigingen, grondwaterstanden, 

snelwegen, cultuurhistorische monumenten, natuurwaarden, bedrijventerreinen etc. Bijlage 

een geeft een gestructureerd overzicht van een deel van beschikbare geo-data voor Noord

Brabant. De verwachting is bovendien dat het aanbod van geo-data in de toekomst aileen 

nog maar in hoeveelheid zal toenemen en door de mogelijkheden van internet ook beter 

beschikbaar zal zijn. 

Alhoewel er in dit afstudeeronderzoek nog geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheden 

van het verkrijgen van geo-data via internet, is het met het oog op de toekomst toch nuttig 

deze mogelijkheden uiteen te zetten. Het beschikbaar stellen van geo-data via internet gaat 

via een GIS-service. Het Open Geospatial Consortium (OGC), een internationale 

leidinggevende non-profit organisatie op het gebied van de ontwikkeling van geo-service 

standaarden, heeft hier enkele inter-operabele standaarden voor ontwikkeld (Open 

Geospatial Consortium, 2007); 

• Geography Markup Language (GML) is een XML structuur waarmee geo-data kan 

worden opgeslagen. 
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Tabel 1 Status van de 

ecologis(he hoofdStruduur 

• Web Map Service (WMS) is een protocol dat de gebruiker mogelijkheid biedt om 

een visuele weergave van geo-data te publiceren zonder de geo-data zelf aan te 

leveren. 

• Web Feature Service (WFS) is een protocol dat de gebruiker de mogelijkheid biedt 

om vector data op te vragen, aan te leveren of te bewerken. 

• Web Coverage Service (WCS) is een interface dat de gebruiker de mogelijkheid 

biedt om raster data op te vragen, aan te leveren of te bewerken. 

Met behulp van deze services is het mogelijk dat de provincies en gemeenten, samen de 

belangrijkste leveranciers van geo-data voor locatie- en gebiedsontwikkeling, hun geo-data 

in de toekomst via het internet gaan ontsluiten en up to date houden. In dit kader is door de 

overheid in het jaar 2000 een uitvoerings- en stimuleringsprograrnma gestart met de naam 

DURP (Ministerie van VROM, 2007b). DURP staat v~~r Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke 

Plannen en heeft als doe I ruimtelijke informatie digitaal toegankelijk te maken zodat er 

sneller gewerkt en beter gepland kan worden (DURP, 2007). Ook op Europees niveau zijn 

dergelijke ontwikkelingen gaande, zo heeft de Europese Cornmissie Inspire (Infrastructure 

for Spatial Information in Europe) opgericht. Inspire heeft als doel het toegankelijk maken 

van relevante en gestandaardiseerde geo-data van hoge kwaliteit om ondersteuning te 

geven aan de implementatie, monitoring en evaluatie van ruimtelijk beleid (Inspire, 2007). 

In het bedrijfsleven is o.a. ARCADIS met het project Land in Kaart bezig met het via internet 

beschikbaar stellen van geo-data. Met deze service kunnen burgers straks in hun directe 

leefomgeving kaarten opvragen d.m.v. een WMS op het gebied van risicobronnen, 

bodemverontreiniging etc (Vlag, 2007). 

Doordat geo-data door een groot aantal organisaties en ins tan ties geproduceerd wordt, is de 

opbouw en inhoud van deze gee-data alles behalve standaard . Het streekplan van 

Gelderland en het streekplan van Noord-Brabant hebben bijvoorbeeld een compleet 

verschillende opbouw van thema's en plankaarten. 

Zelfs als het om hetzelfde aspect van een plankaart gaat, zoals de ecologische 

hoofdstructuur (EHS), dan nog kunnen de attribuutwaardes van dit aspect verschillen. Zo 

kent het attribuut 'status' van het aspect 'ecologische hoofdstructuur' in het streekplan van 

Om het nog ingewikkelder te maken wordt de attribuutwaarde 'verbindingszone' bij de 

provincie Gelderland als een status behorend tot de ecologische hoofdstructuur gezien, 

terwijl dezelfde ecologische verbindingszone in het streekplan van Noord-Brabant als een 

apart geo-databestand wordt gezien. 
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Deze inconsistentie van opbouw en inhoud van geo-databestanden heeft tot gevolg dat een 

ruimtelijke analyse in de ene provincie niet te vergelijken is met eenzelfde ruimtelijke 

analyse in een andere provincie. Om deze inconsistentie tegen te gaan wordt door de 

overheid gewerkt aan IMRO (Informatie Model Ruimtelijke Ordening). Met IMRO wordt 

gewerkt aan een eenduidig stelsel van afspraken en coderingen zodat uitwisseling van 

ruimtelijke plannen tussen verschillende organisaties mogelijk is zonder te converteren en 

zonder dat er informatie verloren gaat (Geonovum, 2006). Op dit moment zijn hiervoor al 

praktijkrichtlijnen opgesteld voor nationale plannen (PRNP2006), provinciale plannen 

(PRPP2006), gemeentelijke bestemmingsplannen (PRBP2006) en gemeentelijke 

structuurvisies (PRSV2006). De ruimtelijke plannen die gebruikt zijn in dit 

afstudeeronderzoek zijn echter nog niet volgens deze richtlijnen opgebouwd. 

Ondanks aile standaarden en richtlijnen die er worden opgesteld, zal geo-data naar 

verwachting altijd in verschillende formaten en structuren blijven bestaan. In dit onderzoek 

wordt daarom rekening gehouden met de diversiteit van formaten en structuren van geo

data. 

Geo-data is net zoals data zonder geografische component op zichzelf weinig waardevol. 

Om waarde uit geo-data te halen moet het georganiseerd, gemterpreteerd en geanalyseerd 

worden zodat geo-informatie ontstaat (Malczewski, 1999). Als men bijvoorbeeld beschikt 

over de geo-data van de grondwaterstand is dit nog niet direct waardevolle informatie voor 

een gewenste ontwikkeling zoals woningbouw. Eerst moet men van het hele gebied de 

grondwaterstand in kaart brengen (het organiseren). Vervolgens moet men de 

grondwatertrappen vertalen naar natte of droge grond en van hieruit concluderen wat 

slechte of goede grond is om op te bouwen (het interpreteren). En met deze combinatie van 

kennis en geo-data kan men het gebied onderzoeken en aanwijzen waar men beter weI of 

niet kan gaan bouwen (het analyseren). Bij het gebruik van geo-data moet tevens gelet 

worden op de actualiteit, validiteit en volledigheid van geo-data. Beslissingen op basis van 

oude, foute of onvolledige geo-data zijn immers niets waard. 

Om goed gebruik te kunnen maken van geo-data moet de gebruiker beschikken over een 

Geografisch Informatie Systeem (GIS). Met een GIS kan geo-data worden geopend, 

opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd en gepresenteerd. Een GIS is daarmee te 

vergelijken met relationele databases zoals Oracle of Acces, maar voegt de geografische 

component hier aan toe. GIS wordt gebruikt in verschillende vakgebieden zoals 

bijvoorbeeld, planologie, verkeer, telecommunicatie, vervoer, milieu, aardwetenschappen, 

defensie, economie en marketing. Een GIS kan o.a. worden ingezet voor het maken van 

kadastrale kaarten, het vastleggen van een bestemmingsplan of het in kaart brengen van de 

bodemopbouw. Het produceren van kaarten is daarmee een belangrijk onderdeel van een 

GIS. Niettemin is een GIS door de achterliggende database nog tot veel meer in staat. Zo kan 

het ook ingezet worden voor het plannen van een nieuwe pijpleiding, het voorspellen van 

het weer, het optimaliseren van logistieke processen of het zoeken naar nieuwe 

woonlocaties. De echte kracht van een GIS zit daarmee in het ondersteunen van 

beslissingen .. 
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Ftguur 7 ArcMap (I) en 

A1cCatalog (f) 

(Bran' ESRI. 2007d) 

ARCGIS PLATFORM 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de GIS-software van ESRI. De keuze voor ESRI is 

gemaakt op basis van de kennis en ervaring die binnen ARCADIS aanwezig is op het gebied 

van het ontwikkelen van GIS-tools in een ESRI omgeving. De GIS-software van ESRI is 

gebundeld in het ArcGIS platform. De Desktop GIS is de serie software producten binnen 

dit platform waarmee met een desktop computer geo-data gemaakt, geanalyseerd, 

gevisualiseerd, gedeeld en gepubliceerd kan worden (ESRI, 2007a). De serie bestaat uit vier 

producten met oplopende functionaliteit: ArcReader, ArcView, ArcEditor en ArcInfo (ESRI 

Nederland, 2007). De laatste, ArcInfo is in dit onderzoek gebruikt. ArcInfo is het meest 

complete GIS pakket van ESRI dat aile functionaliteiten bevat om te werken met geo-data 

incl. geavanceerde geoprocessing mogelijkheden (ESRI, 2007b). De architectuur van ArcInfo 

is hetzelfde als ArcView en ArcEditor en bestaat uit een set van geintegreerde software 

applicaties die ieder gericht is op een specifieke GIS-taak. De belangrijkste twee zijn ArcMap 

en ArcCatalog. ArcMap is de GIS applicatie die gebruikt wordt voor aile map-based functies 

zoals cartografie, ruimtelijke analyse, en het bewerken van geo-data. ArcCatalog is de 

applicatie waarmee geo-data overzichtelijk beheerd kan worden, deze is te vergelijken met 

de verkenner van Windows. 

-.. ~ 
-0.- _ --. -

<  ..... 

Tot slot wordt in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van de Spatial Analyst extensie. Dit is 

een uitbreiding op ArcGIS Desktop serie die extra functionaliteiten biedt voor het gebruik 

van rasterdata. Met de Spatial Analyst extensie kan rasterdata o.a. gemaakt, bevraagd, 

geanalyseerd en gevisualiseerd worden (ESRI, 2007c). 

GEo-DATABASE DATA MODEl 

ArcGIS maakt gebruik van het geodatabase data model om geografische data op te slaan en 

te beheren. Het geodatabase data model is het framework waarin geografische data 

gestructureerd wordt in een hierarchie van data objecten (ESRI, 2007e). In figuur 8 worden, 

de voor dit onderzoek belangrijkste objecten uit dit model, schema tisch weergegeven. 
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data mode.! 

Tabel 2 Voorbeeld van E'en 

table: Inwoneraantallen 

Brabant [Bran 

http.//WWN.braba'lt.databan 

knll) 

D ... 
Row ---. Table 

Lf D ... Lf 
Feature ---. Feature-

Class 

1.,* 

• 

0 . .* 

Dataset -------...~ Workspace 

GeoDataset 

Feature
Dataset 

Raster
Dataset 

Raster 

Bovenaan de hierarchie van het geodatabase data model staat de dataset, dit is de container 

voor aile soorten data. De locatie op de harde schijf waar aile data wordt opgeslagen heet 

een workspace. Dit is bijvoorbeeld een map in Windows of een personal geodatabase. 

In een dataset wordt onderscheid gemaakt tussen ruimtelijke en niet-ruimtelijke data. 

Niet-ruimtelijke data wordt opgeslagen aan de hand van een table. Een table bestaat uit een 

verzameling van rows (rijen) waarbij in de kolommen de attribuutinformatie wordt 

opgeslagen. ledere rij in deze tabel is een record of object uit de dataset. Een kolom heet in 

dit geval ook weI een field. Tabel 2 geeft een voorbeeld van een table. 

Gemeentenaam InwoneraantaI1-1-2004 InwoneraantaI1-1-200S 

Aalburg 12009 12200 

Alphen Chaam 9420 9500 

Asten 15918 16200 

... ... ... 

Ruimtelijke data wordt ondergebracht in een geodataset, een container voor ruimtelijke 

data. De twee belangrijkste soorten geodatasets zijn de featuredataset en de rasterdataset. 

De featuredataset is de container v~~r vector data zoals punten, lijnen en vlakken (ESRI, 

2007f). In een featuredataset wordt aan de hand van een featurecIass de vector data 

opgeslagen. Een featurecIass is een type tabel waarin ruimtelijke objecten (objecten met een 

geometrische vorm) als een verzameling features worden opgeslagen. De 

attribuutinformatie wordt net zoals in een tabel opgeslagen in kolommen (fields). Tabel3 

geeft een voorbeeld van een featurecIass in tabelvorm. ledere featurecIass heeft ten minste 

een FID en een Shape • veld. De FID is de Feature Identifier, een uniek nummer waarmee 

een feature geYdentificeerd kan worden. In het Shape· veld wordt de geometrische vorm 

van de feature opgeslagen. Dit kan een point, line, polyline of polygon zijn. In de overige 

velden wordt de overige attribuutinformatie opgeslagen zoals de naam, oppervlakte enz. 
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Tabel 3 Voorbeeld van een 

featureclass' ReglOf1ale 

Landschapseenheden n 

Brabant [Bran Streekplan 

Brabantl 

FlgUUI 9 Voorbeeld van e€n 

rastel metattnbute table. 

FlO Shape • NAAM Oppervlalrte 

0 Polygon Maasuiterwaarden 32447015,599 

1 Polygon Stippelberg 81987369,267 

2 Polygon Kempische Grensbossen 65868360,977 

3 Polygon Loonse en Drunense Duinen 119761590,251 

4 Polygon Biesbosch 170430742,337 

5 Polygon Maashorst 107656280,849 

6 Polygon Peelvenen 67654014,443 

7 Polygon Kempische Beken 187668105,104 

8 Polygon Kempische Landgoederen 153207900,535 

9 Polygon Brabantse Wal 153218866,483 

10 Polygon Groene Woud 137810674,892 

11 Polygon Baronie 170563532,268 

De rasterdataset is de container v~~r rasterdata (ESRI, 2007g). De rasterdata wordt in een 

raster opgeslagen. Een raster bestaat uit een matrix van cellen (of pixels) waarbij iedere cel 

een waarde (value) bevat die overeen kan komen met een bepaalde klasse, groep of 

categorie, zoals bijvoorbeeld de grondsoort in de bodemkaart. Van een raster kan een 

attribute table worden gegenereerd waarin deze infonnatie in een tabel vonn wordt 

opgeslagen. Bij het genereren van een attribute table, worden altijd de velden OID, VALUE 

en COUNT gemaakt. Meer velden zijn mogelijk, maar niet noodzakeIijk. De OID is de 

Object Identifier, een uniek nwnmer voor iedere rij in de tabel. De VALUE bevat een lijst 

met unieke celwaardes van het raster. De COUNT geeft aan hoe vaak een bepaalde VALUE 

in het raster voorkomt. Figuur 9 toont een voorbeeld van een raster met attribute table. 

4 4 4 3 3 

4 4 4 3 D 010 VALUE COUNT Grondsoort 

4 1 1 1 1 • 
1 1 1 D 

0 I 1 9 Zand 

1 ! 2 6 leem 

2 3 7 Klei 

3 1 D 
D 

3 3 

3 4 7 Veen 

No Data 

In de ontwikkelde tool worden feature datasets gebruikt als input v~~r het systeem. De 

feature classes van deze feature datasets worden vervolgens geconverteerd naar een raster 

om de analyse uit te kunnen voeren. Het resultaat van de analyse wordt vervolgens weer als 

een raster dataset opgeslagen op de harde schljf. Er zijn verschillende rasterfonnaten zoals 

o.a. GRID, TIFF, ERDAS® IMAGINE® en JPEG. Het gebruikte rasterfonnaat in de tool is 

ERDAS® IMAGINE®. Dit fonnaat wordt door ArcGIS goed ondersteund en neemt relatief 

weinig ruimte in beslag. 
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Geo-data is data met verwijzing naar een plek op de aarde. Geo-data kan in verschillende 

vormen voorkomen zoals punten, lijnen, vlakken en rasters. De hoeveelheid beschikbare 

geo-data in Nederland en met name in Noord-Brabant is enorm. 20 is er bijvoorbeeld al geo

data beschikbaar voor bodemverontreinigingen, grondwaterstanden, cultuurhistorie, 

natuurwaarden etc. Deze geo-data kan van hoge waarde zijn bij het proces van locatie- en 

gebiedsontwikkeling. Om waarde uit geo-data te halen moet het georganiseerd, 

gemterpreteerd en geanalyseerd worden zodat geo-informatie ontstaat. Dit kan m.b.v. een 

Geografisch Informatie Systeem (GIS). In een GIS kan geo-data worden geopend, 

opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd en gepresenteerd. ArcGIS van ESRI is een 

voorbeeld van GIS-software waarvan in dit onderzoek gebruik is gemaakt. ArcGIS maakt 

gebruik van het geodatabase data model om geografische informatie aan de hand van 

geodatasets op te slaan. De belangrijkste geodatasets voor dit onderzoek zijn de 

featuredataset voor vector data en de rasterdataset voor raster data. 
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FlgUUI 10 Evaluatlematrix 

Evaluatiemethode 

Zoals in hoofdstuk twee al is gebleken zijn de beslissingen bij locatie- en 

gebiedsontwikkeling zeer moeilijk te nemen. Om een beslissing op de juiste manier te 

nemen kan gebruik worden gemaakt van een beslissingsondersteunende methode zoals de 

multicriteria analyse. Dit is een evaluatiemethode waarbij uit verschillende alternatieven de 

beste keuze geselecteerd wordt op basis van een aantal criteria. Indien de keuze tussen de 

verschillende alternatieven afhankelijk is van de geografische eigenschappen van de 

verschillende alternatieven, spreekt men van een ruimtelijke multicriteria analyse. Vee I van 

de beslissingen die genomen moeten worden bij locatie- en gebiedsontwikkeling zijn direct 

gerelateerd aan geografische eigenschappen van een locatie zoals de natuurwaarde of de 

afstand tot het dichtstbijzijnde station. De ruimtelijke multicriteria analyse kan daarom een 

goede ondersteuning bieden bij het maken van deze beslissingen en is gebruikt als basis 

voor de ontwikkelde tool. In dit hoofdstuk wordt de werking van de ruimtelijke 

multicriteria analyse uiteengezet en wordt uitgelegd hoe deze evaluatiemethode in de tool is 

opgenomen. 

RUIMTELlJKE MULTICRITERIA ANALYSE 

In een ruimtelijke multicriteria analyse kunnen geografisch gedefinieerde alternatieven 

worden gerangschikt op voorkeur t.a.v. een gegeven set criteria (Malczewski, 1999). Het 

principe van een ruimtelijke multicriteria analyse is net zoals in een (niet ruimtelijke) 

multicriteria analyse gebaseerd op een zogenaamde evaluatiematrix, zoals weergegeven in 

figuur 10. In een evaluatiematrix worden aan de verschillende alternatieven scores 

toegekend voor een set criteria. 

Criterium 1 Criterium 2 Criterium 3 ... Criterium k 

Alternatief 1 Score 1 Score 12 Score 13 ... Score In 

Alternatief 2 Score 21 Score 22 Score 23 '" Score 20 

Alternatief 3 Score 31 Score 32 Score 33 '" Score 30 

... ... ... .. . ... ... 
Alternatief i Score il Score i2 Score i3 .. . Score it 

Gewicht Gewicht 1 Gewicht 2 Gewicht 3 ... Gewicht k 

Een criterium wordt gemeten aan de hand van een doel en een attribuut. Het doel geeft de 

gewenste situatie aan, zoals het minimaliseren van het risico-effect t.a.v. de 

grondwaterstand . Een attribuut is de meetbare eigenschap waannee dit doel gemeten 

wordt. De scores in de evaluatiematrix geven vervolgens de mate aan waarin een attribuut 

van een alternatief voldoet aan een bepaald doel. 
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Hguur 11 Framework voer 

het proces van ruimtefljke 

mUlticfiteria analyse 

Bron" Malczewski, 1999 

Met behulp van gewichten kan aangegeven worden wat het gewicht van een criterium is 

t.o.v. de andere criteria. Het aantal rijen in de evaluatiematrix geeft het aantal altematieven 

weer, waarbij iedere rij een altematief is. De scores in een rij bepalen uiteindelijk samen met 

de gewichten in hoeverre het altematief een geschikt altematief is. 

Het doel van een ruimtelijke multicriteria analyse is het rangschikken van de aItematieven 

op voorkeur of geschiktheid, zodat de beste altematieven kunnen worden aangewezen. 

Hiertoe kunnen m.b.v. beslisregels de verschillende criteria scores worden gecombineerd tot 

een totaalscore per altematief. Door de totaalscores van de verschillende aItematieven met 

elkaar te vergelijken kunnen de altematieven worden gerangschikt op voorkeur. 

Er zijn veel verschillende soorten beslisregels. Een eenvoudige en meest gebruikte 

beslisregel is de gewogen somma tie. De totaalscore van een altematief wordt hierin 

berekend door de score van een criterium te vermenigvuldigen met het bijbehorende 

gewicht en de producten van aile criteria op te tellen (zie formule 4.1). 

waarin: 

AI :Totaalscore vanaltematief i 

(4.1) 
w' k :Genormalseerde gewicht van criterium k 

S ik :Score \Un altemaief i op criterium k 

lndien de criteriascores zo zijn berekend dat een hoge score de voorkeur heeft t.o.v. een 

lagere score kunnen de altematieven vervolgens op basis van de totaalscore aflopend 

gesorteerd worden en staan de altematieven met de meeste voorkeur bovenaan. 

BESUSSINGSPROCES VOLGENS MALClEWSKI 

Volgens Malczewski is het nemen van een beslissing een proces bestaande uit een serie van 

activiteiten beginnend bij een probleemherkenning en eindigt bij een aanbeveling. 

Malczewski heeft het proces voor het nemen van ruimtelijke beslissingen gestructureerd en 

samengevat in een raamwerk zoals weergegeven in figuur 11. 

Pagina I 24 



FlgLiur 12 R~ter met ceJler) 

Elke beslissing begint met de herkenning en definitie van een probleem. Vervolgens worden 

er criteria opgesteld die aile relevante aspecten van het probleem dekken. Aan de hand van 

de criteria worden de verschillende alternatieven beoordeeld. De criteria kunnen 

evaluatiecriteria of beperkingen zijn. Aan de hand van evaluatiecriteria worden de 

altematieven beoordeeld in de mate waarin ze voldoen aan een bepaald doe!. 

Door de beperkingen worden de onmogelijke alternatieven eruit gefilterd zodat aileen de 

mogelijke altematieven overblijven. Van de mogelijke altematieven worden de scores voor 

de evaluatiecriteria in een evaluatiematrix opgeslagen. Vervolgens worden de gewichten 

ingesteld door aan ieder criterium een gewicht toe te kennen. Met behulp van beslisregels 

worden de verschillende scores opgeteld en kan er een voorlopige aanbeveling worden 

gedaan. In de gevoeligheidsanalyse wordt onderzocht of de voorlopige uitkomst een juist 

resultaat geeft. Indien dit niet het geval is, kunnen de gewichten, beslisregels of criteria 

aangepast worden en wordt het schema weer opnieuw doorlopen. 

SYJEEM RMCA-TOOL 

Het systeem van de RMCA-tool is gebaseerd op de hiervoor besproken multicriteria analyse 

en het beslissingsproces volgens Malczewski. Het doel van de RMCA-tool is om binnen een 

bepaald te onderzoeken gebied interessante gebieden voor bepaalde functies te 

identificeren. Dit betekent dat het aantal altematieven van tevoren niet vast ligt zoals weI 

het geval is in de evaluatiematrix van de ruimtelijke multicriteria analyse. Omdat het aantal 

alternatieven niet vast ligt wordt in de RMCA-tool een te onderzoeken gebied opgedeeld in 

een raster van cellen (zie figuur 12). Van ieder cel worden vervolgens scores berekend voor 

een set criteria waarmee de geschiktheid en beperking van de cel aangegeven wordt. Op 

basis van de scores van de cellen kunnen uiteindelijk de interessante gebieden aangewezen 

worden. Het raster van cellen zorgt ervoor dat de locatiekeuze van een interessant gebied 

flexibel is, d.w.z. de altematieven niet vast liggen en dat iedere geometrische vorm van een 

gebied mogelijk is. 
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Aguur \3 E:.taluatJe matrix en 

Crltenum rasters 

De scores van een criteriwn worden opgeslagen in een criteriwn raster. Een criteriwn raster 

is hiennee te vergelijken met een kolom uit de een evaluatiematrix. De scores voor een 

criterium worden hierin echter niet berekend per altematief, maar per eel. Figuur 13 toont 

het verschiI tussen een evaluatie matrix en criterium rasters. 

Evaluatie matrix Criterium rasters 

Criterium 1 Criterium 2 

Criterium 1 Criterium 2 11s 22 22 33 80 27 14 17 

Alternatief 66 21 

Alternatief 2 12 32 24 67 99 74 42 S9 34 73 

Alternatief 3 55 I 
16 S 18 ... . .. 72 86 ... . .. 

... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... . .. 
Gewicht Gewicht 1 Gewicht 2 

Het framework Malczewski is gebruikt om de verschiIIende elementen en de werking van 

de RMCA-tool vonn te geven. Opvallend aan het framework van Malczewski is de 

benadering van de ruimtelijke multicriteria analyse als een proces. Malczewski ziet de 

ruimtelijke multicriteria analyse als een aaneenschakeling van losstaande activiteiten die 

achtereenvolgens of tegeIijkertijd moeten worden uitgevoerd. Indien men de ruimtelijke 

multicriteria analyse met de bestaande functionaIiteiten van een GIS wil uitvoeren, kunnen 

deze activiteiten ook daadwerkeIijk als losstaande processtappen onderscheiden worden. Zo 

moet men eerst een selectie maken van de mogelijke altematieven, vervolgens moe ten deze 

altematieven beoordeeld worden aan de hand van evaluatiecriteria en uiteindelijk moeten 

de uitkomsten van de evaluatiematrix m.b.v. beslisregels worden gecombineerd. 

Echter, bij de ontwikkeling van de tool is de ruimteIijke multicriteria analyse opgevat als een 

systeem met verschillende samenwerkende objecten, waarbij een objectgeorienteerde 

benadering beter op zijn plaats zou zijn. Het framework van Malczewski is daarom op enige 

punten aangepast (zie figuur 14). 

Pagina I 26 



FiguUl 14 Framework voa( 

RMCA-tool 

c( 

a: 
w 
Ia: 
u 

~:Q a: ~ BEPERKINGEN 

RMCA-tool 

RISICO 
CRITERIA 

~ ~ RASTERS 5 ~ ______ ~ ______ ~ __ ~ 

EVALUATIE 

STRUCTUUR 

Het belangrijkste verschil zit in de vervanging van de beslisregels door de 

evaluatiestructuur. In de RMCA-tool is de evaluatiestructuur het centrale element waarin 

aile criteria zijn opgenomen. Dit in tegenstelling tot het framework van Malczewski waarin 

de beslisregels pas worden toegepast nadat aile criteria zijn opgesteld en berekend. De 

evaluatiestructuur vormt in feite de kapstok waaraan de verschillende criteria zijn 

opgehangen. Van aile cellen in het te onderzoeken gebied worden de scores berekend voor 

de ingestelde criteria. Er kan hierbij onderscheid gemaakt worden in drie soorten criteria; 

beperkingen, kansen criteria en risico criteria. De scores van de criteria voor de beperkingen 

geven aan of er weI of geen beperking in cel aanwezig is en worden in een beperkingen 

raster opgeslagen. De scores van de kansen- en risico criteria geven de geschiktheid van een 

cel aan en worden in kansen- of risico rasters opgeslagen. Het resultaat van de RMCA-tool is 

een gestructureerde set criterium rasters die wat structuur betreft overeenkomt met de 

ingestelde evaluatiestructuur. Bovenaan de hierarchie van de criterium rasters staan de 

belangrijkste twee criterium rasters; een criterium raster voor de beperkingen en een 

criterium raster voor de geschiktheid (kansen en risico's). Door deze twee criterium rasters 

te analyseren kan meestal al een aanbeveling gedaan worden t.a .v. een locatiekeuze. 

Om echter meer inzicht te krijgen in de complexiteit van beperkingen, kansen en risico's of 

om een gecompIiceerdere locatiekeuze te kunnen maken kan de set criterium rasters nog op 

verschillende manieren worden geanalyseerd. Indien nodig, kan een gevoeligheidsanalyse 

worden uitgevoerd en kunnen de gewichten worden aangepast. 

In de volgende paragrafen wordt de RMCA-tool en de manier waarop de methode van de 

ruimtelijke multicriteria analyse is toegepast verder uitgelegd. Er wordt dieper ingegaan op 

de probleem definitie, de criterium rasters, het genereren van criterium rasters, de 

evaluatiestructuur en de analyse. 
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F,guur 15 Plangebied. 

deelgebledeo en 

onderzoe 'sgebled. 

PROBLHM DEFINmE 

In de probleem definitie wordt een probleem aangewezen en vastgelegd. Het probleem 

heeft in dit onderzoek altijd te maken met een bepaalde gewenste ontwikkeling in een 

gebied. Voor dit probleem worden een onderzoeksgebied en een plangebied aangewezen, 

Het onderzoeksgebied is het gebied waarin de aanwezige geo-data effect kan hebben op de 

criterium score van de cellen in het plangebied. Het plangebied is het gebied waarin de 

gewenste ontwikkeling gepland is en waarvan aile cell en potentiiHe locaties zijn. Het 

onderzoeksgebied is vooral van be lang bij criteria die gemeten worden aan de hand van 

afstanden. Bijvoorbeeld als een station ver buiten het plangebied ligt, heeft dit wei effect op 

de analyse, maar wordt de locatie van het station niet als potentiiHe locatie onderzocht (zie 

figuur 15). Een plangebied kan ook worden opgedeeld in deelgebieden. De deelgebieden 

zijn in feite een aantal groepen cellen (zones) in het plangebied die als ontwikkeleenheden 

kunnen worden gezien. Door in de RMCA-tool gebruik te rna ken van deelgebieden kunnen 

behalve de criterium scores per cel ook de gemiddelde criteriumscore per deelgebied 

worden berekend. De deelgebieden kunnen door de beslissingnemer zelf worden opgesteld, 

of het systeern kan zelf deelgebieden aanwijzen. De deelgebieden worden dan gevormd 

door cellen die aan elkaar grenzen en geen beperking hebben te groeperen. 

+ 
Oeelgebieden 

eft IUM RASTERS 

• 
Station 

De criterium raster vormen de bouwstenen van de RMCA-tool. In de criterium rasters 

worden de scores van de cellen t.a.v. een bepaald criterium opgeslagen. Het is belangrijk om 

onderscheid te maken tussen twee verschillende soorten criteria rasters; criteria rasters voor 

beperkingen en criteria rasters voor de geschiktheid (kansen en risico's) . 

4.5.1 BEPERKINGEN RASTERS 

Wanneer iets een absolute belemmering vormt voor een gewenste ontwikkeling is dit een 

beperking. Een hoogspanningsleiding heeft bijvoorbeeld een vrije strook waarin het 
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Figuur 16 Type criterium 

rasters met biJbehorende 

kleurgebf1J1k. 

verboden is om woningen te bouwen. Beperkingen geven aan welke cellen uitgesloten 

worden voor een gewenste ontwikkeling. In een beperkingen raster zijn daarom slechts 

twee mogelijkheden; wei een beperking of geen beperking. Beperkingen kunnen ook 

worden gebruikt wanneer men een locatie zoekt waarvoor randvoorwaarden gelden 

waaraan tenminste moet worden voldaan. In het framework van Malczewski wordt door de 

beperkingen het aantal altematieven dat beoordeeld wordt in de evaluatie matrix 

teruggebracht tot het aantal mogelijke altematieven (de altematieven zonder beperking). In 

de RMCA-tool blijven echter aile cellen bestaan, maar wordt aangegeven in welke cellen een 

beperking aanwezig is. Deze methode is in de praktijk flexibeler. Het kan namelijk altijd 

voorkomen dat een beperking opgeheven wordt, wat tot gevolg heeft dat deze cellen weer 

in aanmerking komen voor een ontwikkeling. 

4.5.2 

Geschiktheid criteria zijn genuanceerder dan de criteria voor beperkingen. Aan de hand van 

een geschiktheid criterium wordt een attribuut van een cel beoordeeld in de mate waarin 

deze voldoet aan een bepaald doe!. Met andere woorden geven geschiktheid criteria aan in 

hoeverre een cel meer of minder geschikt is voor een gewenste ontwikkeling. Er kan hierbij 

onderscheid gemaakt worden in geschiktheid criteria voor de kansen en de risico's. Kansen 

criteria hebben hierbij als doel om een bepaalde eigenschap te maximaliseren, bijvoorbeeld 

het maximaliseren van de bereikbaarheid. Risico criteria hebben als doel om een bepaalde 

eigenschap te minimaliseren, bijvoorbeeld het minimaliseren van de grondwaterstand. 

4.5.3 CELSCORES EN KLEURGEBRUIK 

De score van een cel t.a.v. het criterium wordt als een numerieke waarde opgeslagen. Het 

domein dat deze numerieke waarde kan aannemen is afhankelijk van het type raster 

(beperking, kans of risico). Het domein en het bijbehorende kleurgebruik van de 

verschillende type criterium rasters is in figuur 16 weergegeven. 

BEPERKING 

iDOl 
~ 

De waarden van het beperkingen raster zijn van het type boolean en kunnen aileen de 

waarde 0 (geen beperking) of 100 (wei een beperking) aannemen. De kleuren van het raster 

zijn transparant of zwart. De waarde van een kansen raster kan aile positieve hele getallen 

tussen 0 (geen kans) en 100 (maximale kans) aannemen. De kleuren van dit raster vloeien 

over van wit via lichtgroen, groen naar donkergroen. De waarde van een risico raster kan 

aile negatieve hele getallen tussen 0 (geen risico) en -100 (maximaal risico) aannemen. De 

kleur van een risico raster vloeit over van wit via lichtoranje, rood naar donkerrood. 

Pagina I 29 



4.5.4 CRITERIA RASTERS EN MEETSCHAAl 

De celscores zorgen ervoor dat de cellen onderling geordend kunnen worden op de mate 

waarin de cellen goed of slecht scoren t.a.v. een criterium. De mate van nauwkeurigheid is 

afhankelijk van de wijze waarop een attribuut is gemeten en wat voor soort data dit 

oplevert. Hierin kan onderscheid wordengemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve 

metingen. Voorbeelden van kwalitatieve metingen zijn de bodemkaart met verschillende 

bodemtypen of de beoordeling van het risico t.a.v. de grondwaterstand. Voorbeelden van 

kwantitatieve metingen zijn bijvoorbeeld de afstand van een eel t.o.v. een station of het 

aantal huishoudens in een gemeente. Overeenkomstig met het type meting dat heeft 

plaatsgevonden, kan ook onderscheid worden gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve 

criterium rasters. Op basis van de celscores kunnen de cellen in een kwalitatief criterium 

raster aileen worden geordend op de mate waarin ze voldoen aan het doel van het 

criterium. De onderlinge verschillen tussen de celscores hebben hierbij namelijk weinig 

waarde. Indien in een kwalitatief criterium raster bijvoorbeeld eel A een score heeft die twee 

keer zo hoog is als eel B, kan hiervan niet gezegd worden dat eel A twee keer zo geschikt is 

t.o.v. eel B. Dit kan wei bij een kwantitatief criterium raster. In een kwantitatief criterium 

raster kunnen de cellen namelijk worden geordend en hebben de verschiIlen tussen de 

celscore een exacte betekenis waardoor men kan concluderen hoeveel beter of slechter cellen 

t.o.v. elkaar scoren. 

GENEREREN VAN CRITERIUM RASTERS 

Het genereren van een criterium raster is een proces waarbij door gebruik te maken van 

verschillende GIS functies voor iedere eel in het raster de score in een aantal stappen wordt 

berekend. De input van dit proces is een geo-dataset, zoals bijvoorbeeld de grondwaterkaart 

of een bestand met aIle stationslocaties. De manier waarop de celscore berekend moet 

worden is afhankelijk van het doel van het criterium. In de RMCA-tool zijn er vijf 

verschillende beoordelingsmethoden opgesteld waarmee de celscores voor de meest voor de 

hand liggende methoden eenvoudig berekend kunnen worden. De verschiIlende GIS 

functies die bij deze verschillende beoordelingsmethoden moeten worden uitgevoerd zijn in 

de RMCA-tool geautomatiseerd. De vijf beoordelingsmethoden voor het genereren van een 

criterium raster zijn: 

• Alles of niets 

• CIassificeren van attribute 

• Enkelvoudige buffer 

• Classificeren van buffers 

• Functie van de afstand 

Het berekenen van een score van een ce] t.a.v. een criterium wordt afhankelijk van de 

gekozen beoordelingsmethode in een of meerdere van de onderstaande stappen gedaan. 

1. Berekenen van ruwe celscores 

2. Standaardiseren 

3. Transformeren 

Het berekenen van de ruwe celscore wordt altijd bij aile vijf de beoordelingsmethoden 

uitgevoerd, het standaardiseren en transformeren is niet altijd nodig. Hiema worden eerst 

de drie stappen in grote lijnen uitgelegd, daama wordt per methode afzonderIijk 

omschreven hoe de celscore bij iedere methode wordt berekend. 
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1. Berekenen I'1ln ruwe celscores 
In de eerste stap wordt er per cel een ruwe celscore toegekend die op een 

ongestandaardiseerde schaal aangeeft hoe de cel voor dit criterium scoort. Bijvoorbeeld hoe 

groot de afstand van de cel t.o.v. het dichtstbijzijnde station is of hoe hoog de 

risicobeoordeJing van deze cel t.a.v. de grondwaterstand is. De manier waarop de ruwe 

celscore berekend wordt is afhankelijk van het doel van het criterium. Hoe dit in de RMCA

tool wordt berekend, wordt later per beoordelingsmethode afzonderlijk uitgelegd. 

2. Standaardlseren 
Om de celscores van de verschillende criteria met elkaar te kunnen vergelijken en op te 

tellen moeten de ruwe scores eerst gestandaardiseerd worden. Een eenvoudige methode 

hiervoor is het lineair herschalen naar ratioscores. De score van een cel wordt hierbij 

gedeeld door de maxima Ie voorkomende score. Eigenlijk betekent dit dat de score 

gestandaardiseerd wordt naar de scores die in een bepaald te onderzoeken gebied 

voorkomen. Er is echter gekozen om de maxima Ie voorkomende score te vervangen door de 

maximale score die het betreffende criterium kan aannemen, zoals in formule 4.2. Op deze 

manier kunnen analyses van verschiIlende gebieden met elkaar vergeleken worden. De 

factor 100 is nodig vanwege het feit dat een raster aileen he Ie getallen ondersteunt. 

Verrnenigvuldigen met 100 zorgt ervoor dat de herschaalde score tussen de 0 en 100 vaH 

i.p.v. tussen de 0 en 1. 

X'k x' =100x-'-Ik max 
X k 

(4.2) 

waarin: 

x'ik : de geslllndaardiseerde score van eel i op criterillm k 

xik :de oorspronkelijke score van eel i op criterium k 

x;'<U :de hoogste score die het criteriwn k lum aannemen 

Het lineair herschalen naar ratioscores heeft als voordeel dat de verhoudingen tussen de 

scores na het standaardiseren gelijk blijven. Al kan er -indien er gebruik is gemaakt van 

kwalitatieve metingen- geen echte waarde worden gehecht aan de verschillen tussen de 

scores, dan kunnen de verschillen nog weI als indicatief worden gezien. Het nadeeJ van 

deze methode is dat het verschil tussen de maxima Ie en minimale score na standaardisatie 

klein kan zijn, wat de afweging tussen cellen moeilijker maakt. Een methode die ervoor 

zorgt dat deze verschillen zo groot mogelijk zijn is het herschalen naar intervalscores. Deze 

methode is echter niet gebruikt omdat ook hierbij geen vergelijk tussen verschillende 

gebieden gemaakt kan worden. 

3. Translormeren 
Tot slot moet ervoor worden gezorgd dat de richting van de score overeenkomt met het 

uiteindelijke doel van de ruimtelijke multicriteria analyse. Dat betekent dat de kansen 

gemaximaliseerd en de risico's geminimaliseerd moe ten worden. Om dit te bereiken 

worden de risico scores getransforrneerd naar negatieve scores. Zo heeft een hoge 

(positieve) score voor zowel kansen als risico's de voorkeur boven een lage (negatieve) 

score. De beperkingen hoeven uiteraard niet getransforrneerd worden. 

Aan de hand van de bovenstaande stappen wordt vervolgens uitgelegd hoe de celscore in 

ieder van de vijf methode exact wordt berekend. 
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Tabel4 Celscofes voor 

methode Ailes of nlets 

Tab:el 5 ClaSSlficati.e van 

altrlbuten VOOI de 

archeologische 

veIWachllngswaarde 

4.6.1 ALLES OF NIETS 

In de meest eenvoudige methode wordt de celscore bepaald aan de hand van het wei of niet 

voorkomen van een feature (punt, lijn of vlak). Indien er in een cel een feature voorkomt 

krijgt de cel een ruwe score van 100, als er niets voorkomt krijgt de cel een ruwe score van o. 
Standaardiseren is in dit geval niet nodig, transformeren weI. De uiteindelijke celscores na 

eventuele transformatie voor de verschillende type criteria (beperking, kans en risico) staan 

in tabel4 weergegeven. Het meetniveau in deze methode is kwantitatief, de waarde die de 

celscore kan aannemen is een variabele van het type boolean. 

4.6.2 CLASSIFICEREN VAN ATIRIBUTEN 

Bij deze methode is de celscore afhankelijk van een attribuut van de features die in een cel 

voorkomen. De celscore voor een risico criterium voor de archeologische 

verwachtingswaarde is bijvoorbeeld afhankelijk van de hoogte van de archeologische 

verwachtingswaarde (een hogere verwachtingswaarde heeft immers een hogere kans op een 

archeorogische vondst in de grond waardoor een ontwikkeling zeer veel vertraging op kan 

leveren). Deze methode maakt gebruik van aile drie van bovenstaande stappen en is 

bedoeld voor een kans- of risico criterium, maar kan in speciale gevallen ook gebruikt 

worden voor beperkingen. Het berekenen van de celscore gaat als voigt: 

1. Berekenen van ruwe celscores 
Eerst wordt bepaald welke eigenschap van de features onderzocht gaat worden, 

bijvoorbeeld de archeologische verwachtingswaarde. Van deze eigenschap worden aile 

mogelijke attribuutwaardes beoordeeld t.a.v. het gekozen effect. Deze beoordeling geeft aan 

hoe groot het effect is en wordt door de gebruiker zelf aangegeven. Hierin geldt, hoe hoger 

de beoordeling, hoe groter de kans of het risico. De beoordelingsschaal is in principe vrij te 

kiezen, maar er wordt aanbevolen om deze niet te groot te kiezen omdat een grotere 

beoordelingsschaal zoals van 0 tot 10 moeilijker te beoordelen is dan een kleinere 

beoordelingsschaal zoals van 0 tot 5. Een beoordelingsschaal van 0 tot 5 werkt in de praktijk 

vaak het beste. Aan de hand van de beoordeling worden de verschillende eigenschappen 

van een geo-dataset geclassificeerd in verschillende klassen (zie tabeI5). Hoe hoger het cijfer 

hoe groter het risico of de kans. Het hoogste cijfer komt hierbij overeen met de maxima Ie 

kans of risico die dit criterium kan aannemen. 

Archeologische Risico 
Verwachtingswaarde Beoordeling 

Hoog 5 

Middelhoog 3 

laag 1 

Afhankelijk van het onderliggende attribuut van een cel is de ruwe celscore gelijk aan de 

bijbehorende risico beoordeling uit de classificatietabel. 
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Tab€1 6 Gestandaardi5eerde 

ceJscores 

In principe is deze methode bedoeld voor het c1assificeren van kansen en risico criteria. 

Door gebruik te maken van verschillende klassen, kan de mate waarin een cel een kans of 

risico vormt bepaald worden. Deze methode kan echter ook gebruikt worden voor 

beperkingen zodat bepaalde attributen wei of geen beperking vormen. De gebruiker dient er 

hierbij dan wei voor te zorgen dat de beoordeling alleen de waarde 0 of 1 heeft. 

2. Standaardlseren 

Vervolgens wordt de bovenstaande ruwe celscores volgens formule 4.2 gestandaardiseerd. 

De hoogste score die het criteriwn k kan aannemen komt hierbij overeen met de hoogste 

score in de classificatietabel. Doordat de classificatietabel wordt opgesteld voor aile 

mogelijke attributen die een geo-dataset heeft en niet aileen voor de attributen die in het te 

onderzoeken gebied voorkomen, blijft het eerder besproken onderling vergelijk van 

gebieden mogelijk. Tabel6 toont de gestandaardiseerde celscores van de archeologische 

verwachtingswaarde. 

Archeologische Risico Gestandaardiseerde 
Verwachtingswaarde Beoordeling celscore 

(ruwe celscore) 

Haag 5 100 

Middelhoog 3 60 

Laag 1 20 

Indien de classificatietabel opgesteld is voor een beperking en de beoordelingen hiervan 0 of 

1 zijn, wordt de gestandaardiseerde beoordeling 0 of 100. 

3. Transformeren 

Indien het om een risico criterium gaat worden tot slot de celscores getransformeerd in 

negatieve scores. Hiertoe worden de scores vermenigvuldigd met -1. 

Het meetniveau in deze methode is in principe kwantitatief. De enige manier waarop deze 

methode kwantitatief zou kunnen zijn is als de beoordeelde eigenschap een kwantitatieve 

waarde bevat en de beoordeling een functie van deze eigenschap zou zijn. Dit kan 

bijvoorbeeld het geval zijn als het gaat om het aantal huishoudens of de werkgelegenheid. 

4.6.3 ENKELVOUDIGE BUFFER 

Bij deze methode is de celscore afhankelijk van de afstand van een cel tot de dichtstbijzijnde 

feature. Deze methode maakt gebruik van een buffer. Met een buffer wordt een zone 

rondom een feature aangebracht waarin het gekazen effect (beperking, kans of risico) 

optreedt. Indien de cel in deze buffer ligt, krijgt de cel een ruwe score van 100, als de cel 

buiten de buffer ligt krijgt de eel een ruwe score van O. Standaardiseren is in dit geval niet 

nodig, transformeren weI. De uiteindelijke celscores na eventuele transformatie voor de 

verschillende type criteria (beperking, kans en risico) staan in tabel7 weergegeven. 

Pagina I 33 



fabel7 (elscOres vaol 

methode AilES of nil's. 

TabEI 8 Buffers met 

beoordellng 

TabeJ 9 Buffers met 

gestandaardl5eerde celscores 

Cclscore 

Bepcl'king K;U1S Risico 

Afstand is groter dan de minima Ie afstand 100 100 -100 

en kleiner dan de maxima Ie afstand 

Afstand is groter dan de maxima Ie afstand 0 a a 

Het meetniveau in deze methode is kwantitatief, de waarde die de celscore kan aannemen is 

een variabele van het type boolean. 

4.6.4 CLASSIFICEREN VAN BUFFERS 

Bij deze methode is de celscore ook afhankelijk van de afstand tot de dichtstbijzijnde feature, 

maar zijn er meer verschillende scores mogelijk dan bij de vorige methode. In principe is de 

voorgaande methode een speciaal geval van deze methode. Deze methode is bedoeld voor 

een kans- of risico criterium, maar kan in speciale gevaJlen ook gebruikt worden voor 

beperkingen. Het meetniveau in deze methode is kwantitatief. Het berekenen van de 

celscore gaat a!s voigt: 

1. Bereltenen J'Bn ruwe ce/scores 

Allereerst wordt er een classificatietabel opgesteld met een of meerdere buffers. In de 

classificatietabel wordt iedere buffer beoordeeld t.a.v. het gekozen effect (zie tabeI8). De 

classificatie gaat op dezelfde manier als in de hiervoor besproken methode voor het 

classificeren van attributen. 

Van Tot Beoordeling 

0 150 5 

150 300 3 

300 600 1 

Vervolgens wordt per eel de afstand berekend tot aan de dichtstbijzijnde feature uit de geo

dataset. Afhankelijk van in welke klasse de eel valt op basis van de gemeten afstand wordt 

de ruwe ce!score gelijk gesteld aan de bijbehorende risico beoordeling uit de 

classificatietabel. Indien men deze methode voor een beperking wi! gebruiken, dient de 

gebruiker er hierbij weer voor te zorgen dat de beoordeling aileen de waarde a of 1 mag zijn. 

2. Standaardlseren 

Vervolgens wordt de bovenstaande ruwe celscores vol gens formule 4.2 gestandaardiseerd. 

De hoogste score die het criterium k kan aannemen komt hierbij overeen met de hoogste 

score in de classificatietabel (zie tabel 9). 

Van Tot Beoordeling Gestandaardiseerde 
(ruwe celscore) celscore 

0 150 5 100 

150 300 3 60 

300 600 1 20 

3. Trans/ormeren 

Indien het om een risico criterium gaat worden tot slot de celscores getransformeerd in 

negatieve scores. Hiertoe worden de scores vermenigvuldigd met-1. 
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4.6.5 FUNCTIE VAN AFSTAND 

Indien het effect van een criterium toe- of afneemt naarmate de afstand van de 

dichtstbijzijnde feature tot de eel toeneemt, kan gebruik worden gemaakt van deze methode. 

Het berekenen van de celscores gaat als voIgt: 

1. Berekenen JIlIn ruwe ce/scores 

Eerst worden de ruwe eels cores berekend door de afstand van de eel tot aan de 

dichtstbijzijnde feature uit de geo-dataset te berekenen. Deze afstand wordt berekend tot 

aan een maximale afstand tot waar het criterium nog effect heeft. 

2. Standaardlseren 

Het standaardiseren wordt hier gedefinieerd als een functie van de gemeten afstand waarbij 

de gestandaardiseerde score toe of afneemt tot aan de maximale afstand. Hierbij heeft men 

de keuze om lineair te herschalen zoals in formule 4.2 of om te herschalen m.b.v. een 

machtsfunctie zoals in formule 4.5 of 4.6. Bij het lineair herschalen neemt de 

gestandaardiseerde score everuedig toe of af met de gemeten afstand. Bij het herschalen 

m .b.v. een machtsfunctie neemt niet aileen de score, maar ook de groei van de score toe of af 

naarmate de gemeten afstand groter wordt. Een afname in een machtsfunctie kan 

bijvoorbeeld gebruikt worden voor geluidsoverlast. De geluidsintensiteit is immers 

omgekeerd evenredig met het (bolvormig) oppervlak waarover het zich verspreidt en dit 

oppervlak neemt kwadratisch toe naarmate de afstand (straal) toeneemt. 

In onderstaand overzicht zijn de verschillende functies weergegeven met in een grafiek de 

verhouding tussen de gemeten afstand en de gestandaardiseerde celscore. 

Lineaire 

toename 

Lineaire 

afname 

X 'k Xl . = 100x-'-
,k max 

X k 

(4.3) 

Xl . = 100 X (1- Xik) (4.4) ,k max 
Xk 

100 

75 

.-l! 50 
X 

25 

0 

Om. 

100 

75 

-!! 50 
X 

25 

0 

Om. 
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Toename in 

X· = 100 X ( x. r 100 

machtsfunctie (4.5) 75 Ik max 
Xk 

~ 50 
~ 

25 

0 

Om. Il1Jx. JrstMl d 

Afname in 

X'., = 100 X ( 1- x. r (4.6) 
100 

machtsfunctie I max 
Xk 75 

~ 50 
~ 

25 

0 

Om. 

waarin : 

x'ik : gestandaaroiseerde score van eel i op criterium k 

xik :afstand tussen eel i en dichtstbijzijnde feature 

x~" : maximaleafstand 

a : variabele exponent 

3. Transformeren 

Tot slot worden de celscores indien het om een risico criterium gaat getransformeerd in 

negatieve scores. Hiertoe worden de scores vermenigvuldigd met -]. 

EV4LU4T1ESTRUCTUUR 

In de evaluatiestructuur staan aHe aspecten t.a .v. de beperkingen, kansen en risico's die van 

belang zijn bij het nemen van een beslissing. De verschillende aspecten worden beoordeeld 

aan de hand van de criteria waarvan de criterium rasters het resultaat zijo. Om op basis van 

deze criterium rasters een beslissing te kunnen nemen worden de criteria in de hierarchie 

van de evaluatiestructuur ondergebracht. Met deze hierarchie wordt een structuur van de 

criteria en subcriteria aangebracht. Bovenaan in deze hierarchie staat het absolute doel van 

de ruimtelijke multicriteria analyse, zoals bijvoorbeeld een locatiekeuze. Deze keuze wordt 

bepaald aan de hand van een aantal vaste criteria v~~r beperkingen en vaste criteria v~~r de 

geschiktheid van een locatie. De geschiktheid van een locatie bestaat uit de combinatie van 

de kansen en risico's. De beperkingen, kansen en risico's worden vervolgens bepaald door 

een aantal criteria, die tezamen aHe aspecten vormen waarvan de locatiekeuze afhankelijk is. 

De criteria voor kansen en risico's kunnen op hun beurt weer eventueel uit subcriteria 

worden opgebouwd en zo door. De criteria die niet meer opgesplitst kunnen worden in 

subcriteria worden tot slot gemeten aan de hand van geo-data. Figuur 17 toont de 

hierarchie van de evaluatiestructuur. 
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Flguur 17 Hlercm:hie van de Doel 
evallJatll~st:rucruur. 

Vaste 
criteria 

Criteria 

Subcriteria 

Geo-data 

Om meerdere criteria te combineren tot een criterium wordt gebruik gemaakt van een 

combinatieregel. De criterium rasters voor de geschiktheid (kansen en risico's) worden 

hierin anders gecombineerd dan de criterium rasters voor de beperkingen. De criterium 

rasters voor de geschiktheid worden gecombineerd volgens de gewogen somma tie zools in 

fonnule 4.7. Deze fonnule is vergelijkbaar met fonnule 4.1, maar combineert scores van 

cell en Lp.v. altematieven. 
waarin: 

Gi : IOlaa/score van eel i voor lit geschiktheid 

(4.7) X'ik : gesKlndaardisrerde score van ce/ i op crilenum k 

W'k : genomlO/iseerde gewichl \Un criler",m k zodal L Wk =1 

Het genonnaIiseerde gewicht geeft het relatieve gewicht van het criterium t.o.v. de overige 

criteria aan. De totaalscore van een cel wordt vervolgens berekend door van ieder criterium 

de score te vennenigvuldigen met het bijbehorende genonnaliseerde gewicht en vervolgens 

de producten van aile criteria op te tellen. 

Het genonnaliseerde gewicht van een criterium is hierbij afuankelijk van de positie van een 

criterium t.o.v. de overige criteria. Onderstaand voorbeeld maakt dit duidelijk (zie figuur 

18). Een doel is hierin opgesplitst in drie criteria; A, B en C met de gewichten 0.3, 0.2 en 0.5. 

Criterium C bestaat uit twee subcriteria Cl en C2 met de gewichten 0.2 en 0.8. De 

genonnaliseerde gewichten van Cl en C2 t.o.v. A en B worden vervolgens berekend door 

het gewicht te vennenigvuldigen met het gewicht van C. C1 heeft dus een genonnaliseerd 

gewicht van 0.1 (0.2" 0.5) t.o.v. A en B. En C2 heeft dus een genonnaliseerd gewicht van 0.4 

(0.8" 0.5) t.o.v . A en B. 
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Flguur 18 Voo~eld van 

gewlchtenverdellng. 

De totaalscores voor kansen zijn in de ontwikkelde tool altijd positief of 0, de scores voor 

risico's zijn altijd negatief of O. Dit betekent dat in beide gevallen geldt; hoe hoger de score 

hoe beter. De score voor de geschiktheid is de combinatie van kansen en risico's en kan dus 

varieren van -100 tot +100. Het is hierbij belangrijk op te merken dat gelijke kansen en 

risico's elkaar opheffen. Dit kan in specifieke situaties tot gevolg hebben dat men denkt dat 

er geen risico's aanwezig zijn terwijl deze er weI zijn, maar opgeheven worden door de 

kansen. 

De scores voor beperkingen worden eenvoudig uitgerekend door de afzonderIijke 

gestandaardiseerde criteria scores op te tellen, zoals in formule 4.7 weergegeven wordt. Een 

beperkingen criterium heeft geen gewicht nodig zoals kansen en risico criteria dat wei 

hebben. Een beperking heeft immers een veto die ervoor zorgt dat wanneer in een cel een 

beperking voorkomt, deze beperking ook altijd een beperking zal blijven vormen. Door de 

optelling van beperkingen kan de totaalscore voor een beperking een veelvoud van 100 zijn. 

Hiermee wordt tevens een indica tie gegeven van het aantal beperkingen in een cel. Een 

score van a betekent in dit geval geen beperking en een score van 100 of meer betekent een 

of meerdere beperkingen. 

waarin: 

Bj : totaalsccre van eel i voor de beperkingm 

(4.8) 
X'ik : gestandaaJdiseerdescore van eel i opcriteriumk 

MlM.YSE 

Het resultaat van de ruimtelijke multicriteria analyse is een groot aantal criterium rasters. 

Voor ieder criterium in de evaluatie structuur worden twee rasters gegenereerd; een raster 

met voor iedere cel de criteriumscore en een raster met een gemiddelde criteriumscore van 

aile deelgebieden in het plangebied. De belangrijkste rasters zijn echter de rasters voor de 

beperkingen, geschiktheid, kansen en risico's. Het beperkingen raster toont aIle aanwezige 

beperkingen in het plangebied en op basis hiervan kWU1en aile mogelijke locaties gezocht 

worden. Het geschiktheids raster is de gewogen somma tie van het kansen raster en het 

risico raster en geeft de geschiktheid van de verschillende cell en aan. Het kansen raster en 

het risico raster tonen vervolgens aile kansen of alle risico's van het plangebied. 

Bij het analyseren van de verschillende criterium rasters kan onderscheid gemaakt worden 

in vier typen analyses; de locale analyse, de criterium analyse, de interzonale analyse en de 

selectie van cellen. Figuur 19 toont schema tisch het onderscheid tussen de verschillende 

typen analyses. 
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Flguur 19 Typen Analyses 

Locale Analyse Zonale Analyse Interzonale Analyse Selectie Cellen 

Locale analyse 

In de locale analyse worden van een cel de onderliggende criteriascores geanalyseerd en 

onderling vergeleken. D.m.v. de locale analyse kan de oorzaak achterhaald worden waarom 

een bepaalde cel goed of slecht scoort en kan bijvoorbeeld ook onderzocht worden welke 

criteria in de cel het beste of slechtste scoren. 

Criterium analyse 

Bij de criterium analyse worden de scores van aile cellen van een criterium raster onderling 

met elkaar vergeleken. Het uitvoeren van een criterium analyse kan grafisch door 

simpelweg een raster te bekijken op kleur en op zoek te gaan naar de beste kleuren. De beste 

kleuren worden in dit geval gegeven in de kleurcodering van figuur 16. Men kan ook de 

attribute table van het betreffende criterium openen, sorteren op vallie en de cellen met de 

beste score selecteren. In een criterium analyse kan men dus aanwijzen waar in het 

plangebied de beste cellen liggen t.a.v. de beperkingen, geschiktheid, kansen, risico's of 

andere criteria. 

Interzonale analyse 

In de interzonale analyse worden de deelgebieden (zones) onderling met elkaar vergeleken. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de rasters met een gemiddelde criteriumscore van aile 

deelgebieden in het plangebied. De gemiddelde scores van de verschillende deelgebieden 

worden onderling met elkaar verge Ie ken voor een of meerdere criteria. Dit kan ook weer 

grafisch door de rasterkaart te bekijken en op zoek te gaan naar het deelgebied met de beste 

kleur of men kan de attribute table van een bepaald criterium open en en de plangebieden 

met de beste score te selecteren. Hierbij moet worden opgemerkt dat het raster met de 

gemiddelde score voor beperkingen een eigenaardig raster oplevert. Een beperking is 

immers van het type boolean waarbij een gemiddelde eigenlijk niet bestaat. Op basis van de 

gemiddelde beperking kan wei iets gezegd worden over hoeveel beperkingen er in een 

deelgebied aanwezig zijn, maar het resultaat hiervan is in de praktijk niet altijd zinnig. 

Indien er bijvoorbeeld een cel is waarbij op basis van zes criteria een beperking op rust, 

zorgt dit voor een gemiddelde score die zes keer zo hoog is als een cel met een beperking en 

even hoog als zes cellen met een beperking. De gemiddelde criteriumscore voor 

beperkingen wordt daarom verder buiten beschouwing gelaten. 

De interzonale analyse kan dus uitwijzen welke deelgebieden het meest geschikt zijn t.a.v. 

de geschiktheid, kansen, risico's of andere criteria. 
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Se/ect/e eel/en 

Indien men op zoek is naar locaties die moeten voldoen aan een bepaald aantal 

voorwaarden, kunnen de cellen die aan deze voorwaarden voldoen geselecteerd worden. Zo 

kan men de cellen selecteren waarin geen beperking aanwezig is en waarvan de score voor 

de geschiktheid positief is. Men kan echter ook een selectie maken waarvan de cellen 

voldoen aan een uitgebreid scoreprofiel t.a.v. aile criteria. 

Kort samengevat kan een locale analyse verklaren waarom een cel goed scoort, wijst een 

criterium analyse aan waar de meest geschikte cellen liggen, kan een interzonale analyse 

aangeven welk deelgebied het meest geschikt is en kan d.m.v. selectie een locatie 

geselecteerd worden die voldoet aan een aantal voorwaarden t.a.v. de criteria. 

co CLUSIE 

Om in een te onderzoeken gebied interessante gebieden aan te kunnen wijzen voor bepaalde 

functies, is gebruik gemaakt van de ruimtelijke multicriteria analyse. Er is hierbij 

onderscheid gemaakt tussen criteria voor beperkingen en criteria voor de geschiktheid 

(kansen en risico's). In de RMCA-tool wordt het te onderzoeken gebied opgedeeld in een 

raster van cellen waarbij iedere cel beoordeeld wordt in de mate waarin de cel voldoet aan 

het doel van een criterium. De scores van deze beoordelingen worden opgeslagen in een 

criterium raster. Het genereren van een criterium raster is een ingewikkeld proces waarbij 

verschillende GIS functies uitgevoerd moe ten worden. In de Rt\1CA-tool zijn er daarom vijf 

verschillende methoden opgesteld waarmee een criterium raster eenvoudig gegenereerd 

kan worden. De verschillende criteria zijn in de evaluatiestructuur ondergebracht in een 

hierarchie van criteria en subcriteria waarmee de criteria rasters aan de hand van gewichten 

gecombineerd kunnen worden. Het resultaat van de RMCA-tool is een hierarchisch 

gestructureerde set criterium rasters met in de top van de hierarchie een raster voor de 

beperkingen en een raster voor de geschiktheid. Deze set criterium rasters kan vervolgens 

nog op verschillende manieren worden geanalyseerd en geeft inzicht in de beperkingen en 

geschiktheid van een cel of meerdere cellen. Op basis van deze set criterium rasters kan een 

locatie gekozen worden voor een bepaalde functie of kan een bepaalde locatie onderzocht 

worden op de aanwezige beperkingen, kansen en risico's. 
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RMCA-tool 

De RMCA-tool is een extra component voor ArcMap die gebruikt kan worden bij het 

uitvoeren van een ruimtelijke multicriteria analyse. In dit hoofdstuk wordt besproken 

waarom en hoe de tool is ontwikkeld. Eerst wordt aangegeven waarom er behoefte is aan 

een nieuwe tool en wordt er op basis van praktijkervaring bij ARCADIS een pakket van 

eisen opgesteld waaraan een nieuwe tool zou moe ten voldoen. Tevens wordt in dit 

hoofdstuk de werking van de tool uitgelegd. Eerst wordt dit in grote lijnen uitgelegd met de 

user interface en de functionele omschrijving. Daama wordt de tool nauwkeuriger 

beschreven met de use cases, het class diagram en de belangrijkste functies. Tot slot worden 

de belangrijkste data bestanden waar de tool gebruik van maakt opgesomd en worden de 

systeem- en software vereisten gegeven. 

BEHOEFTE .uN EEN NIEUWE TOOL 

Om een ruimtelijke multicriteria analyse uit te voeren moet gebruik worden gemaakt van 

GIS software. Een aantal populaire GIS software pakketten zijn ArtMap (ESRI), IDRISI 

Andes (Clark Labs), MapInfo (MapInfo Corporation), SPANS (Tydac Research inc.), 

TransCAD (Caliper Corporation) en GeoMedia (Intergraph). De GIS functies die nodig zijn 

om een ruimtelijke multicriteria analyse uit te voeren behoren tot de meest fundamentele 

GIS functies en worden door de meeste, zo niet aile pakketten ondersteund. Het is dus 

mogelijk om met gebruik van huidige GIS software een ruimtelijke multicriteria analyse uit 

te voeren. Het ontwikkelen van een nieuwe toollijkt daarmee overbodig. Toch blijkt in de 

praktijk dat er bij weinig locatie- en gebiedsontwikkelingsprojecten een goede ruimtelijke 

multicriteria analyse wordt uitgevoerd. Een locatie wordt vaak wei op verschillende 

aspecten zoals natuur, water en archeologie onderzocht, maar de effecten hiervan worden 

met op schaal beoordeeld, gewogen en gecombineerd. Daarom is onderzocht hoe 

gemakkelijk het is om met bestaande GIS software een ruimtelijke multicriteria analyse uit 

te voeren. Aangezien het te veel tijd in beslag neemt om dit te onderzoeken voor aile GIS 

software pakketten is dit aileen onderzocht met het GIS software pakket dat bij ARCADIS 

wordt gebruikt, namelijk ArcMap van ESRI. ESRI kan momenteel gezien worden als 

wereldleider op het gebied van GIS software en biedt een grote set aan GIS functies die in 

vergelijkbare vorm ook terug te vinden zijn in concurrerende GIS software. Hierbij wordt er 

vanuit gegaan dat de mogelijkheden die ArcMap biedt voor het uitvoeren van een 

ruimtelijke multicriteria analyse niet onder doen voor de concurrerende GIS software. Bij 

het uitvoeren van een ruimtelijke multicriteria analyse in ArcMap kan onderscheid gemaakt 

worden in twee stappen. 

1) De eerste stap is het genereren van de criterium rasters. Voor ieder 

criterium (kans, risico of beperking) moet op basis van een geo-dataset 

een criterium raster worden gegenereerd . Hiertoe worden eerst de ruwe 

scores van het raster berekend, daama worden deze scores zonodig 
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modelburlder 

gestandaardiseerd en getransformeerd. Dit betekent dat een aantal GIS 

functies achter elkaar moeten worden uitgevoerd. Een diepgaande kennis 

van GIS is hiervoor noodzakelijk .. 

2) In de tweede stap worden de criterium rasters uit stap een gecombineerd 

tot integrale criterium rasters. De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk 

van de beslisregels die men toepast (zie § 4.2 en § 4.7). De meest voor de 

hand liggende manier is de gewogen somma tie. ArcMap biedt hiervoor 

een tool waarrnee meerdere rasters eenvoudig gewogen en gecombineerd 

kunnen worden. 

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat het uitvoeren van een ruimtelijke multicriteria 

analyse al snel een complex en tijdrovend proces. Bovendien dient de gebruiker zelf 

structuur aan te brengen bij het opslaan van de criterium rasters en moet de gebruiker bij 

aile stappen ervoor zorgen dat de instellingen zoals de oorsprong en resolutie van de rasters 

overeenkomen. De meeste GIS software pakketten bieden hierom ook een tool waarmee een 

dergelijk proces grafisch opgebouwd kan worden aan de hand van een model. In ArcMap 

kan men in dit kader gebruik maken van de modelbuilder (zie figuur 21). Hierrnee krijgt 

men een overzicht van het totale proces en kunnen verschillende GIS functies in een keer 

achter elkaar worden uitgevoerd. Deze modellen worden echter opgebouwd rondom 

bepaalde geo-datasets waardoor er snel problemen ontstaan als men een andere geo-dataset 

wil gaan gebruiken. Als het model een bepaalde input verwacht en hieraan niet wordt 

voldaan treden er foutmeldingen op en moet het model deels opnieuw opgebouwd worden. 

De modelbuilder is dus geen intelligente tool en biedt te weinig flexibiliteit. Bovendien blijft 

een diepgaande kennis van GIS noodzakelijk. 

Behalve de modelbuilder is ArcMap er niet op ingericht om het hele proces van de 

ruimtelijke multicriteria analyse met een overzichtelijke en flexibele tool te ondersteunen. In 

plaats hiervan biedt ArcMap een set van GIS functies waarmee een ruimtelijke multicriteria 

analyse kan worden uitgevoerd. Het voordeel hiervan is dat het een hoge mate van 

flexibiliteit biedt. Zo kan de gebruiker zelf de evaluatiemethode opstellen en ieder aspect 

van de analyse aanpassen. Het nadeel is dat de gebruiker een uitgebreide kennis van de 

methodieken van de ruimtelijke multicriteria analyse moet hebben en een specialist op het 

gebied van GIS moet zijn. Bij het proces van locatie- en gebiedsontwikkeling is de grote 

flexibiliteit bovendien met noodzakelijk en is het belangrijker dat de beslissingnemer 

eenvoudig en snel een inzicht kan krijgen in de kansen risico's en beperkingen van een 

gebied. Een te uitgebreide set van GIS functies en mogelijkheden belemmert hierin de 

snelheid en maakt het overzicht vaak moeilijk. Dat snelheid en eenvoud in dit kader 

belangrijker kunnen zijn dan flexibiliteit en diepgang blijkt ook uit de ontwikkeling van de 

'Locatiezoeker'. De Locatiezoeker is een tool die geschiktheidskaarten van zoeklocaties voor 

verstedelijking produceert op basis van een vaste criteriaset (Nijs & Kuiper, 2006). De 
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gebruiker kan hierbij een keuze maken uit vier vaste scenario's met verschillende 

gewichtenverdelingen waarbij de nadruk wordt gelegd op thema's als bereikbaarheid, 

landschap, water, natuur of milieu. De gewichten kunnen door de gebruiker ook zelf 

worden aangepast. De gebruiker hoeft zich bij deze tool niet bezig te houden met complexe 

GIS functies of ingewikkelde evaluatiemethodieken, maar kan zich volledig rich ten op de 

keuze van een geschikte locatie voor verstedelijking. Een groot nadeel van deze tool is dat 

hij gebruik maakt van een vaste criteriaset die niet kan worden aangepast. Hierdoor is de 

tool niet flexibel genoeg voor het proces van locatie- en gebiedsontwikkeling. 

Het blijkt dus dat de uitgebreide set aan GIS functies van de huidige GIS systemen niet de 

sneiheid, eenvoud en het overzicht bieden zoals bij het proces van locatie- en 

gebiedsontwikkeling is gewenst. Hierdoor bestaat een behoefte aan een nieuwe tool die 

verbetering brengt in de voorgaande mankementen. De locatiezoeker is een tool die wei 

verbetering brengt, maar niet flexibel genoeg is voor het proces van locatie- en 

gebiedsontwikkeling. Daarorn bestaat er een behoefte aan een tool ter ondersteuning van de 

ruimtelijke multicriteria analyse waarbij een balans wordt gevormd tussen sneiheid, 

eenvoud en overzicht enerzijds en flexibiliteit en diepgang anderzijds. 

Op basis van praktijkervaring bij ARCADIS met diverse ruimtelijke multicriteria analyses 

voor verschillende locatie- en gebiedsontwikkelingsprojecten is hieronder een pakket van 

eisen opgesteld waaraan deze tool zou moe ten voldoen. 

• De tool moet ondersteuning bieden aan het proces van de ruimtelijke multicriteria 

analyse zoals weergegeven in figuur 14 in hoofdstuk vier. 

• De tool moet een gebruiker met beperkte basis kennis van GIS in staat stellen om 

een ruimtelijke multicriteria analyse uit te voeren. 

• De tool moet het proces van de ruimtelijke multicriteria analyse aanzienlijk 

versnellen. 

• De hierarchie, gewichten en instellingen van criteria moe ten aangepast kunnen 

worden om het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse mogelijk te maken. 

• De tool moet een duidelijk gestructureerd overzicht bieden van de verschiIlende 

criteria die een rol spelen in de ruimtelijke multicriteria analyse. 

• De tool moet inzicht geven in de manier waarop de verschillende criteria een rol 

spelen bij het tot stand komen van het resultaat van de ruimtelijke multicriteria 

analyse 

Met dit pakket van eisen overstijgt de tool overigens het onderwerp van locatie- en 

gebiedsontwikkeling en kan daarorn ook ingezet worden op andere ruimtelijke processen 

en/of problemen waarbij een ruimtelijke multicriteria analyse gewenst is. 

ONlWIKKELOMGEVING 

Ais randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de tool, wordt uitgegaan van de GIS 

software die bij- ARCADIS aanwezig is. Dit betekent dat de tool ontwikkeld is voor ArcMap 

van ESRI. ESRI biedt diverse mogelijkheden voor het verbeteren van werkprocessen en 

functionaliteiten (ESRI, 2007h). 

• De eerste mogelijkheid is het aanpassen van de indeling van de User Interface van 

ArcMap. Zo kunnen alle nodige functionaliteiten worden gegroepeerd en kan de 

indeling van het scherm worden aangepast aan de werkprocessen van de 
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gebruiker. Dit zorgt er echter aileen voor dat de handelingen die verricht moeten 

worden, sneller gedaan kunnen worden. 

• Een tweede mogelijkheid wordt geboden door de eerder besproken modelbuilder. 

Deze tool biedt echter te weinig flexibiliteit en vraagt van de gebruiker een te grote 

kennis van GIS. 

• De derde mogelijkheid is het gebruik van VBA macros. Met de Visual Basic Editor 

kunnen VBA macros worden geschreven waarmee aile ArcMap- en VB

functionaliteiten gecombineerd kunnen worden tot nieuwe functies. Hiermee 

kunnen werkprocessen worden geautomatiseerd en hoeft de gebruiker aileen de 

noodzakelijke input aan de hand van vensters in te voeren. 

• De vierde en laatste mogelijkheid is het ontwikkelen van een custom COM-based 

component die als plugin wordt ingeladen in het ArcGIS Desktop Framework. 

Deze mogelijkheid is vergelijkbaar met het gebruik van VBA macros. Het 

programmeren gebeurt hierbij echter niet in de VBE, maar in een aparte 

ontwikkelomgeving zoals Delphi of MS Visual Studio. Hierbij zijn de 

mogelijkheden voor de User Interface ook een stuk uitgebreider en is het resultaat 

beter te verspreiden d .m.v. een installatie bestand waarmee de gebruiker de tool 

eenvoudig kan installeren. Vanwege deze voordelen is deze laatste mogelijkheid, 

de custom COM-based component, gekozen om de tool te ontwikkelen. Voor de 

ontwikkelomgeving is MS Visual Studio 2005 gekozen met VB.Net als 

programmeertaal. Deze keuze is gemaakt op basis van de aanwezige kennis en 

ervaring bij ARCADIS op dit gebied. 
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Table Of Contents (TOe) 

Map 

USER INTERFACE 

De tool is ontwikkeld als een uitbreiding van de applicatie ArcMap en functioneert daarom 

als een extra toolset binnen de user interface van ArcMap. De tool wordt in ArcMap d.m.v. 

een button gestart en verschijnt als een dockable window. Figuur 21 toont de interface van 

de tool in ArcMap. In deze screenshot is het schenn opgedeeld in drie vensters met van 

links naar rechts de Table ofContenst (TOC), het RMCA venster en de DataView. 

RMCA Venster DataView 

fila 1cit :{~. InMl't ~ccticn 1001, n'i"dow tte.tP 

II "' • • r.1 '''''~,,-;,·I-;-;,,,---. .:J--;· :1. 1 ~ . C 1(1 (!l E1 :: :: ('J 

I :::::J I :::::J 

ill ~1.ngtbIH 
o OHlCjtbtcdtn An"'"" 

-, Ii!I Pl.ngebied .c.n'~H 

" ill 8 ....... "94" 
iii GcKhtktherd 

iii ill ( GoKhi""''''' I 
High : 100 

LOYI' : ·100 

.0 1).2' ........ 
--.: 0 P.SI F.i'Ji cO~ J 

o OMgttitdtn.lmg 
~ 0 01. Ontwildi:tling 

o 0,2. Rulmt.1J • hlttd 
(] 03.N.twr 
o 04. CloIftuurlln6u:h,p. Ard'l tclcgit & MOt 
o 05. Sod.", 
o oe.~ltllf 

.. (] 07. Mili,I.I 

!+ 0 OS. 'l ltbtr & Inf,utructuvr 
(] lO.'fioncn 

o U. Wcrl"..tn 
o 12. vccr:itningen 

o 13. Roc<Uli. 
01 . ....... 
o 15. SexI .. 1 [ccnom,.cht Di"~"" 
o U Batuo..ngrm:.en 

: 0 AX T ~o-gr"~(h. On;lergren:l 

000Iar 1-..1 --J 

11<>0''''9· ~ 

Figuur 21 Inte-rface van de 

tool in ArcMap 9.2. 
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Op het gebruikersniveau maakt de tool gebruik van drie ArcMap elementen; het 

MapDocument, de Dataview en de TOe. Het MapDocliment (".mxd) is het document waarin 

ArcMap de map opslaat. Een map bestaat uit een verzameling van layers voor de geo-data 

en andere elementen zoals een noordpijl of kleurgebruik. Het soort layer is afhankelijk van 

het soort geo-data waamaar verwezen wordt. Zo bestaat er een rasterlayer voor rasterdataset 

en een featurelayer voor featuredatasets (zie § 3.4). Deze Layers kunnen ook gegroepeerd 

worden tot een grouplayer. De Data View toont de visuele weergave van de map. In de TOC 

wordt de verzameling geo-data waaruit de map is opgebouwd in een hierarchie van layers 

ondergebracht. 
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FiglJur 22 Tool in ArcMap. 

De tool wordt gebruikt naast een nieuw of bestaand MapDocument en wordt hiermee 

gekoppeld via de TOe. De TOe van dit MapDocument bevat de gee-data die als input dient 

voor de ruirntelijke multicriteria analyse. Het resultaat van de analyse wordt vervolgens in 

de vorm van rasterlayers en grouplayers ook weer teruggeplaatst in de TOe. Op deze manier 

kan behalve de geo-data, die als input voor de analyse dient, ook het resultaat van de 

analyse weergegeven worden in de Data View. Het opslaan en openen van data gebeurt in 

de tool wei onafhankelijk van het MapDocument. De hierboven omschreven relaties tussen 

de tool en de verschillende ArcMap objecten zijn in figuur 22 afgebeeld. 

ArcMap 

MapDocument 

~) 

TOC I.... v TOOL 
~ 

~.l 

DataView I 

--

~ 

l Data J L Data J 

OMSCHRUVING 

De belangrijkste hmcties van de tool zijn het genereren, combineren en overzichtelijk 

houden van criterium rasters bij een ruimtelijke multicriteria analyse. 

De tool bestaat uit een werkbalk met twee tabbladen (zie figuur 23). De werkbalk bevat 

hmcties waarmee de analyse als bestand kan worden opgeslagen of geopend, functies 

waarmee de analyse gestart wordt, enkele extra functies die handig kunnen zijn bij het 

uitvoeren van een analyse en een help hmctie. De tabbladen bestaan uit een project tabblad 

voor algemene instellingen van het project en een evaluatie tabblad waarin de evaluatie 

structuur en criteria ingesteld kunnen worden. 
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De analyse wordt begonnen door een nieuw of bestaand project bestand te openen via 

Bestand op de werkbalk. Vervolgens wordt het project tabblad getoond. In het project 

tabblad wordt de nodige project informatie opgeslagen zoals naam, nummer, projectleider, 

ontwikkelingstype en een omschrijving. Hierin worden ook de analyse instellingen 

ingesteld zoals plangebied, onderzoeksgebied, deelgebieden, celgrootte en wordt 

aangegeven waar de output opgeslagen dient te worden. 

Het tabblad voor de evaluatie bevat de evaluatiestructuur inclusief aile criteria. 

De hierarchie van de evaluatiestructuur (zie figuur 17 in § 4.7) wordt hier in een treeview 

(boomstructuur) weergegeven. In deze treeview kunnen criteria worden toegevoegd of 

verwijderd en kan het gewicht van ieder criterium worden ingesteld. Van een geselecteerd 

criterium wordt standaard de naam en omschrijving getoond. Van de criteria die geen 

subcriteria hebben kunnen ook de criterium instellingen voor het genereren van een 

criterium raster worden ingesteld. Voor de criteria zonder subcriteria moet namelijk een 

criterium raster worden gegenereerd op basis van een geo-dataset (zie § 4.7) . Bij deze criteria 

wordt i.p.v. een tabel voor de gewichten van subcriteria de knop Bewerken getoond. 

Door op de knop Bewerken te drukken, worden de instellingen van het criterium getoond en 

verdwijnt de evaluatiestructuur. In de criterium instellingen wordt behalve de naam en 

omschrijving van het criterium ook aangegeven welke geo-data uit de TOC als input dient, 

wat de beoordelingswijze is en wat hiervoor de specifieke instellingen zijn. Na het instellen 

van een criterium kan een preview van dit criterium raster worden gegenereerd. Door op 

OK of Annuleren te drukken, worden de criterium instellingen weI of niet opgeslagen en 

wordt de evaluatiestructuur weer getoond. 
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Use Cases van de RMCA-tool 

US.ECASES 

In de voorgaande paragraaf is de werking van de tool in hoofdlijnen beschreven. 

Aan de hand van de onderstaande use cases wordt de werking van de tool verder 

uitgewerkt en wordt de interactie tussen de tool en de gebruiker omschreven. Met een use 

case wordt voor iedere functie van de tool in het kort omschreven welke handeling de 

gebruiker dient uit te voeren en wat vervolgens de actie of het resultaat is. 

1.1 Klik RMCA button 

1.2 Selecteer het tablad 

2.1 • Nieuw project bestand maken Klik Bestand -> nieuw Nieuw projectbestand 

2.2 • Open project bestand van schijf Klik Bestand -> Open, Project bestand 

Open bestand met geopend 

2.3 • Project bestand opslaan op Klik Bestand -> Opslaan, Project bestand 

schijf Sia bestand op met opgeslagen 

Savedialog 

3. Ana 

3.1 • Gedeeltelijke analyse uitvoeren Klik Gedeeltelijke Analyse, De gedeeltelijke 

kies optie aanvullend analyse wordt 

deelgebieden analyse uitgevoerd, het 

uitvoeren resultaat (de criterium 

raster) wordt als een 

groep rasterlayers 

aanTOC 

3.2 • Plangebied analyse uitvoeren Klik Plangebied Analyse, De plangebied analyse 

kies optie aanvullend wordt uitgevoerd met 

deelgebieden analyse optioneel aanvullend 

uitvoeren ook deelgebieden 

analyse, het resultaat 

(de criterium raster) 

wordt als een groep 

rasterlayers 

aan TOC 

3.3 • Deelgebieden analyse uitvoeren Na 3.2 [Plangebied De deelgebieden 

analyse uitvoerenl analyse wordt 

Klik Deelgebieden Analyse uitgevoerd, het 

resultaat criterium 
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raster) wordt als een 

groep rasterlayers 

aan TOC 

4.1 • Opschonen TOC Klik Extra -> Opschanen Aile geo-data die niet 

TOC relevant is voor de 

analyse wordt uit de 

TOC verwijderd. De 

overgebleven geo-data 

wordt 

4.2 • Maak deelgebieden Na 3.2 [Plangebied Deelgebieden worden 

analyse uitvoeren) gegenereerd en als 

Klik Extra -> Maak rasterlayer toegevoegd 

Deelgebieden, invoeren aan TOC 

Nibble size 

5. 

5.1 • Toon Handleiding Klik Help -> Handleiding De handleiding wordt 

nd 

5.2 • Toon afstudeerverslag KlikHelp -> Het afstudeerverslag 

wordt 

5.3 • Toon informatie over de RMCA- Klik Help -> Over RMCA- Informatie over de 

tool tool RMCA-tool wordt 

getoond 

Invoer Naam 

6.2 • Projectnummer invoeren Invoer (numeriek) Projectnummer 

6.3 • Naam opdrachtgever invoeren Invoer (text) Naam opdrachtgever 

6.4 • Naam projectleider invoeren Invoer (text) Naam projectleider 

6.5 • Ontwikkelingstype aangeven Keuzeselectie uit lijst met Ontwikkelingstype 

ontwikkeli n 

6.6 • Projectomschrijving invoeren Invoer (text) Projectomschrijving 

7.1 • Plangebied selecteren Keuzeselectie uit lijst met Plangebied vastgelegd 

feature layers of 

feature layer uit TOC 

sle 

7.2 • Deelgebieden selecteren Keuzeselectie uit lijst met Deelgebieden 

feature layers of vastgelegd 

feature layer uit TOC 

7.3 • Onderzoeksgebied instellen Klik Get Onderzoeksgebied 

vastgelegd 
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7.4 • 

8.2 • 

8.3 • 

8.4 • 

8.5 • 

8.6 • 

9.1 • 

9.2 • 

9.3 • 

9.4 • 

9.5 • 

9.6 • 

9.7 • 

Onderzoeksgebied wel/niet 

tonen 

Exporteren evaluatie structuur 

Criterium selecteren 

Subcriterium toevoegen 

Criterium verwijderen 

Gewichten subcriteria instelien 

Naam van criterium invoeren 

Omschrijving van criterium 

invoeren 

Criterium bewerken 

Importeer criterium bestand 

Exporteer criterium bestand 

Genereer criterium raster 

Criterium raster en instelli n 

Vink View aan of uit 

bestand met 0 

Klik Exporteer, Sia 

bestand op met 

Savedialog 

Criterium selecteren met 

muis 

Na 8.3 [Criterium 

selecteren), 

rechtermuisknop en klik 

Na 8.3 [Criterium 

selecteren], 

rechtermuisknop en klik 

Na 8.3 [Criterium 

selecteren), 

Invoer (text) 

Invoer (text) 

Na 8.3 [Criterium 

selecteren], 

Klik Bewerken 

Klik Importeer, Open 

bestand met 0 

Klik Exporteer, Sia 

bestand op met 

Savedi 

Klik Preview 

KlikOK 

Grens van 

onderzoeksgebied wel/ 

niet zichtbaar 

Evaluatiestructuur 

geexporteerd 

Criterium geselecteerd 

Onder het 

geselecteerde criterium 

wordt een nieuw 

criterium 

Het geselecteerde 

criterium wordt 

verwijderd 

De gewichten voor de 

subcriteria worden 

Naam van criterium 

Omschrijving van 

criterium 

De criterium 

instellingen van het 

geselecteerde criterium 

worden getoond en de 

evaluatiestructuur 

Eva luatiestructuur 

rteerd 

Eva luatiestructuur 

geexporteerd 

Criterium raster wordt 

gegenereerd en als 

rasterlayer toegevoegd 

aan TOC 

Criterium raster en 
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opslaan in evaluatiestructuur instellingen worden 

vastgelegd en de 

evaluatiestructuur 

wordt getoond 

9.8 • Criterium instellingen annuleren Klik Annuleren De criterium 

instellingen worden 

genegeerd en de 

eva luatiestructuu r 

wordt getoond 

10. Cdterium Instellingen 

10.1 • Geo-data selecteren Keuzeselectie uit lijst met Geo-data vastgelegd 

featurelayers of 

featurelayer uit TOC 

slepen 

10.2 • Beoordelingswijze selecteren Keuzeselectie uit 5 Beoordelingswijze 

beoordelingswijzen vastgelegd. Specifieke 

instellingen worden 

getoond 

11. Classificeren van attributen 

11.1 • Beoordelingsveld selecteren Keuzeselectie uit Iijst met Beoordelingsveld 

attribuutvelden vastgelegd. 

Veldwaardes worden 

getoond in 

beoordeli ngstabel 

11.2 • Veldwaardes beoordelen Beoordelingstabel Beoordelingstabel 

invullen vastgelegd 

12. Enkelvoudige buffer 

12.1 • Minimale afstand invoeren Invoer (numeriek) Minimale afstand 

va.stgelegd 

12.2 • Maximale afstand invoeren Invoer (numeriek) Minimale afstand 

vastgelegd 

13. Classificeren van buffers 

13.1 • Buffer en beoordeling invoeren Afstanden Afstanden 

Beoordelingstabel Beoordelingstabel 

invullen vastgelegd 

14. Functie van afstand 

14.1 • Maximale afstand invoeren Invoer (numeriek) Maximale afstand 

vastgelegd 

14.2 • Functie selecteren Keuze uit Lineair of Functie vastgelegd 

Machtsfunctie 

14.3 • Exponent invoeren Invoer (numeriek) Exponent vastgelegd 

14.4 • Richting selecteren Keuze uit Oplopend of Richting vastgelegd 

Aflopend 

CLASS DIAGRMI 

In het onderstaande class diagram worden de belangrijkste klassen aangegeven waaruit de 

tool is opgebouwd. 
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Figuur 24 ClaS'S diagram 
Project 
Class 

I,;; Fields 

~, _Application AslApplical ion 

,$1 _Celgrootte As Dcuble 

JI _DeelgebiedenDataName As String 

,;' _DeelgebiedenLayerName As String 

i' _DeelgebiedenWorkspace As String 

A' _DeelgebiedenWorkspaceDescripticn As String 

.iJ~ _EvaluatieStructuur As T reeVie-.vData 

IJ'; _ExtendXmax As Dcuble 
, _ExtendXmin As Double 

,, ' _ExtendYmax As Dcuble 
,) _ExtendYmin As Double 

~J _Naam As String 

# _Nummer As String 

_Omschrijving As String 

_Cnlwikkeling As String 

_Opdrach tgever As String 

,1' _PlangebiedDataName As String 

,1' _PlangebiedLayerName As String 

,), _PlangebiedWorkspace As String 

,i _PlangebiedWorkspaceDescripl ion As String 

,J' _Projec tFolder As SIring 
_Prcjeclleider As String 

NumberRemllpitems 
Class 

Fields 

FromField As Integer 

oJ OutField As Integer 

ToField As Integer 

r StringRemapJtems 
Class 

-::. Fields 

Beocrdeling As Integer 

Veldwaarde As SIring 

Project C/1I66 

~ 0 .. * 

7 

I:::: ~( Evaluatiestructuur 
Class 

Nested Types 

TreeNodeDlItll 
Structlore 

- Fields , ForeColcr As String 

'i Ncdes As TreeNcdeDataO 

cI Tag As Objec..! 

Tex! As String 

TreeViewDlItll 
Structure 

- Fields 

'I 

Criterium 
Class 

- Fields 

Nodes As TreeNcdeDataO 

~ _Effect As Si ring 

® 

'f 

~ 

~, J3encrmaliseerdeGewich! As Double 

,$ ' _C-.ewicht .As Integer 

. ' _Naam As String 
~~ _Omschrijving As String 

..,,, _RasterDataSource As String 

CriteriumBIad 
Class 
"Criterium 

<;; Fields 

_BeoordelingsMethode As String 

J~ _Beocrdelingsveld As String 

,,-I _blnAflopend As Bcclean 

'" 
_blnLineair As Bcolean 

iJ~ _Exponent As Double 
~ MaxAfstand As Double -

,;' _MaxValue As Double 

,:, _SourceDataName As String 

iJ~ _SourceLayer As String 

;:J' _SourceWorlcsp!ce As String 

.£J ' _SourceWcrksp!ceDescription As String 

NumberRemapTable As ArrayLisl 
..; StringRernapTable As ArrayList 

Een analyse wordt altijd uitgevoerd aan de hand van een project uit de Project Class. 
De Project Class heeft een aantal eigenschappen die vanzelfsprekend zijn zoals; celgrootte 
(v / d analyse), naam, nummer, omschrijving, ontwikkeling, opdrachtgever en projectfolder. 

I::: 

"{ 
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ApjrJlrcatu:m object wordt het project " .. ,-"''''''" .. JOCium,pnt in 

de,(llg;ebled,en en die in een 

In de Project Class worden echter niet 

0Plgeslag;en, maar de verwijzingen naar dH liiervoor worden de ua,caP,!am!e. 
JljJ,~r1lJt.ln1" Workspace en WorkspaceDescription De DataName is de naam van het 

de LayerName is de naam van de zoals weergegeven in de de 

W",rlr"tUICe is de locatie van het geo-databestand op de harde en de 

WorkspaceDescription geeft aan hoe dit moet openen. liet 

in een is een Extend en heeft een vorm. Deze 

wordt niet als object opgeslagen, enkel de coordinaten van de IIVI:'!I'.I"\.I.I vande 

rechthoekige vorm (Xmax, Xmin, Ymax en worden 0Pigel:iIi:'I~;el1. 

EJlaluatiestnlctuul' Class 

Ieder uit de Class heeft fen evaluatiestructuur uit de Evaluatiestructuur 

Class. De evaluatiestructuur is een TreeViewData structure. Een TreeViewData structure bestaat 

uit een hierarchie van Nodes. De van een Node zoals de kleur (ForeColor), het 

aantal subnodes (Nodes) en de naam (text) worden in een TreeNodeData structure opgeslagen. 

Criterium Class 

Iedere Node in de Evaluatiestructllur Class een criterium uit de 

evaluatiestructuur. De instellingen van dit criterium worden als een Criterium Class object 

in de van de Node. In de Criterium Class worden de van een 

criterium zoals naam, omschrijving, gewicht, gewogen en upgt!:ml:gel'l. Indien van 

een criterium een criterium-raster wordt gegenereerd, dan wordt de 

raster vervolgens opgeslagen in de RasterDataSoliree. 

Cl'ltN'lumBlad Class 

naar dit 

De CriteriumBlad Class is een speciaaJ type Criterium Class waarvan het aantal Nodes gelijk is 

aan O. Een criterium uit de CriteriumBlad Class heeft dus geen subcriteria. Als de 

evalautiestructuur wordt vergeleken met een boom dan de criteria uit de 

Criterium Class de takken van de boom en de criteria uit de CriterillmBlad Class de bladeren 

van de boom. ABe criteria uit de CriterillmBlad Class worden 

be()Qrdelin~:srrletll0dlen uit § 4.6 gemeten. Het wordt opgeslagen 

onder BeoordelingsMethode. De geo-data waarover de 

In hiervan wordt, net zoals de deel- en Class, 

""'nA/j''7"na naar de geo-data (Soliree) opgeslagen via de DataNamel Workspace, 

Work5:!1aceV,~scl'il1tion en de LAyerName. Afhankelijk van het 

wordt er gemaakt van een van de onderstaande 

• Alles of Niels 
liet beoordelingsveld word t opgeslagen in Beoordelingsveld. De Iijst met beoordelingen 

wordt als een arraylist in de StringRemapTable Opge!Hal!en Deze arraylist bestaat uit 

items uit de StringRemapJtems Class en hebben een Veldwaarde en MPt'lSJrl1PlIJ7U 

• EnkeJvoudige buffer 

De maxima Ie afstand worden opgeslagen in MaxValue. 

• Classificeren van buffers 

De buffers worden als een arraylist in de NllmberRemapTable Uj));t::,I<1:i;t:l Deze arraylist 

bestaat uit items uit de NlimberRemapItems Class en hebben een FromField, een ToField en 

een OutField 

• Functie van afstand 
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De maxima Ie afstand wordt opgeslagen in MaxValue. Welke van de vier formules uit § 

4.6.5 (formule 4.3, 4.4, 4.5 of 4.6) in deze methode van toepassing is, wordt vastgelegd 

met de boo leans blLineair en blnAfiopend. Zonodig wordt de exponent van de 

machtsfunctie opgeslagen in Exponent. 

8U.ANGRIJKSTE FUNCTIES 

In de tool wordt aile gebruikersinput die nodig is in een ruimtelijke multicriteria analyse 

gecentraliseerd in een aantal vensters. Het systeem voert vervolgens een aaneenschakeling 

van functies uit om te komen tot een resultaat. De werking van de belangrijkste functies die 

door het systeem worden uitgevoerd zullen hierna op hoofdlijnen worden besproken. 

5.7.1 ~ENEREREN CRITERIUM RASTER 

Het genereren van een criterium raster is de bouwsteen van de analyse. Voor ieder criterium 

wordt een raster gegenereerd volgens de onderstaande stappen. Het resultaat van deze 

stappen kan vervolgens als een rasterlayer met bijbehorende kleurgebruik worden 

toegevoegd aan de TOC. 

1. De instellingen van een criterium worden uit het CriteriumBIad object gehaald. 

2. De SourceFeatureClass van de geselecteerde geo-dataset wordt opgehaald 

3. Vervolgens wordt afhankelijk van de beoordelingswijze de bijbehorende functie 

gestart. 

I. Alles 

• M.b.v een RasterConversionOp wordt de SourceFeatllreCiass 

geconverteerd naar een raster, genaamd pConversionRasterDataset. 

• M.b.v een RasterMaicerOp worden twee constante rasters gemaakt, ren 

met waarde a en reo met waarde 100. 

• M.b.v. een LogicalOp en ConditionalOp wordt er een nieuw raster 

gemaakt met de waarde a indien het pConversionRasterDataser geen 

waarde heeft (lsNull) en anders de waarde 100. 

11. Attribuut 

• Er wordt een nieuwe genormaliseerde StringRemapTable gemaakt op 

basis van de door de gebruiker beoordeelde veldwaardes. 

• M.b.v een RasterConversionOp wordt de SourceFeatureClass 

geconverteerd naar een raster, genaamd pCollversionRasterDataset. 

• Er wordt een RasterDescriptor van pConversionRasterDataset gemaakt. 

• M.b.v. een RasterRec/assOp wordt de RasterDescriptor op basis van de 

StringRemapTable opnieuw geclassificeerd. 

III. Afstand - Binair 

• M.b.v. een DistanceOp worden de afstanden van de cellen tot aan het 

dichstbijzijnde feature van de SOllrceFeatllreClass berekend en in een 

raster genaamd, pDistanceRaster opgeslagen. 

• M.b.v een RasterMaicerOp worden twee constante raster gemaakt, ren 

met de waarde voor de minimale en ren met de waarde voor de 

maximale opgegeven afstand. 

• M.b.v. een LogicalOp en RasterMathOp wordt een nieuw raster 

gemaakt met de waarde 100 indien de afstand tussen de minima Ie en 

maximale opgegeven afstand ligt en anders de waarde O. 
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IV. Afstand - Discreet 

• Er wordt een nieuwe genormaliseerde NllmberRemapTable gemaakt op 

basis van de door de gebruiker beoordeelde buffers. 

• M.b.v. een DistanceOp wordt een raster genaamd pDistanceRaster 

gemaakt waarin de maximale waarde, de opgegeven maximale 

afstand is. 

• M.b.v. een RasterRec/assOp wordt de pDistanceRaster op basis van de 

NumberRemapTable opnieuw gecIassificeerd. 

V. Afstand - Continue 

• M.b.v. een DistanceOp wordt een raster genaamd pDistanceRaser 

gemaakt waarin de maximale waarde, de opgegeven maxima Ie 

afstand is. 

• M.b.v een RasterMakerOp worden drie constante raster gemaakt, een 

met waarde voor de maximale opgegeven afstand, een met waarde 0 

en een met waarde 100. 

• M.b.v. RasterMathOp wordt formule 4.3,4.4,4.5 of 4.6 uit hoofdstuk 

vier toegepast. 

• M.b.v. LogicalOp en ConditionalOp wordt ervoor gezorgd dat indien 

de afstand groter is dan de maxima Ie opgegeven afstand, de 

celwaarde 100 is voor een oplopend effect en 0 voor een afJopend 

effect. 

4. In de laatste stap wordt het raster indien het om een risico criterium gaat m.b.v. een 

RasterMathOp getransformeerd naar negatieve waarden. 

5.7.2 PLANGEBIED ANALYSE 

1. Er word teen GrollpLayer gemaakt met naam P/angebied Analyse 

2. De evaluatiestructuur, een Treeview, wordt gebruikt in een loop. 

3. Voor iedere subnode in de Treeview moet het onderstaand uitgevoerd worden: 

• Maak nieuwe GrollpLayer, genaamd pGroupLayerl. 

• Start sub GenereerRasterLayers met variabelen subnode en pGrollpLayerl. 

• pGroupLayerl als een layer toevoegen aan de grouplayer Plangebied 

Analyse. 

4. Het sub GenereerRasterLayers vereist onderstaande variabelen: 

(pNode als treenode en pParentLayer als groupslayer) 

Vervolgens worden de onderstaande stappen uitgevoerd: 

• Maak nieuw Raster,genaamd pSllmRaster voor een gecombineerd 

criteriumraster. 

• Maak een list of Layers genaamd pLayerList . 

• Voor ieder sllbnode van pNode moet het onderstaand uitgevoerd worden: 

• Indien het aantal nodes van de sllbnode niet gelijk is aan 0 dan: 

- Maak nieuwe GrollpLayer, genaamd pGrollpLayer2. 

- Voeg pGrollpLayer2 toe aan pLayerList. 

- Start sub GenereerRasterLayers met variabelen subnode en 

pGroupLayer2. 

• Indien het aantal nodes van de subnode gelijk is aan 0 dan: 

- Open criteriumraster van schijf of indien criteriumraster nog niet 

bestaat start sub Genereer criterium raster. Zie bovenstaande. 
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- Maak nieuwe RasterLayer van criteriumraster genaamd 

pRasLayer. 

- Voeg pRasLayer toe aan pLayerLisl. 

- Vermenigvuldig criteriumraster met gewogen gewicht en tel dit 

op bij pSllmRaster. 

• Maak RasterLayer van pSllmRaster genaamd pSllmRasterLayer. 

• Voeg pSllmRasterLayer toe aan pLayeLisl. 

• Voeg aile items van pLayerList toe als een layer in pParentLayer. 

5.7.3 DEELGEBIED ANALYSE 

De deelgebied analyse wordt grotendeels op dezelfde manier uitgevoerd als de plangebied 

analyse, maar verschilt op twee punten. 

In stap 1 wordt er een GroupLayer gemaakt met de naam Dee1gebieden Analyse. 

En in stap 4 wordt de stap , Indien het aantal nodes van de subnode gelijk is aan 0 dan:' als 

voIgt uitgevoerd: 

5.7.4 

• Indien het aantal nodes van de Sllbnode gelijk is aan 0 dan: 

- Open criteriumraster van schijf of indien criteriumraster nog niet 

bestaat start sub Genereer criterium raster. Zie bovenstaande. 

- Bereken de gemiddelde waarde per deelgebied van het 

criteriumraster en maak hier een nieuw raster van genaamd 

MeanRaster. 

- Maak nieuwe Raster Layer van Mean Raster genaamd pRasLayer. 

- Voeg pRasLayer toe aan pLayerList. 

- Vermenigvuldig Mean Raster met gewogen gewicht en tel dit op 

bij pSumRaster. 

GEDEELTELIJKE ANALYSE 

De gedeeltelijke analyse kan worden uitgevoerd als de gebruiker aileen gemteresseerd is in 

een beperkt aantal criteria Lp.v. de gehele set criteria. Door een gedeeltelijke analyse uit te 

voeren, worden aileen het geselecteerde criteria en onderliggende subcriteria meegenomen 

in de analyse. 

Bij een gedeeltelijke analyse, wordt het geselecteerde criterium gebruikt als pNode voor de 

Sub GenereerRasterLayers uit stap 4 van de plangebied analyse. 
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5.7.5 MAAK DEELGEBIEpEN 

Het genereren van deelgebieden op basis van de ingestelde beperkingen gaat als voigt. 

1. M.b.v. een RasterMakerOp worden twee constante rasters gemaakt, een met de 

waarde 0 en een met de waarde van de NibbleSize. 

2. M.b.v. RegionGrolip en een Logica/Op wordt een nieuw raster gemaakt waarin aile 

cellen zonder beperking in regions gegroepeerd. (Een region bestaat uit aan elkaar 

grenzende cellen die dezelfde waarde hebben) 

3. M.b.v. ZonalGeometry wordt de oppervlakte van de regions berekend. 

4. Indien de oppervlakte van een region kleiner is dan de NibbleSize, worden deze 

cellen bij een aangrenzende region toegewezen. 

DATA BESTANDEN 

De belangrijkste data bestanden waar de tool gebruik van maakt zijn;featllredatasets, 

rasterdatasets, projectbestanden, evaluatiebestanden en criteriumbestanden. De input van de 

ruimtelijke multicriteria analyse zijn featllredatasets (datasets voor punten, lijnen of vlakken). 

De output van de ruimtelijke multicriteria analyse, de criteriarasters, worden opgeslagen als 

een rasterdataset. Voor meer informatie over featllredatasets en rasterdatasets, zie § 3.4. Het 

projectbestand, evaluatiebestand en criteriumbestand zijn bestanden waarmee de tool de 

instellingen van de ruimtelijke multicriteria analyse opslaat. Deze bestanden worden m.b.v. 

een XML-serializer als een XML bestand op de harde schijf opgeslagen. 

Een criterium is de bouwsteen van de ruimtelijke multicriteria analyse. De instellingen van 

een criterium worden opgeslagen in een criteriumbestand. Aile criteria incl. instellingen 

worden in het evaluatiebestand gestructureerd in een evaluatiestructuur opgeslagen. De 

hele analyse excl. de resultaten worden opgeslagen in het projectbestand. 

In het projectbestand staan aile instellingen van de ruimtelijke multi-criterai analyse. Het 

projectbestand bevat naast de evaluatiestructuur en aile criteria ook projectinformatie en de 

analyse instellingen (zie figuur 24 Class diagram). In bijlage 3 staat een voorbeeld van een 

projectbestand van de ruimtelijke multicriteria analyse uit § 6.1. Hierin zijn de verschillende 

onderdelen te zien zoals projectinformatie, analyse instellingen, evaluatiestructuur en 

criteria. 

~YSTEM EN SOAWARE VEREISTEN 

De tool is ontwikkeld als een plugin voor ArcInfo Desktop 9.2 en maakt gebruik van de 

functionaliteiten van de Spatial Analyst extensie. De tool kan daarom aileen gebruikt 

worden indien men beschikt over deze software. De tool werkt niet op ArcGIS Desktop 

versies eerder dan 9.2 en ook niet op producten lager dan ArcInfo binnen de Desktop lijn. 

De systeem vereisten voor de tool zijn hierdoor gelijk aan de systeem vereisten van ArInfl'>. 

De volledige systeem vereisten voor ArcInfo Desktop 9.2, uitgaande van een Windows 

Professional XP besturingssysteem, zijn terug te vinden in bijlage 4. 
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Evaluatie van de RMCA-tool 

De werking en het resultaat van de RMCA-tool is op verschillende manieren onderzocht en 

geevalueerd. De resultaten hiervan worden in dit hoofdstuk besproken. Allereerst is op 

basis van het milieueffectrapport (M.E.R.) voor de ontwikkeling van grote woon- en 

werklocaties in de regio Eindhoven met behulp van de tool een zeer uitgebreide ruimtelijke 

multicriteria analyse uitgevoerd. Het resultaat van deze analyse bestaat uit een set criterium 

rasters. Deze set is vervolgens op verschillende manieren onderzocht, waarbij onderscheid 

is gemaakt in de verschillende typen analyses zoals beschreven in § 4.8. Tevens is de tool 

door verschillende proefpersonen binnen ARCADIS getest aan de hand van uiteenlopende 

projecten uit de praktijk. De gebruikerservaringen zijn d.m.v. een vragenlijst vastgelegd. Op 

basis van de gebruikerservaringen en de uitgebreide analyse voor de M.E.R. regio 

Eindhoven wordt vervolgens gekeken naar het pakket van eisen waaraan de tool moet 

voldoen en wordt beoordeeld in hoeverre en op welke manier hieraan is voldaan. Tot slot 

wordt aangegeven wat de belangrijkste problemen en beperkingen van de tool zijn. 

M.E.H. HEGIO ElND"-OV~ 

De regio Eindhoven heeft als taakstelling om voor de periode tot 2030 nieuwe grote 

woningbouwlocaties aan te wijzen voor de ontwikkeling van in totaal zo'n 11.000 woningen. 

Men staat hierbij voor de vraag waar in deze regio de meest geschikte locaties liggen die 

voor deze verstedelijkingsopgave in aanmerking komen. In dit kader heeft ARCADIS voor 

de regio Eindhoven een M.E.R. opgesteld. In een M.E.R. worden de milieueffecten van een 

activiteit zoals de ontwikkeling van een grote woonlocaties beoordeeld en worden mogelijke 

alternatieven onderzocht. Om te komen tot een integrale locatiekeuze voor potentiele woon

en werklocaties in de regio Eindhoven is in de M.E.R. gebruik gemaakt van een soort 

ruimtelijke multicriteria analyse. Deze analyse is weliswaar geheel anders uitgevoerd dan 

de evaluatiemethode die is toegepast in de RMCA-tool, maar de criteria uit deze analyse, 

kunnen prima gebruikt worden om de werking van de RMCA-tool mee te testen. Een 

vergelijk tussen deze verschillende analysetechnieken valt buiten het bereik van dit 

afstudeeronderzoek. Wei kan gezegd worden dat de RMCA-tool sneller, eenvoudiger en 

genuanceerder is dan de toegepaste techniek in de M.E.R. regio Eindhoven. 

6.1.1 EVALUATIESTRUCTUUR 

De criteria uit de M.E.R. regio Eindhoven zijn met enkele aanpassingen in onderstaande 

tabel opgenomen. De tabel geeft de evaluatiestructuur weer zoals deze gebruikt is in de tool. 

De structuur laat de verdeling van criteria in beperkingen en geschiktheid zien. De 

beperkingen hebben geen gewicht (zie § 4.5). De geschikheid-criteria hebben wei een 

gewicht en zijn opgedeeld in kansen-criteria en risico-criteria. 
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Tabel 10 Evalatlestruauur 

voor ME. R regio EIndhoven 

van stedelijk knooppunt 

nieuwbouw in principe niet mogelijk. 

in de verordening waterhuishouding vormen 

risico. Attentiegebieden vormen een klein rlsico. 

I R.l,.rI,."m,l .. gebieden vormen een groot risico. 

Historisch 

Hoe hoger de 

ijke vlakken vormen een risico. 

hoe groter het risico. 

Archeologische Monumenten vormen een risico. Hoe 

hoger de waarde, hoe groter het risico. 

De voorkeu voor nieuwbouw 

ligt op 50 dB. Deze contour wordt geschat op 330 m. Vaf 

de snelweg tot aan deze afstand is er sprake van 

afnemend risico. 

Waterpotentiegebieden, 

en leefgebieden voor dassen, kwetsbare soorten of 

struweelvogels vormen een risico. 

In de ruimtelijke multicriteria analyse die in deze test is uitgevoerd is de evaluatiestructuur 

speciaal afgestemd op de locatiekeuze voor de nieuwe grote woningbouwlocaties. Voor de 

locatiekeuze voor nieuwe bedrijventerreinen, kunnen grotendeels dezelfde criteria worden 

gehanteerd, maar is bijvoorbeeld de bereikbaarheid via de snelweg van groter belang. 
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FlguUJ 25 Identity venster 

.1.2 

Als plangebied is het onderzoeksgebied van de M.E.R. regio Eindhoven gebruikt. Dit gebied 

beslaat delen van de gemeenten Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Son en Breugel, Best, 

Veldhoven, Aalst-Waalre en Valkenswaard. De ceIgrootte wordt in deze analyse ingesteld 

op 25 m2 en er zijn vooraf geen deelgebieden aangewezen. Nadat de criteria uit tabel10 in 

de evaluatiestructuur van de RMCA-tool zijn opgenomen en ingesteld, wordt de Plangebied 

Analyse uitgevoerd. Het resultaat is een gestructureerde set van 28 criterium rasters (een 

overzicht van deze criterium rasters is te vinden in bijlage 5 tim 7). Vervolgens is er door de 

RMCA-tool op basis van de ingestelde beperkingen een raster met deelgebieden 

gegenereerd. Tot slot is op basis van deze deeIgebieden de Deelgebieden Analyse uitgevoerd 

met een resultaat van nog eens 28 criterium rasters. 

De in totaal56 criterium rasters kunnen nu op verschillende manieren bestudeerd worden 

om een aanbeveling te kunnen doen t.a.v. de locatiekeuze. De verschillende manieren die 

hier worden voorgesteld komen overeen met de verschillende typen analyses uit § 4.8. 

De werking van ieder type analyse en de resultaten hiervan worden hieronder besproken. 

Het is hierbij niet de bedoeling om daadwerkelijk een aanbeveling te doen, maar om een 

overzicht te geven van de verschillende technieken die mogelijk zijn. 

Locale analyse 

Indien men bijvoorbeeld wil weten wat de oorzaak is van een bepaalde score in een 

criterium-raster, kunnen m.b.v. de identity tool de scores van de onderliggende criterium 

rasters opgevraagd worden. In het identity venster, zoals weergegeven in figuur 25, kan 

aangegeven worden van welke criterium rasters de score opgevraagd wordt. Hiertoe kan in 

de Identify from keuzelijst de optie <Visible layers> gekozen worden en kunnen in de TOC de 

gewenste criterium rasterlayers aangevinkt worden zodat deze zichtbaar zijn. 

4) Identify 

Identify from: <Visible I"yerp 

f-Bereikb.!u!uneid met .Auto Location: '"I ~15~7""'. 5""'1""9~,6""'49~38~4-.1""6~2.,""22~7""'M""'e-te-r-s- ~ 52 ~ ________ ~ ____________________ ~ 

B 8ereikb~~meid OV Field I Value I 
18 

El 8ereikb~~meid met fiets 
24 

Ell("nsen 
. ··32 

jIdentified 4 features 

Stretched v~lue 137 
Pixel v~lue 52 

In dit voorbeeld wordt de score van de kansen opgebouwd uit de scores voor de 

bereikbaarheid met de auto, het OVen de fiets. Hieruit kan opgemaakt worden dat de 

bereikbaarheid van deze cel achtereenvolgens het beste is met de auto (52), fiets (24) en OV 

(18). Als deze gegevens gecombineerd worden met de gewichten uit tabeI 7 dan wordt de 

berekening van de kansen score: 0,4 * 52 + 0,4 * 18 + 0,2 * 24 = 32. 

"LJc idclI I it!1 10(1/ gc,ff duor cell IIr.1g (l ll b.:krnde (lOr.::tlilk v roi' iellleJ/ ' [' ,II I /l t't'r de: c ;;d'ruik ll.uordl mel 

dt' St (ll ll'iol/crs en m,fcrl,n;trs d ie door d,> r<AJCA - l o(l / jlll.i(; 1 OC .<;(';::cl word,' ll , Om li il prohlcCll1 Ie 

tlllLi.t'i lt' i/ , kll ll nm dc cr itcr; lli Ti m;,/rr' IUlIId ll il.l !lg ! ()t,'~ ' >(I , \,~rI fUl,/ri,'u "an ilL' TOC", 
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Criterium Ilmily~1tJ 

In een criterium 

met elkaar 

worden de scores van aIle cellen van een criterium-raster 

Door een in de TOC aan te 

het criterium-raster in de Data View en kan men op zoek gaan naar ~~"~"'''''·-locaties t.a.v het 

at>t"",nrllt> criterium. In figuur 26 zijn zo de criterium rasters uit de 

multicriteria van de M.E.R Eindhoven weergegeven. 

De geeft met zwart aan dat er in de regio Eindhoven veellil:el,ie(ien 

waar door beperkingen geen ontwikkeling kan De kaarten voor de kansen en 

risico's geven met de kleuren groen of rood de kansen en fisico's weer. Hoe donkerder de 

kleur hoe de kans of het risico ook 16 uit § 

Op de kaart voor de bereikbaarheid is te zien dat de bereikbaarheid het is in de 

"'l'Iy,wt>7iiO't> infrastructuur. In het zijn de de 

1""'1"".''''' en de van Eindhoven te onderscheiden. Op de 

risicokaarten is te zien dat de risico's voor water, natuur en cultuurhistorie & 

min of meer in dezelfde gebieden liggen. Tot slot is op de hart vom de te 

zien dat er in een buffer rondom de snelweg beter niet ontwikkeld kan worden. 

161 



Figuw Z6 BelangriJk5te 

cntenum rasters VOOI M.ER 

eglo i:lndhoven 

Water 

Geluids'hinder Snelweg 

Bereikbaarheid 

Cultuurhistorie & Archeologie 

Natuur 
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Figuur 27 (lHenum analySe 

van net Cflteriurn raster voor 

de geschlklheld. 

Enkel op basis van de hiervoor getoonde kaarten is het moeilijk om een beslissing te nemen. 

De RMCA-tool combineert daarom aile kansen-rasters en risico-rasters tot een integrale 

geschiktheidskaart zoals in figuur 27. Met deze kaart wordt in een oogopslag zichtbaar waar 

t.a .v. kansen en risico's de meest geschikte locaties liggen. Zoals eerder vermeld, schuilt in 

deze kaart echter ook het gevaar dat men denkt dat er erg ens geen risico's zijn, terwijl de 

mogelijkheid bestaat dat deze door de kansen zijn opgeheven. Het is daarom belangrijk om 

altijd de onderliggende criterium rasters te bestuderen. 

Score: 
100 (kans) 

. -100 (risico) 

+ Geschikte locatles 
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Figuur 28 ((I enum analyse 

van gesch1k heldskaarr mel 

beperkmgen. 

Indien over de voorgaande kaart ook de beperkingen worden gelegd, zoals in figuur 28, 

vallen vervolgens nog enkele locaties af. In principe is aileen deze kaart al voldoende om 

een aanbeveling te kunnen geven. De grotere groene gebieden kunnen dan aangewezen 

worden als geschikte locaties voor woningbouw. 

Score: 
100 (kans) 

-100 (risico) 
• Beperking 

+ Grootste en meest 
geschlkte gebleden 

Geschlkte locatle, 
maar met beperklng 
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RgllUI 29 In erzonille analyse 

val' de gescMttle.id per 

deelgebied. 

interzona/e analyse 

Uit de voorgaande analyse is duidelijk geworden waar ongeveer de geschikte locaties 

liggen. De locaties zijn aileen nog niet duidelijk begrensd en het is ook nog onduidelijk hoe 

groot de locaties precies zijn. Het kan dus voorkomen dat een locatie in de vorige analyse 

wei geschikt is, maar niet groot genoeg is en dat beperkingen rondom de locatie 

verhinderen dat deze locatie uitgebreid kan worden. Het kan ook voorkomen dat een 

geschikte locatie te klein is, maar dat deze locatie wei uitgebreid kan worden met een 

aangrenzende minder geschikte locatie. Een gemiddelde score voor de geschiktheid van dit 

gezamenlijke gebied kan in dit geval aangeven hoe geschikt deze gezamenlijke locatie is. 

De RMCA-tool kan daarom ook de gemiddelde score uitrekenen voor deelgebieden. 

Deze deelgebieden kunnen door de gebruiker zelf aangegeven worden of ze kunnen zoals 

in deze test door het systeem gegenereerd worden op basis van de ingestelde begrenzingen 

(zie ook § 5.7.5). Het systeem heeft in deze test een raster met 56 deelgebieden gegenereerd 

waarvan de oppervlaktes bekend zijn. Figuur 29 toont de geschiktheid van de verschillende 

deelgebieden. Hierin is ook te zien dat de door het systeem gegenereerde deelgebieden niet 

altijd een gewenst resultaat opleveren. Dit komt doordat een deelgebied wordt gevorrnd 

door aile cellen zonder beperking die aan elkaar grenzen te groeperen in een deelgebied. Dit 

kan dus vreemde vorrnen opleveren. Zo zijn in onderstaand figuur enkele deelgebieden te 

zien die logischerwijs nog verder opgesplitst zouden kunnen worden. De gele pijlen geven 

hierin de plaats aan waar deze deelgebieden eigenlijk doorsneden zouden moeten worden. 

Score: 
100 (kans) 

. -100 (risico) 

.. Grootste en meest 
gesehikte deelgebiede 

Gewenste opsplltslng 
van deelgebleden 
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Frgllur 30 Resultaat van 

voorbeeld 1. 

Seleclle Cel/en 
Als de voorgaande analyses nog niet genoeg inzicht hebben gegeven of als men op zoek is 

naar locaties die moeten voldoen aan een bepaald aantal voorwaarden kan men nog een 

laatste vorm van analyse toepassen. In dit type analyse worden cellen geselecteerd op basis 

van eigenschappen. De eigenschappen kwmen bijvoorbeeld de score voor de risico's of 

oppervlakten van deelgebieden zijn. Voor deze eigenschappen kwmen voorwaarden 

worden opgesteld waaraan de cellen die worden geselecteerd moeten voldoen. Bijvoorbeeld 

de oppervlakte moet groter zijn dan 3.000 m2 of de risico score moet groter (beter) dan -10 

zijn. Van de cellen die aan deze voorwaarden voldoen kan vervolgens een nieuw raster 

worden gemaakt. Aan de hand van dit nieuwe raster kun je zien welke locaties voldoen aan 

de gestelde voorwaarden. Tevens is het mogelijk om van de locaties die aan deze 

voorwaarden voldoen een bepaalde score op te vragen zoals bijvoorbeeld de score voor 

geschiktheid. 

Deze analyse wordt uitgevoerd m.b.v. de raster calculator van de Spatiill analyst extensie van 

ArcMap. In de raster calCll/ator wordt d.m.v. een map algebra syntax opdracht gegeven voor 

het maken van een nieuw raster. De criterium rasters worden hierbij als een variabele in een 

functie opgenomen. De mogelijkheden hiervan zijn eindeloos. Om een indruk te geven van 

de werking en mogelijkheden van deze analyse methode worden hiema twee voorbeelden 

gegeven. 

Vb. 1) Stel, je bent gemteresseerd in de cellen die geen risico of beperking hebben en 

waarvan de bereikbaarheid via de snelweg goed is. Van deze locaties wil je weten wat de 

kansscore is. De vraag die je in de rastercalculator invoert is dan: 

'Geef de kansscore van aile cellen die geen risico of beperking hebben en die goed 

bereikbaar zijn vanaf de snelweg.' In map algebra syntax is dit: 

CON(([ { Beperkingen }] == 0) & ([ { Rlslco's }] == 0) & ([Afslagen Snelweg] > 0), [{ Kansen }]) 

Score: 
100 (kans) 

. -100 (risico) 
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Iguur 31 Resultaat van 

V()orbeeld 2 

Vb. 2) Stel je wilt de deelgebieden die groter zijn dan 200 ha. op geschiktheid sorteren 

De vraag die je in de rastercalculator invoert is dan: 'Geef de geschiktheidscore van de 

deelgebieden groter dan 200 ha weer.' In map algebra syntax is dit: 

CON((lONALAREA([Deelgebleden]) > 2000000), [DG_Geschlktheid]) 

Figuur 31 geeft het resultaat van deze analyse weer. Op basis van deze kaart kunnen de 

deelgebieden die groot genoeg zijn gesorteerd worden op geschiktheid. De cijfers geven 

hierin de voorkeurspositie aan. 

Score: 
100 (kans) 

. -100 (risico) 

In feite wordt in deze vonn van analyseren een nieuwe beslisregel toegepast op criteriwn 

rasters die zelf het resultaat zijn van een beslisregel (de gewogen sommatie). In de 

bovenstaande voorbeelden is gebruik gemaakt van vrij eenvoudige beslisregels, het is echter 

ook mogelijk om complexere beslisregels toe te passen. De criteria rasters uit de RMCA-tool 

kunnen dan worden gezien als eenvoudig te produceren bouwstenen die als basis kunnen 

dienen voor complexere evaluatiemethode. Complexere evaluatiemethoden zijn 

bijvoorbeeld de value/utility function (Arentze & Borgers, 2004, pp. 72-86, Keeney & Raiffa, 

1993) of goal programming (Malczewski, 1999, pp. 242-254). In dit kader wordt ook 

verwezen naar het genetisch algoritme voor het vinden van geschikte locaties op basis van 

raster geschiktheidskaarten (Brookes, 1997). 

De verschillenden typen analyses die hier zijn besproken laten zien hoe de set criteriwn 

rasters op verschillende manieren geanalyseerd kan worden. De gebruiker heeft hierin de 

keuze om een of meerdere van deze typen analyses te gebruiken om tot een aanbeveling te 

komen. 

GEBRUIKERSERVARINGEN 

Om de werking van de RMCA-tool in de praktijk te testen, is de tool door verschillende 

proefpersonen binnen ARCADIS gebruikt bij een aantal uiteenlopende projecten. De 
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proefpersonen hebben achteraf een vragenlijst ingevuld waarin de gebruikerservaringen 

van de RMCA-tool zijn vastgelegd (zie bijlage 8). In de vragenlijst is geprobeerd om te 

achterhalen wat het gebruiksgemak, nut, de rnzetmogelijkheden en problemen van de 

RMCA-tool zijn. Vit de vragenlijsten blijkt dat de werking van de RMCA-tool over het 

algemeen als eenvoudig beschouwd. De aandacht die is besteed aan de 

gebruiksvriendelijkheid wordt als prettig ervaren en zorgt ervoor dat het uitvoeren van een 

ruimtelijke multicriteria analyse een stuk eenvoudiger is geworden. De meeste 

proefpersonen geven aan dat het uitvoeren van een ruimtelijke multicriteria analyse zonder 

de RMCA-tool wei mogelijk is maar zeker niet eenvoudig en veelal zelfs moei!ijk en 

ingewikkeld. Vit de tests blijkt dat de RMCA-tool bij het uitvoeren van een ruimtelijke 

multicriteria analyse een groot aantal voordelen heeft t.o.v. de huidige GIS functies in 

ArcMap. Met de RMCA-tool is de analyse sneller, eenvoudiger en overzichtelijker 

geworden. De opslag van evaluatiestructuren wordt ook erg gewaardeerd. Deze 

evaluatiestructuren worden gezien als een template waarmee de gebruiker een plangebied 

snel kan onderzoeken. Zonder de RMCA-tool wordt een project vaak op gevoel ontwikkeld, 

terwijl m.b.v. de RMCA-tool een plangebied objectief onderzocht kan worden. 

De RMCA-tool heeft in aIle tests een inzicht kunnen geven in de beperkingen, kansen en 

risico's van een plangebied. De resultaten mogen echter niet blindelings overgenomen 

worden. Planologische kennis blijft altijd van belang en een goede interpretatie van de 

resultaten is noodzakelijk. De proefpersonen hebben aangegeven dat de RMCA-tool kan 

worden gebruikt voor verschillende thema's en aspecten en kan worden ingezet bij 

verschillende beslissingen of problemen zoals bijvoorbeeld; 

.. Het beoordelen van de geschiktheid van een locatie voor een gewenste 

ontwikkeling, 

.. Het beoordelen van de risico's van een locatie en daarmee bepalen of een locatie 

wei of niet gekocht moet worden. 

.. Ondersteunen van het globaal inrichten van een plangebied en het vaststellen van 

een exacte begrenzing van een plangebied, 

.. Het vinden van andere locaties waar voorheen nog niet naar gekeken was, 

.. Het vinden van geschikte locaties voor een bepaalde functie, 

Het blijkt ook nuttig te zijn om voor alle projectlocaties bij ARCADIS een gemiddelde score 

te laten berekenen t.a.v. een bepaald criterium zoals de bereikbaarheid met de auto. Op deze 

manier krijgt een locatie een indicatiescore voor de bereikbaarheid en kan dit in perspectief 

worden gezet met de bereikbaarheid van andere projectlocaties. De proefpersonen gaven 

aan dat er meer criteria zijn waarvoor een dergelijke indicatiescore nuttig zou zijn. De door 

de proefpersonen gebruikte criteria, zijn voomamelijk criteria voor de Jigging of 

bereikbaarheid van een locatie. Van deze locaties wi! men graag weten wat de 

bereikbaarheid van de locatie is via OV of Auto of hoe de locatie gelegen is t.o.v. 

voorzieningen zoals supermarkten, smolen, winkelcentra, kantoren of 

recreatiemogelijkheden (bos, natuur of water). 

Tijdens het gebruik van de RMCA-tool kunnen er nog een aantal verschillende problemen 

en foutmeldingen optreden. Het verdient dan ook een aanbeveling om de RMCA-tool nog 

verder door te ontwikkelen en de fouten en problemen zo veel mogelijk op te lossen. 

Over het algemeen is men zeer tevreden over de RMCA-tool. De tool word! gezien als een 

zeer handige en tijdsbesparende tool voor het uitvoeren van een ruimtelijke multicriteria 

analyse die ingezet kan worden bij zeer uiteenlopende projecten. 
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Figuur 14 Framework voar 

RMCA-lool 

PAKKEf VAN EISEN 

Aan de hand van de gebruikerservaringen en de uitgebreide analyse voor de M.E.R. regio 

Eindhoven is onderzocht of de RMCA-tool heeft voldaan aan het pakket van eisen uit § 5.1 

Hieronder wordt per eis besproken in hoeverre en op welke manier aan de gestelde eis is 

voldaan. 

1>" ttJOlmol't llIrdcrstmllill,l! bi, dell 0(111 Ill'! procc - l'/lI/ rlt mrmtrlijkc 

Om deze eis te beoordelen wordt het schema uit figuur 14 nogmaals weergegeven. 

RMCA-tool I 
~~--_I 

GESCHIKTHEID 
r---~--. r--~---.I 

RISICO 
CRITERIA EVALUATIE 

STRUCTUUR 

De tool biedt ondersteuning bij het proces van de ruimtelijke multicriteria analyse op de 

volgende punten: 

• De tool kan beperkingen- en evaluatie criteria opnemen. 

• De tool genereert criterium rasters. 

• Deze criteria en criterium rasters zijn opgenomen in een evaluatiestructuur. 

• De gewichten kunnen worden ingesteld. 

• De ruimtelijke multicriteria analyse kan worden uitgevoerd met als resultaat een set 

raster op basis waarvan een aanbeveling gedaan kan worden. 

• Een gevoeligheidsanalyse is mogelijk (zie een van de volgende eisen). 

De tool heeft hiermee voldoende aan de bovenstaande eis voldaan. 

D. Ivai 11111L'1 ft'll gdlNlikl'f /lid b~pt·rk. t~ btl. i,,·kt'lllli ,[,llIl Ch /If tant std/ell 

lllll 1'(1/ mimtrlijkc mrlfticrit.'rin fl/ltl'y 
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De tool stelt de gebruiker in staat om, indien men beschikt over een geo-dataset en een 

plangrens, zonder kennis van GIS functies een ruimtelijke multicriteria analyse uit te 

voeren. De gebruiker hoeft enkel de evaluatiestructuur op te bouwen en de criteria in te 

stellen. Doordat de gebruiker zelf geen GIS-functies hoeft uit te voeren is kennis van GIS in 

principe dus niet noodzakelijk. Uit de gebruikerservaringen blijkt echter weI dat enige 

kennis van GIS en de ruimtelijke multicriteria analyse weI wenselijk is. 

nt' tool wtlt' tlll't I,rncrs lJlJII d .. rrf/l/lfdiikl' II/Illtia;tcrrtl aTlIIJy~c !l11lJ=irflJi'k 

-'I r /It'/(fll . 

Zonder de tool, moe ten de criterium rasters door de gebruiker zelf gecreeerd en 

gecombineerd worden. Dit is een complex proces waarbij vee I GIS-functies handmatig na 

elkaar uitgevoerd moeten worden. De tool zorgt ervoor dat aile input die de gebruiker moet 

invoeren gecentraliseerd is in twee tabbladen. Hierdoor wordt het aantal handelingen van 

de gebruiker drastisch gereduceerd en zorgt de tool voor een enorme tijdswinst. 

Behalve de tijd die het kost om de vele GIS-functies uit te voeren, gaat er bij een ruimtelijke 

multicriteria analyse ook veel tijd zitten in het opstellen van de criteria. Hiervoor is 

specifieke kennis van een thema of aspect nodig en moet men de geo-data grondig 

bestuderen. De tool kan daarom deze specifieke kennis opslaan zodat deze bij een volgend 

project direct gebruikt kan worden en men niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. De 

analyse die tijdens de M.E.R. regio Eindhoven is uitgevoerd kan dus voor ieder ander 

plangebied in Brabant met een druk op de knop worden uitgevoerd. 

Doordat de tool van ieder criterium de scores berekent, moet men bij het uivoeren van een 

plangebied analyse afuankelijk van het aantal criteria en de grootte van het plangebied 

rekening houden met een rekentijd van enkele minuten tot een half uur. Om eenzelfde 

analyse met dezelfde complexiteit handmatig uit te voeren met de huidige GIS-functies 

moet rekening worden gehouden met enkele uren tot enkele dagen werk en rekentijd. 

Ook uit de gebruikerservaring blijkt dat de RMCA-tool een enorme tijdsbesparing levert. 

Over het algemeen kan dus gesteM worden dat het gebruik van de RMCA-tool een 

ruimtelijke multicriteria analyse aanzienlijk versneIt. 

De 11I?l'IIrd,ie, ~':lUiclr/"" ell ;/Isrdlill '''" IllIl crill-ri'l IIIfJd,- /1 'IlIrr~('pa r kllIllU'1I 

Het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse is m.b.v. de tool zeer eenvoudig. De gebruiker 

hoeft in de evaluatiestructuur enkel de gewichten naar wens am te passen en vervolgens 

kan de analyse opnieuw worden gestart. Figuur 321aat zien dat bij het selecteren van het 

criterium kansen , de gewichten van de subcriteria voor de bereikbaarheid met auto, OVen 

fiets kunnen worden aangepast. 
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Frguur 32 Aanpassen van 

gewichten In de 

e aluatlEStrUClUUr 

Figuur 33 Resultaal van een 

qevoehgheldsanalyse 

Ev,lu,tiestructl1ur: 

( I 

Beperi<ingen 
Geschiktheid 

~nsen 

Bereikbeameid met lV.o 
~ Regionele Weg 

}\fsl~gen Snelweg 
. Bereikb~~eid met OV 

. St8lions 
'- HOV 

Bereikbeameid met fiets 

r 

1= 

Sub-critenum Gev.icht Genorm. 
ge-A'icht 

Bereikbaameid met OV 

8ereikba"!!meid met fiets 

2 0.4 

2 0.4 

C.2 

Figuur 331aat drie geschiktheidskaarten waarin een gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd 

t.a.v. verschillende vormen van bereikbaarheid. De eerste kaart toont de analyse volgens de 

criteria en gewichtenverdeling uit tabel10 en kan worden gezien als het startpunt van de 

gevoeligheidsanalyse. Vervolgens is in de tweede kaart de nadruk gelegd op de 

bereikbaarheid met het OV. In de derde kaart ligt de nadruk op de bereikbaarheid met de 

Auto en dan met name via de snelweg. Deze kaarten laten een lichte verschuiving zien van 

geschikte locaties. In de tweede kaart Jiggen de geschikte locaties meer rondom de HOV Jijn 

en de stations. In de derde kaart liggen de geschikte locaties meer rondom de afslagen van 

de snelweg. 

0, ")/'/1/1/11'/ ~'" .ll/i,I.Ii,/" ",n;l",d/ll·".-r,11I ,/'r=;, I" S' '~II" r til! T'L'T,c1,illnld 

.-ril,'ri" .Ii,' cell Ill/ .. pd, /I ill tit rlllll/t. fijJ..t' IIIriltirrill'r{" II'IIII11St'. 

De evaluatiestructuur zorgt voor een duidelijk overzicht van aile verschillende criteria in de 

analyse (zie figuur 32). Aan de hand van de evaluatiestructuur kan de gebruiker precies zien 

welke beperkingen, kansen en risico's er worden gemeten. Door het selecteren van een 
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Flguu! 34 Hierarchie van 

grouplayers en rastel layers 1(1 

deTOC 

criterium en op bewerken te drukken kan de gebruiker zien hoe dit criterium gemeten 

wordt of kan hij de gewichten van subcriteria zien. 

n" ((,"l tlllh" ill Ifllt,li' Nt i" ,(" 'iI,wh'r "lltr"1-' Ii.' ,I, r~lltilll'llll," ril' rill "111",,1 

spl'l ,,",/1/1'/ tot 'it,'I11/ lUI""'" I'IIIl lTd r ,'slIlll/llillllll £I" w'Il/Ie/li/.. 1111111 it nt. r;" 

,1/1., /1' " 

Het resultaat van de ruimtelijke multicriteria analyse is een verzameling criterium rasters. 

Van ieder criterium in de evaluatiestructuur wordt in de analyse een criterium-raster 

geproduceerd. Vervolgens worden al deze rasters samen in eenzelfde hierarchie als de 

evaluatiestructuur in de Toe geplaatst. Door de layers aan of uit te vinken, worden de 

effecten van de verschillende criteria visueel duidelijk zichtbaar. Op deze manier kan de 

gebruiker inzicht krijgen in aile aspecten van de ruimtelijke multicriteria analyse. Figuur 34 

en 35 geven hiervan een voorbeeld. Voor een compleet overzicht van de criteria rasters uit 

de analyse voor de M.E.R. regio Eindhoven wordt verwezen naar bijlage 5 tim 7. 

(2) 

(I) 

~ Kansen 

I±l D {Kansen} 

~ 10.41 Bereikbaarheid met A uto 

D {Bereikbaarheid met Auto} 

rn 0 10,751 Regionale Weg 

I±l ~ 10,251 Afslagen Snelweg 

8 ~ 10,41 Bereikbaarheid met 0'.1 

o {Bereikbaarheid met OV } 

o 10.51 Stations 

o 10,51 HOil 
D 10,21 Bereikbaarheid met Fiets 

Flguur 35 VI .n.r. Criteriaraster voor Berel baarheid met Auto Via de !irJeJweg (I), Bereikbaarheid met Auto (2), en Ka~n (3), 
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In de eerste afbeelding kan men bijvoorbeeld de bereikbaarheid van een locatie met de auto 

vanaf de snelweg zien. Vervolgens wordt in de tweede afbeelding zichtbaar hoe het effect 

van dit criterium doorwerkt in het criterium raster van de bereikbaarheid van de locatie met 

de auto (via de regionale weg en snelweg). In de derde afbeelding zijn aile kansen samen 

zichtbaar. Hiermee is ook het afzwa'kkende effect te zien dat optreedt wanneer meerdere 

criteria gecombineerd worden. Een donkergroene kleur wordt in figuur 35 van links naar 

rechts steeds lichter. Dit effect wordt veroorzaakt doordat bij het combineren van criteria, de 

scores vermenigvuldigd worden met een gewicht dat tussen de a en de lligt. Als dit 

gewicht bijvoorbeeld a,s is, dan wordt de score van dat criterium dus gehalveerd en 

opgeteld bij de andere criteriascores. 

PROBLEM EN EN BEPERKIN6EN 

De bekende beperkingen van de RMCA-tool zijn: 

• De RMCA-tool ondersteunt het bestandsformaat file-geodatabase niet. File

geodatabase is een nieuw bestandsformaat van ESRI waarin meerdere geo-datasets 

samen worden opgeslagen in een bestand. De geo-datasets afkomstig uit een 

filegeodatabase kan niet worden gebruikt als geo-data (input) voor de criteria. 

• Rasterdatasets kunnen niet worden gebruikt als geo-data (input) voor de criteria. 

• Een criterium dat bestaat uit meerdere subcriteria kan niet als een criterium 

bestand opgeslagen worden. Dit komt doordat dergelijke criteria bestaan uit een 

samenstelling van criteria. Deze criteria zijn daarom te vergelijken zijn met een 

evaluatiestructuur bestand en een evaluatiestructuur kan aileen in zijn geheel 

opgeslagen worden. 

• De identity tool, een functie van ArcMap, geeft problemen wanneer deze gebruikt 

wordt met de grollplayers en rasterlayers die door de RMCA-tool in de TOe gezet 

worden. Om dit probleem te omzeilen, kunnen de criterium rasters ook handmatig 

toegevoegd worden aan de TOe. 
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Conclusie & aanbevelingen 

In dit onderzoek blijkt dat het proces van locatie- en gebiedsontwikkeling een zeer complex 

proces is waarbij een beslissing zoals de locatiekeuze van een te ontwikkelen programma 

zeer moeilijk te nemen is . Inzicht in de vele aspecten die hierbij een rol kunnen spelen en 

kennis van ruimtelijke plannen en wet- en regelgeving zijn hierbij evenals ervaring met het 

proces van onmiskenbaar belang. Van een locatie of gebied dat ontwikkeld wordt, is vaak 

een enorme hoeveelheid geo-data beschikbaar en de verwachting is dat het aanbod hiervan 

in de toekomst aileen nog maar zal toenemen en door de ontwikkelingen van internet ook 

beter beschikbaar zal zijn . Door m.b.v. een GIS deze geo-data te gebruiken in een ruimtelijke 

multicriteria analyse kunnen belangrijke ruimtelijke beslissingen tijdens het proces van 

locatie- en gebiedsontwikkeling worden ondersteund. In de praktijk blijkt echter dat met de 

huidige GIS software het uitvoeren van een ruimtelijke multicriteria analyse een zeer 

complexe en tijdrovende opgave is. De huidige GIS software zoals ArcMap biedt weJlicht 

een te grote set GIS functies met zeer veel flexibiliteit waardoor een ruimtelijke multicriteria 

analyse wei mogelijk is, maar met gevolg dat de snelheid en het overzicht van de analyse 

belemmerd wordt. Bij het proces van locatie- en gebiedsontwikkeling is de grote flexibiliteit 

veelal niet nodig en is het belangrijker dat de beslissingnemer eenvoudig en snel inzicht 

krijgt in de kansen, risico's en beperkingen van een gebied. De in dit onderzoek ontwikkelde 

RMCA-tool is een hulpmiddel bij het uitvoeren van een ruimtelijke multicriteria analyse die 

op deze vraag inspeelt. Dankzij de RMCA-tool is het uitvoeren van een ruimtelijke 

multicriteria ana1lyse een stuk eenvoudiger, sneller en overzichtelijker geworden. Bovendien 

is de RMCA-tool flexibel en kan een ruimtelijke multicriteria analyse snel en eenvoudig 

worden aangepast om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren of om verschillende scenario's 

door te rekenen. Een analyse die m.b.v. de RMCA-tool voor een bepaald plangebied is 

uitgevoerd kan overigens ook voor ieder ander plangebied met een druk op de knop 

worden uitgevoerd. De RMCA-tool kan namelijk de evaluatiestructuur van een analyse 

opslaan zodat deze bij ieder ander project weer snel en eenvoudig te gebruiken is. De kennis 

en ervaring die belangrijk is in het proces van locatie- en gebiedsontwikkeling wordt 

hiermee vastgelegd en is ook eenvoudig uit te wisselen. 

Het resultaat van een ruimtelijke multicriteria analyse die is uitgevoerd door de RMCA-tool 

bestaat uit een hierarchisch gestructureerde set criterium rasters. Deze set criterium rasters 

levert een hoop nieuwe in forma tie voor een locatie of gebied. Informatie die voorheen niet 

zo snel voorhanden was. M.b.v. deze set criterium rasters kan een locatie of gebied vanuit 

verschillende perspectieven bekeken worden. Het doel van een ruimtelijke multicriteria 

analyse is om een aanbeveling te kunnen doen t.a.v. een bepaalde probleemstelling zoals 

bijvoorbeeld; wat is de beste locatiekeuze voor een nieuwe woonwijk? Uit de test met de 

M.E.R. regio Eindhoven is gebleken dat de set criterium rasters hierbij inzicht kan geven in 

de kansen, risico's en beperkingen en kan helpen bij het vinden van geschikte locaties. 
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De gebruikerservaringe:n hebben laten zien dat de RMCA-tool tevens ingezet kan worden 

bij locatiebeoordelingen, het inschatten van risico's, het globaal inrichten van gebieden, het 

vaststellen van exacte begrenzingen van een plangebied en het vinden van locaties waar 

voorheen nog ruet naar gekeke:n was. De set criterium rasters zijn op zich nog ruet de 

oplossing voor de probleemstelling, maar kan gebruikt worden om tot een oplossing te 

komen. In dit onderzoek worden hiervoor vier verschillende typen analyses voorgesteld 

waarmee criterium raster op relatief eenvoudige wijze kunnen worden gebruikt om te 

kunnen komen tot een aanbeveling gegeven ee:n bepaalde probleemstelling. Bij een type 

analyse kunnen de criterium rasters gebruikt worden in combinatie met een beslisregel om 

cellen die voldoen aan bepaalde voorwaarden eruit te filteren. De criterium rasters uit de 

RMCA-tool kunnen dan ook worden gezien als makkelijk te produceren bouwstenen die als 

basis kunnen dienen voor complexere evaluatiemethode:n. Complexere evaluatiemethoden 

zijn bijvoorbeeld de value/utility function (Arentze & 2004, pp. 72-86, Keeney & 

Raiffa, 1993) of goal programming (Malczewski, 1999, pp. 242-254). In dit kader wordt ook 

verwezen naar het gene tisch algoritme voor het vinde:n van geschikte locanes op basis van 

raster geschiktheidskaarten (Brookes, 1997). Deze methoden lagen buiten het bereik van dit 

onderzoek, maar door het gemak waarmee de criterium rasters dankzij de RMCA-tool 

gegenereerd kunnen worden, zijn deze methoden wellicht betel' te onderzoeken en 

makkelijker te gebruiken. Het wordt dan ook aanbevolen om dit nader te onderzoeken. 

De RMCA-tool is een extra component voor ArcMap en maakt gebruik van de meest 

fundamentele GIS functies. Deze GIS functies worden ook geboden door de meeste 

concurrerende GIS software en alhoewel de RMCA-tool is ontwikkeld voor ArcMap van 

ESRI is het naar verwachting goed mogelijk om deze tool ook te ontwikkelen in een van de 

concurrerende GIS software pakketten. Tot slot worden nog enkele aanbevelingen m.b.t. een 

eventuele doorontwikkeling van de RMCA-tool gedaan: 

• De problemen met de identity tool moeten worden opgelost (zie ook § 6.4). 

• Er zou nog een beoordelingsmethode bij kunnen komen. Namelijk het creeren en 

classificeren van buffers op basis van attributen. Deze methode kan bijvoorbeeld 

handig zijn voor de ecologische verbindingszone waarin brede en smalle 

verbindingslijnen bestaan. Met deze methode zou het mogelijk moeten zijn om de 

verbindingslijnen op basis van het soort verbindingszone breder of smaller te 

bufferen en ook zwaarder of Iichter te beoordelen. 

• Het is zeer wenselijk om te onderzoeken of er nog meer tijdswinst gehaald kan 

worden bij het genereren van een criterium raster en het uitvoeren van analyses 

zoals de pJangebied analyse. 

• In de huidige versie van de RMCA-tool wordt in de gedeeJtelijke analyse na het 

selecteren van een criterium een criterium raster gegenereerd voor het 

geselecteerde criterium en worden de criterium rasters geopend of zonodig 

gegenereerd voor alJe onderliggende criteria. Oit geeft inzicht in de onderliggend 

criteria, maar kost natuurlijk vee I tijd. Bij een gevoeligheidsanalyse volstaat het 

echter vaak om aileen van het geselecteerde criterium een criterium raster te 

genereren. Het zou daarom ook zeer wenselijk zijn om aileen het criterium raster 

van een geselecteerd criterium in de evaluatiestructuur te genereren. 

• Het is wenselijk om een criterium dat bestaat uit een aantal subcriteria ook te 

kunnen opslaan (zie ook § 6.4). 

• De RMCA-tool ondersteunt nu geen gebruik van filegeodatabases of rasterdatasets 

als geo-data (input) voor de criteria. Het zou wenselijk zijn als deze beide formaten 

hiervoor wei gebruikt kunnen worden. 
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.. Het plaatsen van de set criterium rasters in een layout zoals in bijlage 5 tim 7 moet 

op dit moment handmatig worden Het is mogelijk om ook deze 

handelingen te automatiseren. Oit zou het overzicht in de effecten van de 

verschillende criteria nog VU'A1l'.'IOI maken. 

176 
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Bijlage 1 Geo-Data Noord-Brabant 

Hieronder voigt een overzicht van een groot deel van de beschikbare geo-data van 

Noord-Brabant die in dit afstudeeronderzoek is gebruikt. 

01. Ontwikkeling 

~ Nieuwe Kaart Nederland 

02. RuimteJijke plannen 

~ Nationale plannen 

Nota Ruimte 

• A Opbouw van Nederland in lagen (jpeg) 

• B Nat,ionale RuimteJijke Hoofdstructuur economie infrastructuur 

verstedelijking (jpeg) 

• C Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur water natuur landschap (jpeg) 

• D Nederland in Noordwest Europa (jpeg) 

• E Infrastructuur (jpeg) 

• F Zone ring IJselmeergebied (jpeg) 

• G Kwaliteitszonering Groene Hart (jpeg) 

• Uitvoeringsagenda Nota Ruimte 

• I Nationale stedelijke netwerken (jpeg) 

• II Hoofdverbindingsassen (jpeg) 

• III Economie (jpeg) 

• TV Grote Rivieren (jpeg) 

• V Natuur (jpeg) 

• VI Nationale landschappen (jpeg) 

• VII Projecten enveloppen Randstad (jpeg) 

• VIII Kust en open water (jpeg) 

• Planologische Kernbeslissingen 

• PKB1 Economie en landbouw (jpeg) 

• PKB2 Verstedelijking (jpeg) 

• PKB 3 Schiphol (jpeg) 

• PKB 4 Water (jpeg) 

• PKB 5 Ecologische Hoofdstructuur (jpeg) 

• PKB 6 Vogel en HabitatrichfIijngebieden (jpeg) 

• PKB 7 Nationale Landschappen (jpeg) 

• PKB 8 Overige thema's (jpeg) 

• PKB 9 Randstad (jpeg) 

• PKB 10 Noordzee en waddenzee (jpeg) 

~ Provinciale plannen 

~ Gemeentelijke plannen 

03. Natuur 

~ Ecologische Verbindingszones 

~ Beschermde Natuunnonumenten 

~ VogelrichtIijnen 

~ Habitatrichtlijnen 

~ Groene Hoofdstructuur 
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} Ecologische Hoofdstructuur 

} Regionale Natuur en Landschapseenheden 

} Leefgebieden dieren en planten 

} Zoeklokaties landgoederen 

04. Cultuurlandschap, Archeologie & Monumenten 

} Aardkundige Waarden 

} Cultuurhistorie 

Stads en Dorpsgezichten 

• Monumenten 

• Historische Stedenbouw 

Historische Geografie (lijn) 

Historische Geografie (vlak) 

Historische Zichtrelaties 

Historisch Groen 

Peel Landschap 

Belvedere gebieden 

• Postmilitaire gebieden 

} Archeologie 

Archeologische Monumenten 

Indicatieve Archeologische Waarde Kaart 

• Continentaal Plat 

05. Bodem 

} Bodemverontreiniging 

Zinkassendepots 

• Zinkassenwegen 

Historisch Bodem Bestand 

Landsdekkend Beeld 

Voormalige stortplaatsen 

} Grondsoort 

06. Water 

} Grondwaterbescherming 

Waterwingebiedn 

• Grondwaterbeschermingsgebieden 

• Boringsvrije zones Grondwaterwinning 

Verordening Waterhuishouding 

} Oppervlaktewater 

• Watervlakken 

• Waterlopen 

} Grondwatertrappen 

07. Milieu 

} Landbouw 

• Veehouderijen 

• Stankcirkels 

• Open/Besloten Landbouw 

Integra Ie zoneringen 

} Fijnstof 

08. Verkeer & Infrastructuur 

} Verkeersstructu ur 

Auto 
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.. Snelwegen 

.. Hoofdroute 

.. Regionale Verbindingsweg 

.. Locale 

.. Afslagen 

• Openbaar Vervoer 

.. Bus 

• HOV-lijnen 

• 
• Bushaltes 

• OV Zones 

.. Trein 

• Stations 

• Spoorlijnen 

• Transferia 

};.> Buisleiding en Ke 

};.> Hoogspanningsleidingen 

09. Wonen 

};.> Bebouwd gebied 

10. Werken 

};.> Industriegebieden 

};.> Contouren industrie 

};.> Bedrijventerreinen (IBIS) 

};.> Kantoorlocaties (IBIS) 

11. Voorzieningen 

};.> Stedelijke Knooppunten 

};.> Points of Interest 

12. Recreatie 
};.> Recrea tiepunten 
};.> Water 
};.> Bos en Heide 
};.> Stedelijke Uitloopgebieden 
};.> Projectloca tiegebieden 
};.> In ten sieve recrea tiegebieden 

};.> Kansrijke intensieve recreatiegebieden 

13. Markt 
};.> Woningvoorraad per gemeente 
};.> Gemiddelde koopsom per gemeente 

14. Sociaal Economische Dynamiek 
};.> Leefbaarheid 
};.> Inwoneraantallen per gemeente 
};.> Inwoneraantallen per bebouwd 
};.> Werkgelegenheid per 
};.> Werkloosheid per gemeente 

15. Beshlursgrenzen 
};.> 

};.> 

};.> Watersystemen 
};.> Provinciegrenzen 
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16. Topografische Ondergrond 

~ Hoogtekaart 

~ Topl0 vector 

~ Top2s raster 

~ TopsO vector 

~ Top2s0 vector 

~ Top2s0 raster 

Deze geo-data is voor een groot deel afkomstig van de onderstaande bronnen: 

o http://www.nleuwekaart.nl/ 

o http://www.bodemdata.nl/ 

o http://www.brabant.databank.nl/ 

o http;lIwww.cbs.nL! 

o http://www.zakboek.etin.n1l 

o http://www.racm.nl/ 

o http://www.bodemlokel.nl 

o http://www.rivm.nl/ 

o http://www.rws-.vv.nl/citrix/ 

o htlp:llwww.werklocatJes.nll 

o http://www.kadaster.nl/ 

o http://www.tdn.nl/ 

o http://www.vrom.nl/ 

o Provincia Ie Atlas Noord-Brabant 2005 
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Bijlage 2 Handleiding 

INSTAll£REN EN OPSTARTEN 

INSTALLEREN 

Om de tool te installeren, open het setup bestand 

• Open setup.exe 

• Op het welcome scherm, klik next. 

• Op het volgende scherm, klik next zonder de installation folder aan te passen. 

• Klik next om installatie te bevestigen. 

• Als de installatie compleet is, klik close. 

OPSTARTEN 

Zorg er eerst voor dat de Arclnfo licentie geactiveerd is. 

• Start -> Programs -> ArcGIS -> Desktop Administrator 

• Selecteer bij 'Software Product' de optie 'Arclnfo(Floating)'. 

• Klik op Apply en sluit af. 

Vervolgens kan ArcMap geopend worden. 

• Start ArcMap. 

• Open de RMCA Toolbar via View -> Toolbars -> RMCA Toolbar 

• Open de tool door op de button te klikken. '~l 
De RMCA-tool verschijnt als een dockable window in ArcMap en een leeg project wordt 

weergegeven. 

ALGEMEEN 

De belangrijkste functies van de RMCA-tool zijn het genereren, combineren en overzichtelijk 

houden van criterium rasters bij een ruimtelijke multicriteria analyse. 

De RMCA-tool bestaat uit een werkbalk met twee tabbladen. De werkbalk bevat: 

• functies waarmee de analyse als bestand kan worden opgeslagen of geopend, 

• functies waarmee de analyse gestart wordt, 

• enkele extra functies die handig kunnen zijn bij het uitvoeren van een analyse en 

• een help functie. 

De tabbladen bestaan uit een project tabblad voor algemene instellingen van het project en 

een evaluatie tabblad waarin de evaluatie structuur en criteria ingesteld kunnen worden. Het 

uitvoeren van een ruimtelijke multicriteria analyse gebeurd in de RMCA-tool in vijf stappen. 

1) Starten nieuw I bestaand project, 

2) Opstellen evaluatiestructuur 

3) Instellen criteria 

4) Uitvoeren analyse 

5) Opslaan 
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1. STARTEN NIEUW/8ESTMND PROJECT 

Indien van een locatie of een gebied al een ArcMap bestand (*.mxd) bestaat kan deze 

gebruikt worden voor de analyse. 

• Open zonodig een bestaand ArcMap bestand. 

Vervolgens moeten de project informatie en analyse instellingen worden ingesteld. 

PROJECT INFORMATIE 

• Vul achtereenvolgens de projectnaam, projectnummer, opdrachtgever, 

projectleider en een omschrijving in. 

• Kies het ontwikkelingstype. 

Project Informatie ------------, 

Naam: JMER Regio Eindhoven 

Nurr.mer: 1110S{)1.201 524 

Opdrachtge'ler: ISRE 

Projectleider: jH. Ullenbroeck 

Ontv .. ikkeling: IWoningbouw 

Omschrijving: 

Identificeren van de meest geschikte grootschalige 
woningbouwlocaties in de regio Eindhoven . 
Uitgevoerd als onderdeel van het milieueffectrapport 

,(M.E.R.). 

ANALYSE INSTElLING E N 

Alvorens een criterium raster gegenereerd kan worden, moeten er eerst enkele instellingen 

worden vastgelegd zoals het plangebied, deelgebieden, onderzoeksgebied, celgrootte en 

project folder. 

Analyse Instellingen ----------...., 

Plarrgebied: 

Deelgebieden: I Begrenzing_ vlak 

Onderzoeksgebied: Get I r View 

Celgrootte (m): 11'"""25---

Project Folder 

!E:\ INorkspaces\workspace MER regio Eindhove~ 

Het plangebied is het gebied waarin de gewenste ontwikkeling gepland is en waarvan aile 

cellen potentiele locaties zijn. Het onderzoeksgebied is het gebied waarin de aanwezige 

geo-data effect kan hebben op de criteriumscore van de cellen in het plangebied. Het 

onderzoeksgebied is vooral van belang bij criteria die gemeten worden aan de hand van 

afstanden. Bijvoorbeeld als een station ver buiten het plangebied ligt, heeft dit wei effect op 

de analyse, maar wordt de locatie van het station niet als potentiele locatie onderzocht. Een 
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plangebied kan ook worden opgedeeld in deelgebieden. De deelgebieden zijn in feite een 

aantal groepen cellen (zones) in het plangebied die als ontwikkeleenheden kunnen worden 

gezien. De deelgebieden kunnen door de beslissingnemer zelf worden opgesteld, of het 

systeem kan zelf deelgebieden aanwijzen (zie extra). De project folder is de folder waarin de 

tool zijn bestanden plaatst en een nieuwe folder (met de naam Raster) maakt waarin de 

criterium rasters in worden opgeslagen. 

Station 

Deelgebieden 

Instellen Plangebied en Oeelgebieden 

• Ais de map nog geen shapefile met plangrens bevat, moet deze eerst I-t-I 
toegevoegd worden met Add Data. 

• Eventueel kan ook een shapefile met deelgebieden toegevoegd worden. 

• Sleep de featurelayer met de plangrens van de TOC naar de combobox voor de 

plangrens. 

• Sleep zonodig de featurelayer met de deelgebieden van de TOC naar de 

combobox voor de deelgebieden. 

Instellen Onderzoeksgebied 

• Selecteer de featurelayer met de plangrens en klik met de rechtermuisknop. 

• Kies Zoom to layer. 

Nu zoomt de DataView in op het plangebied. 

• Bij Onderzoeksgebied de optie View aanvinken. 

• Klik bij Onderzoeksgebied op Get. 

Nu is het onderzoeksgebied ingesteld op de extent van de DataView. De blauwe 

rechthoek geeft het onderzoeksgebied aan. 

• Ais het onderzoeksgebied groter of kleiner moet zijn, kan je de DataView in of 

uitzoomen en vervolgens weer op Get drukken. 

(Met de scrolknop van de muis zoom je in of uit.) 

Instellen Celgrootte 

• Stel de celgrootte in door een getal in te voeren. De celgrootte geeft de 

nauwkeurigheid van de analyse aan. Standaard staat deze op 25 m. 
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Instellen Projectfolder 

• Klik op de keuzelijst van de project folder. 

• Kies de locatie voor de project folder en klik op OK. 

(dit kan bijvoorbeeld dezelfde folder zijn waarin de map (*.mxd) is opgeslagen) 

2. INSTELLEN EVALUATIESTRUCTUUR 

De RMCA-tool maakt bij de analyse onderscheid in kansen, risico's en beperkingen. 

In de evaluatiestructuur kunnen door de gebruiker de criteria worden toegevoegd voor 

kansen, risico's en beperkingen. De kansen en risico's vormen samen de geschiktheid. 

Hiervoor geldt; hoe meer kansen hoe beter en hoe minder risico's hoe beter.De beperkingen 

geven aan wat een absolute beperking voor de gewenste ontwikkeling veroorzaakt, 

bijvoorbeeld een beschermd natuurgebied. De criteria kunnen indien nodig opgesplitst 

worden in subcriteria. In de evaluatiestructuur kunnen ook gewichten worden ingesteld 

waarmee het be lang van een criterium wordt aangegeven. 

EvalUZltiestructwr 

[±] Beperkingen 
El Geschiktheid 

~l Kansen 
$I Bereikbaarheid met .ALJto 

Regionale 'Neg 
.Mslagen Snelweg 

j 8· Bereikbaarheid met OV 
Stations 

. HOV 
Ugging t.o.v. een stedelijk knooppunt 

l±l Risico's 

Importeer Exporteer I 

TOEVOEGENNERWIJDEREN CRITERIA 

• Om een criterium toe te voegen, selecteer je een bestaand criterium (bijv. 

beperking, kans of risico) en klik je met de rechtermuisknop en kies toevoegen. 

(Indien je een subcriterium wilt toevoegen selecteer je het criterium waarvoor je 

een subcriterium wil toevoegen) 

• Om een criterium te verwijderen, selecteer je het gewenste criterium. Klik met de 

rechtermuisknop en kies verwijderen. 
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GEWICHTEN INSTELLEN 

Ais een criterium wordt opgesplitst in subcriteria moet er aangegeven worden hoe zwaar 

ieder subcriterium meeweegt t.o.v. het 'hoofdcriterium'. 

Criterium 

Naam: IKansen 

Ce I<:ir"....:.cr '110 hg~·J j:! :-f c ror ·:.t.lt \ct'i-a.rl'":a.c Vir ,i 

C:!OCCi!;Hri i:t c :A t~.OVi:r c;; -;;r>i t.·~.'" . ;;.:r 

SliON jk kr:.jpp .:r t. 

Bereikbaarheid met OV 2' (),4 

Ugging t.o.v. een stedelijk .. . 0.2 

• Door op een criterium te gaan staan dat subcriteria heeft, verschijnt de 

wegingtabel. 

• Geef hierin bij Gewicht aan zwaar het criterium weegt. Het maakt niet uit hoeveel 

punten gegeven worden, het systeem berekent automatisch het genonnaliseerde 

gewicht. 

Het genormaliseerde gewicht van een criterium is hierbij afhankelijk vanuit positie de 

criterium rasters worden gecombineerd. Onderstaand voorbeeld maakt dit duidelijk. Een 

doel is hierin opgesplitst in drie criteria; A, B en C met de gewichten 0.3, 0.2 en 0.5. 

Criterium C bestaat uit twee subcriteria C1 en C2 met de gewichten 0.2 en O.B. De 

genonnaliseerde gewichten van C1 en C2 t.o.v. A en B worden vervolgens berekend door 

het gewicht te vennenigvuldigen met het gewicht van C. C1 heeft dus een genormaliseerd 

gewicht van 0.1 (0.2 * 0.5) t.o.v. A en B. En C2 heeft dus een genormaliseerd gewicht van 

0.4 (O.B * 0.5) t.o.V. A en B. 

LET OPII! 

Ais een criterium wordt opgesplitst in meerdere subcriteria dan worden daarmee ook de 

bijdrage van ieder subcriteria op de totaalscore v~~r de geschiktheid verzwakt. Indien een 

criterium geen subcriteria heeft wordt deze zonder weging (dus x 1) opgeteld, een 

subcriterium wordt opgeteld met vermenigvuldiging van het gewogen gewicht, bijvoorbeeld x 

0,4. 
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CRITERIUM BEWERKEN 

Criterium 

Nnm: I Regionale \Veg 

e.er~ kba;rl't.;. '.'ir"af c-e re-; :""; -e WE-i . Max ifiti~~ ;. 

200L'1"". 

Criterium & .... erken 

• Om een criterium in te stellen, selecteer je het gewenste criterium. 

• Onder de treeview verschijnt de naam van het criterium met eventuele 

omschrijving. 

• Druk op Criterium bewerken om het criterium in te stellen. 

• Lees verder bij Criterium instellen. 

3. CRITERIUM INSTELLEN 

In de RMCA-tool wordt een ruimtelijke multicriteria analyse uitgevoerd door verschillende 

criterium rasters te combineren. In een criterium raster zitten de scores opgeslagen die 

aangeven hoe goed of slecht een cel scoort t.a.v. een criterium. Bijvoorbeeld, hoe 

bereikbaar is een cel met het openbaar vervoer (kans), hoe groot is het risico in een cel 

t.a.v. de grondwaterstand en is er wei of geen beperking in de cel aanwezig zoals een 

beschermd natuurgebied. De scores kunnen op verschillende manieren berekend worden. 

Hoe dit berekend wordt, is afhankelijk van het doel van het criterium. In de RMCA-tool zijn er 

vijf verschillende beoordelingsmethoden opgesteld waarmee de celscores voor de meest 

voor de hand liggende methoden eenvoudig berekend kunnen worden. Een criterium heeft 

een aantal algmene instellingen zoals naam, omschrijving, beoordelingsmethode en geo

data en een aantal specifieke instellingen die afhankelijk zijn van de gekozen 

beoordelingsmethode. 

Ais een criterium volledig is ingesteld, kan m.b.v. Preview een voorvertoning van het 

criteriumraster gegenereerd worden. Het genereren van een voorvertoning is niet 

noodzakelijk, maar voorkomt fouten. Indien de criterium instellingen goed zijn, worden deze 

opgeslagen door op OK te drukken. Indien de wijzigingen niet moeten worden opgeslagen 

kunnen deze ook geannuleerd worden. 

ALGEMENE INSTELLINGEN 

• Vul de naam en omschrijving van het criterium in. 

• Sleep vanuit de TOC, de featurelayer waarover de meting plaatsvindt naar de 

combobox voor Geo-Data. 

• Selecteer de gewenste beoordelingswijze. De afbeelding emaast geeft indicatief 

weer wat voor meting je gaat uitvoeren. 
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[ 

Ir.stellin~n: 

G.eo-Data . I R~~ionale_wegen 
BeoordehngswlJze: ------, 

Ie Alles of niets 

r Classificeren '[.an attributen 

r Enkelvoudige buffer 

r Classificeren 'tan buffers 

• Functie van afstand 

ALLES OF N ETS 

Bij de beoordelingswijze 'Alles of Niets', hoeven geen specifieke instellingen gedaan te 

worden. Aile polygonen, lijnen of punten hebben in dit geval het maximale effect. 

Voorbeelden: 

• Ecologische Hoofdstructuur, 

• Beschermde gebieden voor drinkwater 
.. ~ 

" 

CLASSIFICEf.t~N VANJ~.nRIBUTEN 

B!j deze methode vormen niet aile features in een geo-dataset voor een zelfde effect. Voor 

de beoordelingswijze 'Classificeren van attributen', dient aangegeven te worden wat een 

effect heeft en hoe ernstig dit is. 

• Stel het beoordelingveld in. Dit is het veld waarin de attribuutinformatie staat die je 

gaat beoordelen. 

• Er verschijnt een 'classificatie tabel' met aile voor1<omende waardes voor het 

geselecteerde beoordelingsveld. 

• Geef een beoordeling voor de grootte van het effect per Veldwaarde. 

o Hoe hoger cijfer, hoe groter de kans of hoe groter het risico 

o Deze methode kan ook worden toegepast bij beper1<ingen als niet aile 

features in een geo-dataset een beper1<ing vormen. Geef in dit geval aile 

Veldwaardes die een beper1<ing vormen de beoordeling 1. De overige 

waardes hoeven niet te worden ingevuld, bij niets invullen krijgen deze 

automatisch de waarde O. 
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Beoordelin~sveld : I\"" .AJ..RDE 

VeldWaarde f Beoomeling 
Hooo t~"'''' -==-.; 

Redeliik hooo 11 
Zeerhooo 15 

Voorbeelden: 

• Grondwatertrappen, 

• Archeologische Verwachtingswaarde, 

. 
t ''' ; 

ENKELVOUDIGE BUFFER 

Bij de methode 'Enkelvoudige Buffer', geeft een feature vanaf en tot een bepaalde afstand 

een effect. Bijvoorbeeld de vrije strook voor hoogspanningskabels of wanneer aileen 

gebieden binnen 1000 m. van het bebouwd gebied in aanmerking komen voor ontwikkeling. 

• Geef de minimale afstand op, vanaf deze afstand heeft de feature het effect. 

• Geef de maxima Ie afstand op, tot deze afstand heeft de feature het effect. 

Voorbeeld : 

• 55 dB contour Snelweg, 
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CLASSIFICEREN VAN BUFFERS 

Bij deze methode kan het effect optreden in bepaalde buffers vanaf een feature, 

bijvoorbeeld de 55, 60 en 65 dB geluidscontouren van wegen. 

• Geef de buffer aan. Vanaf welke afstand en tot welke afstand. 

• Beoordeel de grootte van het effect voor de buffer. 

o Hoe hoger cijfer, hoe groter de kans of hoe groter het risico 

o Deze methode kan ook worden toegepast bij beperkingen als niet aile 

features in een geo-dataset een beperking vormen. Geef in dit geval aile 

Veldwaardes die een beperking vormen de beoordeHng 1. De ovenge 

waardes hoeven niet te worden ingevuld, bij niets invullen krijgen deze 

automatisch de waarde O. 

Usia en Beoordel irog.stabel: 

Van 

Voorbeelden: 

Tot 

1 

3 

4 

Beoordeling 

3 

2 

• Geluidscontouren van snelwegen. (55, 60 en 65 dB zones) 
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Bij de methode 'Functie van Afstand', wordt het effect relatief aan de afstand tot de feature 

groter of kleiner. 

• Geef de maximale afstand. Dit is de afstand tot waaraan het effect optreedt. 

• Geef aan of het een lineaire- of machtsfunctie is. 

• Vul zonodig de exponent in. 

• Geef aan of het effect afloopt of oploopt naarmate de afstand groter wordt. 

Mi5ximale Afstand (m): 

Fuoctie: ----...... 

r Machtsfunctie 

Exponent: ~ 
r. Lineair 

Voorbeelde n: 

Richting: 

r. Aflopend 

(' Oplopend 

• Bereikbaarheid via locale wegen 

4. ANALYSE 

Voordat de ruimtelijke multicriteria analyse uitgevoerd kan worden, moeten aile gewenste 

criteria goed zijn ingevuld. De criteria die goed zijn ingevuld en waarvan al een preview is 

gegenereerd, worden in de evaluatiestructuur zwart weergegeven. De criteria waarvan nog 

geen preview is gegenereerd en die mogelijk onvolledig of fout zijn ingevuld worden in grijs 

weergegeven. Deze grijze criteria moeten goed gecontroleerd worden voordat de analyse 

kan beginnen. Het is echter niet noodzakelijk om van ieder criterium vooraf een preview te 

maken, maar het voorkomt onvoorziene fouten in de instellingen. In het geval een evaluatie 

structuur rechtstreeks uit een ander project wordt ge·importeerd en men weet dat aile criteria 

goed zijn, kan de analyse dus in principe ook in een keer uitgevoerd worden. 

Er zijn drie verschillende soorten analyses, de gedeeltelijke analyse, de plangebied analyse 

en de deelgebieden analyse. De analyses worden gestart via Analyse op werkbalk. 

§IRl=ElTELlJKE ANAlY~E. 

Het kan voorkomen dat je enkel een deel van de evaluatie wilt zien zonder dat de hele 

analyse wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld wanneer de gewichtenverdeling van de 

bereikbaarheid met Auto en OV ingesteld wordt, hoeven de risico's voor cultuur niet 

berekend te worden. 
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• Om een dee I van de evaluatie in een preview te zien, selecteer het gewenste 

criterium en klik Analyse -> Gedeeltelijke Analyse. 

PLANGEBIED ANALYSE 

• Om de plangebied analyse uit te voeren klik Analyse -> Plangebied Analyse. 

• Indien je direct na de plangebied analyse ook de deelgebieden analyse wilt 

uitvoeren, kan gekozen worden om na de plangied analyse aansluitend een 

deelgebieden analyse uit te laten voeren. 

• De analyse wordt gestart en er verschijnt een scherm met de voortgang van de 

analyse. 

• Ais de analyse is afgerond verschijnt er een report met de begintijd, eindtijd, 

tijdsduur van de analyse en eventuele foutmeldingen. 

• Het resultaat van de analyse wordt als een grouplayer met de naam 'Plangebied 

Analyse' toegevoegd aan de TOC. 

~ELGEBIEDEN ANALYSE 

De deelgebieden analyse is een extra analyse die na de plangebied analyse kan worden 

uitgevoerd. Bij de deelgebieden analyse wordt de gemiddelde scores per deelgebied 

berekend op basis van de scores van de plangebied analyse. 

• Zorg dat de plangebied analyse al is uitgevoerd. 

• Klik Analyse -> Deelgebieden Analyse. 

• De analyse wordt gestart en er verschijnt een scherm met de voortgang van de 

analyse. 

• Het resultaat van de analyse wordt als een grouplayer met de naam 'Deelgebieden 

Analyse' toegevoegd aan de TOC. 

HE.! RESULTAAT 

Het resultaat van de analyse is een serie rasterkaarten waarmee de beperkingen, kansen 

en risico's zoals opgegeven in de evaluatie structuur voor de betreffende locatie in kaart 

worden gebracht. V~~r ieder criterium in de evaluatie structuur wordt een rasterkaart 

gegenereerd. De belangrijkste rasterkaarten zijn echter de kaarten voor beperkingen, 

kansen, risico's en geschiktheid (kansen + risico's). 

leder criterium dat opgesplitst is in subcriteria 

bestaat uit een grouplayer met daarin een 'totaal' 

rasterkaart voor het criterium zelf en de 

verschillende subcriteria . De 'totaal' rasterkaart van 

het betreffende criterium staat bovenaan in de 

Group en is weergegeven tussen accolades { }. De 

subcriteria staan daaronder met het gewogen 

gewicht weergegeven tussen haken II. 

Weergave Rasterkaarten 

~ Plangebied Analyse 

t±l D 8eperkingen 

5 D Geschiktheid 
r±J D {Geschiktheid} 

D [0,25] Kansen 
[£ D [0,75) Risico's 

Het resultaat van de analyse wordt standaard weergegeven met 

een kleurverloop van donkergroen, groen, lichtgroen, wit, 

lichtoranje, rood naar donkerrood. Dit k1eurverloop loopt lineair van 

-100 naar 100 en is bij aile rasterkaarten hetzelfde zodat onderling 

High: 100 

Lc.w : -100 
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vergelijk van rasterkaarten mogelijk is. Dit heeft echter ook tot gevolg dat de uiteindelijke 

geschiktheidkaart waarvan de waardes vaak tussen de -30 en 30 liggen geen duidelijk 

contrast heeft. Het contrast van een raster kan worden aangepast, maar dit betekent wei dat 

men moet oppassen bij de interpretatie van de kleuren. Indien het contrast van een raster is 

aangepast, kan dit niet meer vergeleken worden met andere rasters. 

• Om kleurverloop aan te passen en het contrast te vergroten, selecteer de 

betreffende rasterkaart. 

• Klik rechtermuisknop, kies properties. 

• Op tabblad symbologie kun je de Minimale en Maximale Value waarover de Color 

Ramp uitgerekt wordt aanpassen. Deze waardes liggen standaard tussen -100 en 

100 en kunnen verlaagd worden naar bijvoorbeeld -30 en 30. Aileen als de 

Minimale en Maximale Value even groot zijn, blijft een kans groen en een risico 

rood. Een kleine kans krijgt hierdoor een donkerdere kleur groen, een kleiner risico 

krijgt hierdoor een donkerdere kleur rood. 

5. OPSLMN 

Na het uitvoeren van een ruimtelijke multicriteria analyse dient alles uiteraard goed te 

worden opgeslagen zodat de analyse of de resultaten van de analyse op een later tijdstip 

weer gebruikt I<an worden. Het is hierbij belangrijk om een onderscheid te maken tussen 

ArcMap en de RMCA-tool. De RMCA-tool maakt namelijk gebruik van de symbologie 

functionaliteiten van ArcMap en slaat zelf geen symbologie op. De RMCA-tool slaat aileen 

de manier waarop de analyse uitgevoerd moet worden en het resultaat van de analyse (set 

criterium rasters) op. 

Om een analyse en de resultaten van de analyse goed op te slaan moeten de volgende 

stappen worden uitgevoerd: 

• Opschonen TOC 

Indien gewenst kan de TOC opgeschoond worden via Extra -> Opschonen TOC 

(hiermee wordt aile geo-data die niet gebruikt wordt verwijderd, de overige geo

data wordt gestructureerd zoals deze is gebruikt in de evaluatiestructuur) 

• Project opslaan 

Bestand -> Opslaan als 

(hiermee wordt de complete analyse opgeslagen) 

• ArcMap document opslaan 

File -> Save as 

(hiermee wordt de datastructuur en symbologie van de gebruikte geo-data en de 

set criterium rasters zoals deze in de TOC staan opgeslagen) 

Optioneel kunnen ook de volgende zaken worden opgeslagen: 

• Evaluatie structuur 

Op het tabblad evaluatie klik Exporteer 

(hiermee kan een evaluatiestructuur in een ander project worden gebruikt) 

• Criterium instellingen 

Het criterium dat moet worden opgeslagen in de evaluatiestructuur selecteren. 

Klik bewerken. De criterium instellingen verschijnen. 

Klik Exporteer. 

(hiermee worden de criterium instellingen opgeslagen zodat deze in een ander 

project gebruikt kunnen worden) 
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EXTRA FUNCTIES 

OPSCHONEN TOC 

Indien gewenst kan de TOC opgeschoond worden. Hiermee wordt aile geo-data die niet 

gebruikt wordt verwijderd, de overige geo-data wordt gestructureerd zoals deze is gebruikt 

in de evaluatiestructuur. 

• Klik Extra -> Opschonen TOC 

MAAK DEELGEBIEDEN 

Op basis van de belemmeringen die in de evaluatie structuur zijn opgesteld kan de tool 

automatisch deelgebieden onderscheiden. Deze deelgebieden worden gevormd door de 

gebieden die overblijven nadat de belemmeringen over het plangebied zijn gelegd. Indien er 

in door de belemmeringen he Ie kleine gebieden ontstaan, kunnen deze door de Nibble Size 

eruit gehaald worden. De Nibble Size geeft de minimale oppervlakte in m2 die een gebied 

moet hebben om als een Deelgebied te worden gezien. Aile gebieden kleiner dan deze 

oppervlakte, worden bij een aangrenzend deelgebied gevoegd. 

• Klik Analyse -> Maak Deelgebieden. 

• Stel de Nibble Size in m2 in. 

• De deelgebieden worden gegenereerd en toegevoegd aan de TOC. 

• Het resultaat hiervan wordt ook automatisch in het project tabblad als deelgebieden 

ingesteld. 
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Bij lage 3 Voorbeeld van een project bestand 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
< Project xmlns:xsi =''http://www . w3.org/200 l/XM LSchema-instance" 
xmlns:xsd= ''http://www . w3.org/2001/XM LSchema"> 

< Naam xsi :type="xsd :string"> MER Regio Eindhoven</Naam> 
<Nummer xsi :type="xsd :string"> 110501.201524</Nummer> 
< Projectleider xsi :type= "xsd :string"> H .Ullenbroeck</Projectleider> 
<Opdrachtgever xsi :type= "xsd: string">SRE</Opdrachtgever> 
<Ontwikkeling xsi :type= "xsd :string"> Woningbouw</Ontwikkeling > 
<Omschrijving xsi:type="xsd:string">Identificeren van de meest geschikte grootschalige 

woningbouwlocaties in de regio Eindhoven. Uitgevoerd als onderdeel van het 
milieueffectrapport (M.E.R.).</Omschrijving> 

< Plangebied LayerNa me 
xsi: type="xsd: string" > Begrenzing_ vlak</PlangebiedLayerName> 

< PlangebiedDataName xsi :type= "xsd :string"> Begrenzing_ vlak</PlangebiedDataName> 
<PlangebiedWorkspace xsi:type="xsd:string">E:\Workspaces\workspace MER regio 

Eindhoven </PlangebiedWorkspace> 
< PlangebiedWorkspaceDescription 

xsi:type="xsd:string">Shapefiles</PlangebiedWorkspaceDescription> 
< DeelgebiedenLayerName 

xsi: type= "xsd: string"> Begrenzing_vlak</DeelgebiedenLayerName> 
< DeelgebiedenDataName 

xsi: type="xsd: string" > Begrenzing_vlak</DeelgebiedenDataName> 
< DeelgebiedenWorkspace xsi :type="xsd :string">E:\Workspaces\workspace MER regio 

Eindhoven</DeelgebiedenWorkspace> 
< DeelgebiedenWorkspaceDescription 

xsi: type= "xsd: string" > Sha pefiles</DeelgebiedenWorkspaceDescription > 
<Celgrootte xsi:type="xsd:double">25</Celgrootte> 
<ExtendXmax xsi :type="xsd:double"> 172190.875774076</ExtendXmax> 
< ExtendXmin xsi :type="xsd: double"> 150703.2375301407 </ExtendXmin > 
< ExtendYmax xsi :type="xsd: double"> 394440.54875049292 </ExtendYmax> 
< ExtendYmin xsi: type= "xsd :double">371295.110523346</ExtendYmin > 
<ProjectFolder xsi:type= "xsd:string">E:\Workspaces\workspace MER reg io 

Eindhoven</ProjectFolder> 
<EVS xsi:type="TreeViewData"> 

<Nodes> 
<TreeNodeData > 

<Text> Beperkingen</Text> 
<Imagelndex>-l</Imagelndex> 
< ForeColor> Black </ForeColor> 
<Selectedlmagelndex>-l </Selectedlmagelndex> 
<Checked>false</Checked> 
<Expanded>true</Expanded> 
<Tag xsi:type="Criterium"> 

< Naam xsi:type="xsd :string"> Beperkingen</Naam> 
< Effect xsi :type= "xsd :string">beperking</Effect> 
<gewicht xsi:type="xsd:int">O</gewicht> 
< GenormaliseerdeGewicht xsi: type= "xsd: dou ble"> O</GenormaliseerdeGewicht> 
< RasterDataSource xsi:type="xsd:string">Beperkingen.img</RasterDataSource> 

</Tag> 
<Nodes> 

<TreeNodeData> 
<Text> Beschermd Natuurmonument</Text> 
< Imagelndex> -1 </Imagelndex> 
< ForeColor> Black </ForeColor> 
<Selectedlmagelndex > -1 </Selectedlmagelndex > 
<Checked>true</Checked> 
<Expanded>false</Expanded> 
<Tag xsi:type="CriteriumBlad"> 

<Naam xsi:type="xsd:string">Beschermd Natuurmonument</Naam> 
<Omschrijving xsi:type="xsd:string">Beperkingen door beschermde 

natuurmonumenten. </Omschrijving > 
< Effect xsi :type="xsd: string"> beperking</Effect> 
<gewicht xsi :type="xsd: int"> 1 </gewicht> 
<GenormaliseerdeGewicht xsi :type= "xsd :double"> 1 </GenormaliseerdeGewicht> 
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< RasterDataSource xsi:type::::"xsd:string">Beschermd 
Natuurmonument.img</RasterDataSource> 

<StringRemapTable /> 
<NumberRemapTable /> 
< Beoordeli ngsMethode 

xsi: type= "xsd: string"> Ailes_DeN iets </BeoordelingsMethode> 
<SourceLayer xsi:type::::"xsd:string">Beschermd Natuurmonument 2001 

nl</SourceLayer> 
<SourceDataName xsi :type= "xsd :string"> nbweC2001_nl </SourceDataName> 
<SourceWorkspace xsi:type="xsd:string">G:,-NL\GIS NB-Habit

Vogel</SourceWorkspace> 
<SourceWorkspaceDescription 

xsi: type= "xsd: string" >Shapefiles</SourceWorkspaceDescription > 
<MaxAfstand xsi:type="xsd:double">O</MaxAfstand> 
<bin Lineair xsi :type= "xsd: boolean" >false</bln Lineair> 
< blnAflopend xsi :type="xsd: boolean">false</blnAflopend > 
< Exponent xsi :type= "xsd :double">O</Exponent> 
< MaxValue xsi :type= "xsd :double">O</MaxValue> 

</Tag> 
</TreeNodeData> 

</Nodes> 
</TreeNodeData> 
<TreeNodeData> 

<Text>Geschiktheid</Text> 
<Imagelndex>-l</Imagelndex> 
< ForeColor> O</ForeColor> 
< Selectedlmagelndex> -1 </Selectedlmagelndex > 
<Checked>false</Checked> 
< Expanded >true</Expanded > 
<Tag xsi:type="Criterium"> 

<Naam xsi:type="xsd:string">Geschiktheid</Naam> 
< Effect xsi: type:::: "xsd :string">geschiktheid </Effect> 
<gewicht xsi:type="xsd:int">O</gewicht> 
<GenormaliseerdeGewicht xsi: type= "xsd :double">O</GenormaliseerdeGewicht> 
<RasterDataSource xsi:type="xsd:string">Geschiktheid.img</RasterDataSource> 

</Tag> 
<Nodes> 

<TreeNodeData> 
<Text> Kansen </Text> 
<Imagelndex>-l</Imagelndex> 
< ForeColor> Black< /ForeColor> 
<Selectedlmagelndex> -1 </Selectedlmagel ndex> 
<Checked>false</Checked> 
< Expanded >true</Expanded > 
<Tag xsi:type="Criterium"> 

< Naam xsi :type="xsd :string">Kansen</Naam> 
< Effect xsi :type= "xsd: string"> kans</Effect> 
<gewicht xsi:type="xsd:int">3</gewicht> 
< Gen orma I iseerdeGew icht 

xsi:type="xsd:double">O.3</GenormaliseerdeGewicht> 
< RasterDataSource xsi :type= "xsd :string"> Kansen .img</RasterDataSource> 

</Tag> 
<Nodes> 

<TreeNodeData > 
<Text>Bereikbaarheid met Auto</Text> 
<Imagelndex>-1</Imagelndex> 
< ForeColor> Black</ForeColor> 
< Selectedlmagelndex > -1 </Selectedlmagelndex > 
<Checked>false</Checked> 
< Expanded>true</Expanded > 
<Tag xsi:type="Criterium"> 

<Naam xsi :type="xsd :string"> Bereikbaarheid met Auto</Naam> 
<Dmschrijving xsi:type="xsd:string" /> 
< Effect xsi :type="xsd :string"> kans</Effect> 
<gewicht xsi:type="xsd:int">2</gewicht> 
<GenormaliseerdeGewicht 

xsi :type="xsd :double"> 1 </GenormaliseerdeGewicht> 
<RasterDataSource xsi :type= "xsd :string"> Bereikbaarheid met 

Auto. img </RasterDataSource> 
</Tag> 
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<Nodes> 
<TreeNodeData> 

<Text>Regionale Weg</Text> 
< Imagelndex> -1 </Imagelndex> 
< ForeColor> Black</ForeColor> 
< Selectedlmagelndex > -1 </SelectedlmageI ndex > 
<Checked>true</Checked> 
< Expanded>false</Expanded> 
<Tag xsi :type= "CriteriumBlad"> 

<Naam xsi:type="xsd:string">Regionale Weg</Naam> 
<Omschrijving xsi:type="xsd:string">Bereikbaarheid vanaf de regionale 

weg. Max afstand 2000 m.</Omschrijving> 
< Effect xsi :type="xsd :string">kans</Effect> 
<gewicht xsi:type="xsd:int">3</gewicht> 
<GenormaliseerdeGewicht 

xsi:type="xsd:double">0.75</GenormaliseerdeGewicht> 
< RasterDataSource xsi: type= "xsd: string" > Reg iona Ie 

Weg.img</RasterDataSource> 
<StringRemapTable /> 
< NumberRemapTable /> 
< Beoordeli ngsMethode 

xsi:type="xsd:string"> Functie_van_Afstand</Beoordelings Methode> 
<SourceLayer xsi :type="xsd: string"> Regionale_wegen </SourceLayer> 
<SourceDataN'ame 

xsi:type="xsd:string"> Regionale_wegen</SourceDataName> 
< SourceWorkspace 

xsi:type="xsd:string">G:\NB\Created</SourceWorkspace> 
<SourceWorkspaceDescription 

xsi: type= "xsd: string" > Sha pefiles </Sou rceWorkspaceDescription > 
< MaxAfstand xSi:type="xsd:double">2000</MaxAfstand> 
<blnLineair xsi:type="xsd:boolean">true</blnLineair> 
<blnAflopend xsi:type="xsd:boolean">true</blnAflopend> 
<Exponent xsi:type="xsd:double">2</Exponent> 
< MaxValue xsi : type'" "xsd :double"> O</MaxValue> 

</Tag> 
</TreeNodeData> 
<TreeNodeData> 

<Text>Afslagen Snetweg</Text> 
< Imagelndex> -1 </lmagelndex> 
< ForeColor> Black</ForeColor> 
<Selectedlmagelndex>-1</Selectedlmagelndex> 
< Checked> true</Checked > 
< Expanded>farse</Expanded> 
<Tag xsi:type="CriteriumBlad"> 

<Naam xsi:type="xsd:string">Afslagen Snelweg</Naam> 
<Omschrijving xsi:type=="xsd:string"> Bereikbaarheid vanaf de afslagen 

van de snelweg. Max afstand 2000 m.</Omschrijving> 
< Effect xsi : type'" "xsd :string">kans</Effect> 
<gewicht xsi :type= "xsd: int" > 1 </gewicht> 
< Genorma I iseerdeGewicht 

xsi :type= "xsd: double" > 0.25 </GenormaliseerdeGewicht> 
< RasterDataSource xsi: type == "xsd: string" >Afslagen 

Snelweg.img</RasterDataSource> 
<StringRemapTable /> 
< NumberRemapTable /> 
< BeoordelingsMethode 

xsi:type="xsd:string">Functie_van_Afstand</BeoordelingsMethode> 
<SourceLayer xsi:type=="xsd:string">Afslagen</SourceLayer> 
<SourceData Name 

xsi: type == "xsd: string"> Afslagen_snelweg </SourceData Na me > 
<SourceWorkspace 

xsi:type="xsd:string">G:\NB\Created</SourceWorkspace> 
< So u rceWorkspaceDescri ptio n 

xsi:type="xsd:sl::ring">Shapefiles</SourceWorkspaceDescription> 
<MaxAfstand xsi:type="xsd:double">2000</MaxAfstand> 
< blnLineair xsi:type=="xsd: boolean">false</blnLineair> 
<blnAflopend xsi;type="xsd:boolean">true</blnAflopend> 
< Exponent xsi:type="xsd: double">2</Exponent> 
< MaxValue xst:type="xsd: double">O</MaxValue> 

</Tag> 
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</TreeNodeData> 
</Nodes> 

</TreeNodeData> 
</Nodes> 

</TreeNodeData> 
<TreeNodeData> 

<Text> Risico's</Text> 

<Checked>false</Checked> 
< 
<Tag 

<Naam 
<Effect 
<gewicht 
<GenormaliseerdeGewicht 

<Checked >true</Checked > 

Snelweg</Naam> 
<Omschrijving xsi voorkeurswaarde voor geluidshinder 

voor nieuwbouw ligt op 50 dB. Deze contour wordt geschat op 330 

xsi :double"> 1 </GenormaliseerdeGewicht> 
< RasterDataSource xsi: type:::: "xsd :string">Geluidshinder 

xsi 
< MaxAfstand 
<blnLineair 
<blnAflopend 
<Exponent 
<MaxValue 

</Tag> 
</Tree NodeData> 

</Nodes> 
</TreeNodeData> 

</Nodes> 
</TreeNodeData> 

</Nodes> 
</EVS> 

</Project> 
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Bijlage 4 Requirements Arclnfo Desktop 9.2 on PC
Intel Windows XP Professional Edition 

Product: IIArcInfo Desktop 9.2 II 
~=::;;;;:::;;;;~=====: 

Platform: IIPC-Intel ~ 
~=======: I Operating System: IIWindows XP Professional Edition I 

IService Packs/Patches: IisP1 minimum, SP2 (See Llmitations)1 

IShipping/Release Date:IINovember 14, 2006 I 

HARDWARE REQUIREMENTS 

CPU Speed: 1.0 GHz recommended or higher 

Processor: Intel Pentium or Intel Xeon Processors 

Memory /RAM: 512 MB minimum, 1 GB recommended or higher 

If using the ArcSDE Personal Edition for Microsoft SQL Server Express software, 2 GB of 

RAM is required . 

Screen Resolution: 

Display Properties: 

1024 x 768 recommended or higher 

Greater than 256 color depth 

Swap Space: 

Disk Space: 

Determined by the operating system, 500 MB minimum. 

1.2GB 

Disk Space Requirements: In addition, up to 50 MB of disk space maybe needed in the 

Windows System directory (typically C:\ Windows\System32). 

You can view the disk space requirement for each of the 9.2 

components in the Setup program. 

QPERATING SYSTEM REQUIREMENTS 

Internet Explorer 6.0/7.0 Requirement: 

Some features of ArcInfo Desktop 9.2 require a minimum installation of Microsoft Internet 

Explorer Version 6.0 or 7.0. If you do not have an installation of Microsoft Internet Explorer 

Version 6.0/7.0, you must obtain and install it prior to installing ArcInfo. (Please also see 

1E7 Limitations) 

.NET Framework 2.0: 

-.Net Framework 2.0 is required for the core metadata tools (ESRI Metadata Translator, 

Metadata Publisher, USGS MP Metadata Translator, XSL T Transformation). It is also 

required to install the ArcGIS .NET assemblies required to run .NET-based apps written 

against ArcGIS 9.2. These .NET resources are installed with the .NET Support installation 

option or the complete installation option when .NET Framework 2.0 exists on the target 

computer. 

- ArcGIS Desktop Developer Kits require VS2005 (which includes .NET 2.0) for .NET and 

VC++. 

-.NET Framework 2.0 is provided on the DVD media in a DotNet20 folder for your 

convenience. 

License Manager Requirements: 
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- Simple TCP lIP, Network Card or Microsoft Loopback Adapter is required for the License 

manager to work. 

- The License Manager is supported on Windows Server 2003. Refer to ESRI Knowledge 

Base Article FAa: Is the Ucense Manager supported on Windows Server 2003? 

for more information. 

Additional Requirements: 

- 24-bit capable graphics accelerator 

- DVD-ROM drive 

Additional Requirements for ArcGlobe (as part of 3D Analyst): 

- CPU Speed: 1.5 GHz recommended or higher 

- Disk Space: ArcGlobe will create cache files when used; additional disk space may be 

required. 

Additional Software and Development Requirements: 

An OpenGL 1.2 or higher compliant video card is required, with at least 32 MB of video 

memory, however 64 MB of video memory or higher is recommended. 

Python Requirement for Geoprocessing: 

Several ArcGIS geoprocessing tools, such as Multiple Ring Buffer, use the Python scripting 

language and require that Python is installed. If the ArcGIS Desktop, Engine or Server setup 

does not find Python 2.4.1 on the target computer, it will install Python 2.4.1 during a typical 

or complete installation. You may choose a Custom installation to unselect the Python 

feature to avoid installing this feature. See the install guide for additional information 

concerning Python. 

ESRI supports and recommends the following integrated development environments for 

use with ArcGIS Desktop and ArcGIS Desktop Developer Kits: 

COM 

- Visual Basic for Applications 

- Visual Basic 6 SP3 or later 

- Visual C++ (Visual Studio 2005 -- Standard, Professional, or Team editions) 

.NET 

- C# (Visual Studio 2005 -- Express, Standard, Professional, or Team editions) 

- VB .Net (Visual Studio 2005 -- Express, Standard, Professional, or Team editions) 

Printer Support: 

ArcGIS supports printing to any Microsoft certified Windows printer using the native driver 

in ArcGIS. Please note that some printer drivers do not support complex maps and the 

ArcPress printer driver or additional hardware may be needed for these complex maps. 

ESRI recommends the following configuration when printing large maps with the 

ArcPress printer drivers: 

- Pagefile system size of 4096 MB is recommended . ArcPress depends on being able to 

acquire potentially large contiguous blocks of memory to process a map. The windows limit 

is 2048 MB and by having a pagefile.sys file of at least twice that size helps ensure that other 
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applications running and using the pagefile system will not introduce an unexpected limit 

for the ArcPress printer driver. 

- Pagefile system should be stored on a dedicated partition or, if possible, a dedicated drive. 

This wi!] prevent the file from becoming fragmented and diminishing ArcPress's ability to 

acquire contiguous blocks of memory. 

- If large complex maps do not print, then reboot the computer to ensure the pagefile system 

is cleared. If the pagefile system is not a dedicated drive or partition, make sure that drive 

does not need to be defragmented. 

- Disk Space: at lease 10 GB of space is free on the drive where % TEMP% is located, as 

potentially large temporary files will be written there while ArcPress is processing a map for 

printing. 

ArcGIS Desktop products on 64-bit processors and dual and dual core environments: 

- Refer to FAQ: Does ESRI support 64-bit processors with ArcGIS products? for 

information concerning ESRI support policy of 64-bit processors with the ArcGIS products. 

- Refer to FAQ: Does ESRI support dual or dual-core with the ArcGlS Desktop 

products? for information concerning ESRI support policy of dual or dual-core with the 

ArcGIS products. 

Best Performance Configuration 

System Design Strategies 

Recommended platform sizing and system configuration strategies are provided in the 

System Design Strategies technical reference document available at: System Design 
Strategies. 

Limitations 

Platform: ArcInfo Desktop 9.2 on Windows XP Service Pack 2 is certified with 

limitations 

- Refer to ESRI Knowledge Base Article FAQ : Windows XP SP2 and ArcGIS 9.x 
Prod ucts for details. 

IE 7 Limitations 

Without 9.2 SPl, you cannot see inset maps in the directions window until you right

click on the box with the red X to bring up the context menu and then click on "Show 

Picture." With 9.2 SPl, the directions dialog works correctly. 

Bron: 

http://sllpport.esri.com/indcx.cfm?fa:=knowledgebase.svstemRequirements.list&P =Arcl 

nfo+Desktop&p ame=Ardnfo+Desktop&PVName=&PID=43&count=1&pvid=352&VID:=9 

~ 
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Bijlage 5 Beperkingen rasters M.E.R regia Eindhoven 

Beperkingen 

Groene 
Hoofdstructuur Drinkwatergebieden 

Hoogspannings eidingen Bedrijventerreinen 

Bebouwd Gebied 
(Woningbouw) 

'Industriegebieden 

35 Ke Zone 

55 dB Zone Snelweg 
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Nildm; 

rLinctil'.: 

. <'';IS-k~· rl-;:;is: 

Kennis Viln ,'vlulticritcria . 

An.,lysl'? 

Prnj&:t:lnihlm: 

OmsLh diving: 

PI.lngcbicd: 

Bijlage 8 Vragenlijst gebruikerservaring 

Arjan Kremers 

Spedalist Bodem & Geo-ICT, Projectleider lnformatieManagement 

Gevorderd 

o Nooit van gehoord 
o Ik weet wat het is, meer met. 
X Ik heb zelf Multicriteria Analyses uitgevoerd. 

Oosterhout 

Worungbouwlocatie ten 005ten van Oosterhout (NB) 

Een concrete locatic 

t. 

rd . 

ill de rcgiQ 

rden. 

ontw ikkel ing ~ PI ;mc':Ollomic 

rd. 
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Een concrete loca lie VcJdhoVCll 
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GEBRUIKSGEMAK: 
Hoe heb je het gebruik van de tool ervaren? 

X Zeer eenvoudig. 

XX X Eenvoudig. 

X Moeilijk. 

Zeer moeilijk. 

NUT: 
Denk je dat je de uitgevoerde handeIingen ook zonder de tool met bestaande GIS-functionaliteiten zou kunnen 

uitvoeren?:loja, hoe gemakkelijk zou dit dan zijn? 

Ja, dit is zeer eenvoudig . 

Ja, maar dit is niet gemakkelijk. 

XX Ja, het is mogelijk maar zeer moeilijk en ingewikkeld. 

Nee, ik zou deze analyse niet met bestaande GIS-functionaliteiten kunnen uitvoeren. 

X Geen idee. 

Indien je al eerder een ruimtelijke multicriteria analyse hebt uitgevoerd zonder deze tool, wat zijn dan de voordelen van deze 

tool t.o.v. de bestaande GIS- nctionaliteiten 

Een zeer handige, tijdbesparende tool die de mogelijkbeid biedt om sne1 excercities door te rekenen . 

De mogelijkheid op met templates meerdere locaties te beoorde1en met identieke uitgangspunten is ideaal. 

, Ook erg nuttig omdat duide1ijk is na te gaan met welke instellingen een project is doorgerekend. 

H t gaa! a;mzienlijk sn Ilt:r cn het i gemak"elijke r om overzicht op het pro es te behouden. l30vend ien is hel 

doorreken n van nrschlJlen de scenario's \' 1 ecnvoudiger dan wanneer het op d gangbMe ma n ier gebcurd. 

Sij ,1I1dc[e proiecten gebcul l hel nl'g n be tje op gevocl en hi r g beu rl he l bj '('tief. 

Het voord eJ i d.lt h",t hhmnee snd! r "-,m gaan ab Je gebnlik maakt "Van een opge~ldgen e\·aluatlcstrucluur. 

\ It "Il I ... f Ii .. 1 1 r ·1 i\ ~ m,I I I"!ll ~ n 

I NZETM OG ELIJ KH ED EN : 
Heeft de tool inzicht kunnen geven in de kansen, risico's en beperkingen van een locatie? 

Nee, 

XXX\ Ja, 

Maar d resullah:n van de I 1 "unnl'n niet blinddlng. I vergto'nornl:'n \ orden ells j g 'en plallllogis he? b.cnnis 

hebt. Interpretatie van kan en en beperkingen en risico ' i belangrijk 

Zoja, wat waren de be/angrijkste kansen, risico's of beperkingen? 

• Ligging ten opzich!e van RHS (beperking) 

• Aanwezigheid van potentitHe bodemverontreiniging (risico) 

• Ligging ten opzichte van bestaande infrastructuur: ontsluiting (kans) 
• alte nnluurpllrel [N PI (beperl...ing}, bescherm ingsgebieden '\I\lP (risico) 

• Bestaa nde beboul\' ing (bept:Tking) 

• Afstand l l snelwcgafslng (kans) 

• Ecol gj" he hu )fds tructu ur (rL ico) 

• ciu idscon toll l' n spoor t:'.n in fra. tructu ur (ri ico) 

• Niet ontw ikkeJen tot 20'1 ~ (r is ico ) 

• llrdkund ifie wilRrden/ (jf'cheologie (ri sico 

• lndiciltievl' nrcheologi<;che vem'a htingswaarde {risi 

• Hoo~~panningsleidingcn (fisico ) 
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• '\iJtuurwaarden en lcefgebJeden dieTsoorten (ri i 0) 

• RcreikbaMheid met openL'aar \'erv cr (kiln ) 

• rriln510rmaticgcbicdcn uit het strcckpllID (kilns ) 

• r I. Iltirijh.,t. I, r \...Il/-it' fI 

• lIel.,n rilh,t~ k.1n 11' ~1111171rlllll 'l'll, elhl'l~lJlJlIl ~(lIl(>l'llll', Ihlhii ,II 1,\: n 'Iw ').: l)~ lie II I' 

• 11'1 I ~nd·;! ri i • ' ; K.II h l'I1 1 'ld\l1~ n, f\\'drijl -l'n lllil'U/ol1('Jingl" lu 11\\ ,rthi hi 'I 

Welke beslissin en hee de tool kunnen ondersteunen 0 bi' welke situatie hee t de tool meer inzicht kllnnen e even? 

Geschiktheid van het plangebied voor de beoogde ontwikkeling 

Beoordeling van globaJe planinrichting: welke delen van lenen zich beter voor welke functie 

D tool geeil binnen enkef minuten inzicht in gesc.hiktc I caties voor won ingb U\\ ilan de hand \'an de OPRegt>\'en 

criteria . 

Dc r i ic,) ' - \' ill1 de 1 I.:a tic en dc b sli~ ing \\'d of niet (ld n It: 1-01' n , 

~h~cr exacte begrcnzing van de locaue( ) 

Gitl:lrciding -bn en bedrij,enlcrrcinen 

nJere localies \\%1 r nag niet naar gekeken \\ J 1 is. 

2011 je dezelJde analyses die je nu hebt uitgevoerd ook voor meerdere projecten kunnenlwillen gebruiken? (Ous exact dezelJde 

analyse, maar met een ander plangebied.) 

Nee, 

XXXX Ta, 

Stel je het volgende voor: Aile kleinschalige woningbouwprojecten van ARCADIS worden beoordeeld op het criterium 

'Bereikbaarheid met de auto' en iedere locatie krijgt hiervoor een indicatiescore, Op deze manier kan de bereikbaarheid van een 

locatie in perspectief gezet worden met de bereikbaarheid van andere locaties . 

Denk je dat de een dergelijke indicatiescore nuttige informatie oplevert? 
XXX, Ja, (wclnt ddn h01.idt it' er rcl:en in g meC) (!:chtcrd(!ze mdi ati I.. r b niet voor ied 'r project nuttigJ 

Nee, want 

Kun je zo nog meer criteria voorstellen om een dergelijke indicatiescore voor aile projecten te berekenen? 
• Geurhinder 

• Bodcmkundige- en mili ukundige proce en 

• Projecten in de h k van d> klimaalvNt1ndering 

• Bcrcikbaarheid met openbaal' v('[voer 

• Ligging l. ,\" \' <111 supem111 rklen en ve:rige winkels 

• Ligging t.o ,v , sr holen en kindcropvilng (Iilger- en mid dcl bil<H onderw ijs ) 

• 0 
• Di htheden 
• A fstand tot centra 1 \Ol~rzj ning nl ' \ holen / . .. 

• 11 1j.,.1 .uh 'i,) ".1\1111 'n \1\( D'- (. utfl/t lV .. 
• \<\ t'\ l!n 11)' ill r t 0"/11.1 1lI Ir ... 
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PROBLEMEN EN BEPERKINGEN: 
Wat waren de problemen/beperkingen tijdens het gebmik of wat zou je verbeterd willen zien? 

• Wa t kleine bugs 

• Volgorde in de interface ten opzichte van volgorde in het proces, Ideine aanpassingen 

• Dc iilc-geodatabase gar op mijn computer aileen maar outmcldingcn - het is ('en nie\.1 W 

be landsfonnaal Jus dil wa, Ie verwilchten, 

• V~~r de toekomst: selecties , p basis van a tb'ibuut \'erschillend bllffcren (dus bijvoorbecld features in een 

fCiiturcclass met de attl'ibuutwaarde 'huis' 500 meter buffer rl, fedtures(bil1Ilen do?zel/de fcaturcda 5) 

met tie a llTibulitwaarde 'staY 200 m ter buffercn n o\.'erige features 100 meter bufferen) 

• ! iet ,) il t:' input gl'gcV ns z ijn gbchikt. 

• I ' -t k pp ·Ien Viln geg "cns g, ;11 in he t beg in 11 ('lOa l ma ili' k. 

• In cen project begin jt' "ililk met \cd Aco-<iat.1 waardoor hd overzicht mo ilijk i , Het zou d,1arom 
handig ziln ills de tool (Ill) geo-data die niet gcbrulkt uit de r L "erwildert (Deze functie is naderhand 

toegevoegd en heet Opschonen TOC), 

• ". l ~ "lid 11"1 d. n 
• In icn l:~n \1 t,1 Iii g j,i:'" <; !'md"l d"/l bull< n 1wt on,h:rz ,,'I< g,·b,·.! ",111, dan Ii 'ilt d' wIding k "ii" 

lilt I'd I. t Ull 11 11t'1 1m il rl.l l kC,)-;I'll'l I \", it 
• i '1 \ .m • III h.,M!I.,)!,,·n \\('\( d.: n llilid f.1 lcl_ g m.l.l kl I wgr.1Jl1111.1 Il'kl ~l'\ ')l' l ih vUll r fouten h i '1111, 

Als 'e no 0 merkin en over de tool 0 TlIimteli'ke Mlllticriteria anal se hebt, vul deze dan hieronder in 

Een zeer handige, tijdbesparende tool die de mogelijkheid biedt om met templates snel excercities door Ie rekenen 

Ook erg nuttig omdat duidelijk is na te gaan met welke instellingen een project is doorgerekend , 

I er gekeken naar dl: mogclijklwid om de ge\\ enste fun tionaliteit met Geopro ('ss;ng Toob/\1odelbuild r te 

ontwikkelen? D t 01 wc.>rkl op zich erg goed en soel macU cr kan niet <lan vcrandcrd wUl'dlm door eM ventude 

eindgebruik'r il.lmaast ontbreekt inzicht in de uitgc"ocrde processcn bij de cindgebnllker - door gebruik van 

G oprocessing Tools I t ddbuilder be taaL de mogeJijkhe.id om inzicht tn de pro 'essen te krijgcn, en J gewenSI (\.111 

te passen, weI. DI.?s.llnieU min en knap 5ra.lllje progrnmmcerwerk en e n leer IMnd ig\: Tool'! lk ga h m zeker 

~ebruikenl 

~. , d ' \\ 01 " llf II \ lilt 11111\\ IJ..~ ellng, I t r il til .,Iie • ILl b.l.lIlwid lulli ~,pl I VI 1l1lin~, "t \' d •• I l.lll ! 

bl' h'edt ,ln ll gchnllk,,\ l'I~nd 'J"khl'ld EoI,.:\! I,!J'Ini 'an tIl. ({\t \ cn !'lllmt( Iii" 'II 71chl . VI I n"I.dz 11...'til " 

III oJ nll)glh,K /11 llt'n b ·\'r.l t ~mln'n ,lll~cn (w< n,ml \ 01 IL'n 
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