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Samenvatting
Men is zich steeds bewuster van zijn of haar gezondheid, een goede gezondheid is ten slotte voor
iedereen van belang, een belang waar men steeds nadrukkelijker voor op komt. Organisaties,
instanties maar ook infrastructurele projecten proberen deze inbreng op allerlei manieren te
ondervangen. De overheid heeft kwantificeerbare normen (‘harde effecten’) opgesteld maar deze
blijken niet toereikend. Meer tijd en publiek geld wordt besteed aan onderzoek naar ‘zachte
effecten’, onder het mom van ‘voorkomen is beter dan genezen’. Onderzoek naar ‘zachte effecten’
blijkt ook invloed te hebben op het planvormingsproces echter wordt het meenemen van ‘zachte
effecten’ in de MIRT, MKBA en m.e.r. als lastig gezien. Men is zoekende naar andere methodes om
‘zachte effecten’ op een juiste manier in het proces te filtreren. Op dit moment is de overheid aan
het experimenteren met de omgevingswet, welke volgens de huidige planning in 2019 ingevoerd zal
gaan worden. De omgevingswet zou verandering moeten gaan brengen in de opname van ‘zachte
effecten’ binnen infrastructurele projecten.
Begripsverduidelijkingen
Deze bewering wordt onderzocht met de volgende
‘Zachte effecten’ zijn effecten die
hoofdvraag: welke invloed heeft de omgevingswet op de
verder gaan dan de eisen (‘harde
implementatie van ‘zachte effecten’ binnen
effecten’) maar lastig
infrastructurele projecten?
kwantificeerbaar zijn waardoor er
De hoofdvraag is beantwoord door middel van
geen criteria zijn opgesteld (o.a.
deskresearch en kwalitatief onderzoek. De deskresearch is
onrust, welzijn, sociale relevantie)
vooral gefocust op de theoretische mogelijkheden van de
(§2.1).
omgevingswet en de Mutual Gains Approach (MGA), een
Planvormingsproces “…van initiatief
werkwijze die veel overeenkomsten vertoont met de
en ontwerp tot en met uitvoering en
principes die worden nagestreefd in de omgevingswet. De
beheer…” (SKB, 2010). Kortom alle
N69 is een project waarbij zowel het beoordelingsproces
fases die projecten doorlopen om
als het planvormingsproces (MGA) grotendeels overeen
gerealiseerd te worden (§2.3).
komt met de principes die men nastreeft in de
omgevingswet. Uiteindelijk zijn de (voorlopige) resultaten
Mutual Gains Approach (MGA),
van de N69 vergeleken met twee cases die meer handelen
kortweg een systematisch aanpak die
volgens de huidige werkwijze maar wel aandacht hebben
uit gaat van belangen van zoveel
voor ‘zachte effecten’. Deze twee cases zijn onderzocht in
mogelijk belanghebbenden (MGAeen bachelor thesis waar dit een vervolgonderzoek van is.
netwerk, 2011) (§2.5).
Het volgen van een werkwijze als de Mutual Gains Approach gedurende het planvormingsproces van
infrastructurele projecten biedt meer ruimte voor ‘zachte effecten’. Effecten en belangen komen
eerder tot uiting in de overleggen en door de intensieve samenwerking worden meer effecten
opgenomen in de milieueffectrapportage. Ten slotte beoordeelt het beoordelingsproces (zogenoemd
‘één loket’) dat door de omgevingswet wordt nagestreefd, het project in zijn totaliteit waardoor
maatregelen die zijn voort gekomen uit ‘zachte effecten’ onderdeel zijn van het geheel en kunnen
worden verantwoord. Kortom, als men de principes van de omgevingswet volgt door het gebruik van
een werkwijze als de Mutual Gains Approach en deze aanpak ook wordt nagestreefd gedurende
infrastructurele projecten, biedt dat extra ruimte om ‘zachte effecten’ op te nemen in het
planvormingsproces en door het voorgesteld beoordelingsproces uiteindelijk ook in het ontwerp en
de uitvoering.
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1.

Inleiding

In maart 2017 is de Nederlandse bevolking naar de stembus gegaan om een nieuwe regering te
kiezen. ‘Gezondheidszorg en welzijn’ was een van de belangrijkste thema’s tijdens deze nationale
verkiezingen (TNS NIPO, 2016). Een goede gezondheid is voor iedereen persoonlijk van belang. In
deze tijd lijkt de menselijke gezondheid onder druk te staan (Basekin, 2016). Een tijd waarin men niet
precies weet wat de lange termijn effecten zijn van bepaalde ontwikkelingen (Haneda, 2016). Een tijd
waarin men zoekende is naar de oorzaak van bepaalde ziekten (Velde, Graaf, Krieken, Marijnen, &
Vermorken, 2011). Een tijd waarin veel ziektes specifiek zijn te behandelen maar de kosten
nauwelijks te overzien zijn (Horst & Rele, 2013). En een tijd waarin de ziektekostenverzekeringen
jaarlijks stijgen met gemiddeld 7,25% (Zorgwijzer, 2016).
De ruimtes waarin wij leven hebben effect op onze gezondheid, niet alleen de private ruimtes maar
ook de publieke ruimtes. Om te verzekeren dat onze gezondheid geen (extreme) schade oploopt, zijn
er wettelijke eisen en richtlijnen opgesteld waaraan private en publieke ruimtes moeten voldoen
(IPO, N.B.). In dit onderzoeksvoorstel worden deze meetbare eisen samengevat als ‘harde aspecten’.
Echter, bepaalde invloeden kunnen door iedereen anders worden ervaren, ook wanneer aan de
‘harde aspecten’ wordt voldaan ondervinden mensen hinder (Lock, 2000). Mensen verwachten
tegenwoordig veel, hebben veel mogelijkheden om hinder of wrijving te melden en schromen zich
niet dit ook te doen, deze ontwikkelingen worden ook gemerkt bij overheden (Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2014). In gebiedsontwikkelingsprojecten tracht men deze
ontwikkelingen bij te houden door verder te gaan dan ‘harde aspecten’ aanduiden (RIVM, 2011).
Verdere stappen ondernemen dan de wet- en regelgeving aangeven, wordt in dit rapport geschaard
onder ‘zachte effecten’. ‘Zachte effecten’ zijn niet altijd meetbaar en gaan verder dan de norm, een
uitgebreide beschrijving van zowel ‘harde’ als ‘zachte effecten’ komt aan bod bij het theoretisch
kader.
Effecten
Voordat men een ruimtelijke ontwikkeling tot uitvoering brengt wil men weten wat daar de effecten
van zijn (Stoop, Arts, Dongen, Kruijsbergen, & Laak, 2010). Tegen negatieve effecten kunnen
maatregelen worden genomen. ‘Harde effecten’ zijn meetbaar waardoor deze afgeleid kunnen
worden van eerdere projecten en in zekere mate voorspelbaar zijn (IPO, N.B.). Het voorspellen van
‘zachte effecten’ is zeer onzeker. ‘Zachte effecten’ zijn lastig zichtbaar en meetbaar (RIVM, N.B.).
Desondanks tracht men momenteel de ‘zachte effecten’ in kaart te brengen door te luisteren en te
observeren (Kruize, Bont, Dale, Ree, Wendel-Vos, & Hertog, 2015). Er blijkt echter nog geen methode
te zijn ontwikkeld waarbij ‘zachte effecten’ eenduidig in kaart worden gebracht waardoor het ook
lastig is om waargenomen ‘zachte effecten’ te exploreren naar toekomstige ontwikkelingen.
Projectenleden zijn zoekenden en proberen met huidige werkwijzen en methodes toch ‘zachte
effecten’ mee te nemen, men vraagt zich af “hoever zij kunnen en moeten gaan” (Pienaar, 2016).
Implementatie
Het begrip ‘implementatie’ in de titel en hoofdvraag vraagt de nodige uitleg. Participatie is verplicht
in het planvormingsproces van infrastructurele projecten (Stoop, Arts, Dongen, Kruijsbergen, & Laak,
2010). Het blijkt lastig om ‘zachte’ inbreng tot uitvoering te brengen omdat er geen ‘harde’ reden
voor is (Neggers, 2016). Dit maakt bepaalde ‘zachte’ keuzes lastig verdedigbaar. Toch kan er een
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integraal belang zijn om een ‘zachte keuze’ tot uitvoering te brengen. Het implementeren van
‘zachte’ keuzes in het eindontwerp blijkt dus lastig verdedigbaar. Kortweg wordt onderzocht of de
omgevingswet het proces in die mate gaat veranderen dat de implementatie van ‘zachte’ keuzes in
het eindontwerp wel tot de mogelijkheden behoort.
Omgevingswet
Projecten zijn zoekende naar de omgang met ‘zachte effecten’, zij proberen een kader te plaatsen
rond de ‘zachte effecten’ (Neggers, 2016). De koning attendeerde tijdens zijn troonrede van 2013 al
op een transitie van de samenleving naar een participatiesamenleving, ook de overheid springt in op
de veranderingen. Door middel van de omgevingswet wil men deze transitie mogelijk maken en
versnellen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016). Ondanks dat deze wet naar verwachting
pas in 2019 in werking zal treden zijn er al wel vele onderzoeken naar gedaan en zijn er al enkele
pilotprojecten opgericht (Rijksoverheid, N.B.; Lether, 2016; Broek et al, 2016; Roels et al, 2013). Het
is echter de vraag hoe de nieuwe omgevingswet omgaat met ‘zachte effecten’. Is er een verschil
merkbaar op het gebied van onderzoek naar ‘zachte effecten’ tussen pilotprojecten en projecten
volgens de huidige werkwijzen?

1.1.

Doelstelling

Overheden en projectorganisaties zijn van koers aan het veranderen, zij zijn aan het overgaan naar
een nieuwe manier van beleid voeren, ook wel de transitie naar een participatiesamenleving
genoemd (Salverda et al, 2014; Raad van het openbaar bestuur, 2012; Specht, 2012; Steen et al,
2014). Het onderzoeken van ‘zachte effecten’ sluit aan bij deze nieuwe manier van beleid voeren
resulterend in concrete veranderingen en maatregelen binnen projecten, en blijken ‘zachte effecten’
van meerwaarde gedurende het planvormingsproces (Neggers, 2016). Echter, het gebruik van
onderzoek naar ‘zachte effecten’ gedurende het planvormingsproces en de keuzes die daaruit
ontstaan wordt niet compleet ondersteund door de huidige wet- en regelgeving (Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, 2016). Projecten en overheden willen deze effecten wel graag meenemen
en zien kansen met de nieuwe omgevingswet (Rijksoverheid, N.B.). In dit rapport is onderzocht of de
omgevingswet een positieve invloed heeft op ‘zachte effecten’ binnen infrastructurele projecten.
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in welke mate de omgevingswet invloed heeft op
‘zachte effecten’ bij infrastructurele projecten
door
inzichtelijk te maken in hoeverre de omgevingswet ruimte biedt voor ‘zachte effecten’ en hoe het
pilotproject met die ruimte omgaat.
Bovenstaande doelstelling is enkel haalbaar als het pilotproject vergeleken wordt met projecten die
‘zachte effecten’ behandelen volgens de huidige manier van beleidsvoering. Eerder is onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden om ‘zachte effecten’ te betrekken bij infrastructurele projecten
(Neggers, 2016). De ervaringen van de onderzochte cases in dat onderzoek dienen als
vergelijkingsmateriaal maar worden niet nadrukkelijk in bovenstaande doelstelling vermeld omdat de
cases in dit onderzoek van ondergeschikt belang zijn. Het onderzoek wat de aanleiding is voor dit
onderzoek wordt uitgebreid behandeld in het theoretisch kader.
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1.2.

Vraagstelling

De doelstelling uit de vorige paragraaf wordt beantwoord door middel van onderstaande
hoofdvraag. Een antwoord op onderstaande hoofdvraag leidt tot de doelstelling van het onderzoek.
Hoofdvraag: Welke invloed heeft de omgevingswet op de implementatie van ‘zachte effecten’ binnen
infrastructurele projecten?
Onderstaande deelvragen helpen de hoofdvraag stapsgewijs te beantwoorden. Bij elke deelvraag
volgt een kort bijschrift waarin de reden van de vraag is beschreven.
Deelvragen:
1. Wat houdt de omgevingswet en de omgevingsvisie in?
Het onderzoek is een soort test voor de omgevingswet. Samen met de ‘zachte effecten’ is de
omgevingswet een hoofdzaak van het onderzoek. De omgevingswet is een nieuwe wet waar al
redelijk veel over geschreven is. De doelen, principes en de inhoud van de wet zijn onderzocht om de
wet te kunnen betrekken bij het onderzoek.
2. Hoe wordt ruimte gegeven aan ‘zachte effecten’ in de omgevingswet?
Het is van belang te weten welke theoretische mogelijkheden de wet geeft om ‘zachte effecten’ te
onderzoeken. Maar ook welke mogelijkheden de omgevingswet biedt om de ‘zachte effecten’ aan te
laten sluiten in het planvormingsproces en welke mogelijkheden de wet biedt om bepaalde keuzes te
verantwoorden.
3. Welke rol gaat de omgevingswet theoretisch spelen bij infrastructurele projecten?
De omgevingswet is een zeer brede wet die veel actuele wetten samenvat (Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, 2016). Niet alle wetten hebben invloed op infrastructurele projecten. Deze
vraag gaat in op de tentakels van de omgevingswet die infrastructurele projecten veranderen en de
werkwijzen van de projectleden beïnvloeden.
4. Hoe is het infrastructureel pilotproject omgegaan met ‘zachte effecten’?
Het is niet alleen van belang welke ruimte er in de omgevingswet wordt gegeven aan ‘zachte
effecten’ maar ook hoe het pilotproject met deze gegeven ruimten is omgegaan. Hierdoor is duidelijk
geworden of het proces met de principes uit de wet ook praktisch bruikbaar is en gebruikt wordt.
5. Wat zijn de verschillen met het pilotproject en projecten die hebben gehandeld volgens het
huidige beleid op het gebied van ‘zachte effecten’?
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen handelingen met betrekking tot ‘zachte effecten’ die
tot stand zijn gekomen met de principes van de omgevingswet en handelingen die standaard zijn of
met het huidige beleid ook worden uitgevoerd. Beide projecten met verschillende werkwijzen zijn
vergeleken waardoor duidelijk is geworden welke bijdragen de omgevingswet levert.
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1.3.

Relevantie

In eerdere paragrafen is al kort beschreven waarom dit onderzoek juist nu van belang is. In deze
paragraaf wordt de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie beschreven om de toegevoegd
waarde aan huidige problematieken te omschrijven.

1.3.1. Maatschappelijke relevantie
Ten eerste is een goede gezondheid voor iedereen van belang. Iedereen probeert zijn of haar
gezondheid te stimuleren en te onderhouden. Tijdens de afgelopen verkiezingen bleek gezondheid
een van de belangrijkste pijlers (TNS NIPO, 2016). Blijkbaar ondervinden mensen alsnog nadelige
effecten ondanks het naleven van huidige normen (Dreijerink, Kruize, & Kamp, 2008; Oerlemans,
2016). Zoals het Nederlandse spreekwoord luidt, ‘voorkomen is beter dan genezen’, gaat ook nu op.
Onderzoek naar ‘zachte effecten’ gedurende het proces zou gehoor kunnen geven en mogelijk
nadelige effecten kunnen voorkomen. Het blijft echter zaak om met een kritisch oog naar ‘zachte
aspecten’ te blijven kijken. Eindeloze onderzoeken naar de ‘zachte effecten’ van projecten kost veel
publiek geld en tijd (Algemene Rekenkamer, 2010). Zowel geld als tijd is er maar in beperkte mate,
ook nu Nederland weer opkrabbelt na de economische crisis (Rijksoverheid (1), N.B.). Toch blijkt uit
onderzoek dat de oorzaak van budget overschrijdende projecten voor een klein percentage wordt
veroorzaakt door de ‘commerciële sfeer’, voor een nog kleiner deel wordt veroorzaakt door
technische oorzaken en voor driekwart van de gevallen zijn tegengestelde belangen en/of conflicten
de oorzaak van de overschrijding (Wesselink, 2014). Een juiste omgang met tegengestelde belangen
en conflicten zou het aantal budget overschrijdende projecten kunnen verminderen, zou de
omgevingswet een juiste omgang bieden?
Momenteel zijn overheden in afwachting van de omgevingswet, deze ontwikkeling roept overheden
op, zich anders op te stellen en andere taken uit te voeren (Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
2016). Momenteel is men aan het experimenteren met deze wet door middel van pilotprojecten,
hierdoor is dit een juist moment om de (tussentijdse) balans op te maken van de koppeling met de
omgevingswet en onderzoek naar ‘zachte effecten’. Dit onderzoek schept meer duidelijkheid voor
overheden en projecten. Met de conclusies uit dit onderzoek kan men zich alvast voorbereiden en
verdiepen voordat de omgevingswet daadwerkelijk in gaat.

1.3.2. Wetenschappelijke relevantie
Onderzoeken van onder andere de GGD en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben
vastgesteld dat onderzoek naar ‘zachte effecten’ van meerwaarde is op een project (Geelen &
Scholtes, 2014; WHO, 2016). Medewerkers van projecten en projectleiders ervaren deze
meerwaarde en onderzoekers hebben getracht dit te verwerken in het planvormingsproces, zo zijn
de milieueffectrapportage (vanaf nu m.e.r.) en de maatschappelijke kosten baten analyse (vanaf nu
MKBA) verwerkt in het proces Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte en Transport (vanaf
nu MIRT) (Stoop, Arts, Dongen, Kruijsbergen, & Laak, 2010). Het MIRT-proces is een stappenplan met
een richtlijn voor activiteiten die een projectgroep kan ondernemen voor een Rijksinfraproject,
bepaalde stappen zijn daarbij verplicht. Eén van die stappen is dus het uitschrijven van een MKBA,
echter blijkt uit onderzoek van Rienstra (2015) dat de invloed van effecten op de leefomgeving
(‘zachte effecten’) binnen de analyse gering is omdat deze waarden lastig in geld om te rekenen zijn.
Wel halen Schroten en partners in 2014 aan dat er tegenwoordig meer methodes en kengetallen zijn
om een waarde te geven aan lastig meetbare effecten (zoals ‘zachte effecten’), dit maakt de
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verwerking in een MKBA enigszins mogelijk. Als aanvulling op dit gegeven ervaart Rienstra (2015) in
zijn onderzoek dat het gevoelde belang van ‘zachte effecten’ in het planvormingsproces en de
besluitvorming groter wordt beschouwd vergeleken met de opname ervan in de MKBA (Rienstra,
2015). Voor het opstellen van een MKBA is een OEI-Leidraad opgemaakt. De OEI-leidraad geeft een
mogelijke optie om effecten als gezondheid toch mee te kunnen nemen “een afweging op
gezondheidseffecten zou ook een mogelijkheid zijn door middel van DALY’s (gewonnen levensjaren)”
(Romijn & Renes, 2013). Wil men DALY’s opnemen in een MKBA om alternatieven op economisch
gebied te beoordelen, is het van belang om DALY’s in geld uit te drukken. “De waardering van een
DALY in euro’s blijkt echter controversieel. Ook blijkt dat de ene DALY niet op dezelfde manier kan
worden behandeld en gewaardeerd als de andere DALY” (Brouwer, 2012). Kortom, men is zoekende
naar een logische rol van ‘zachte effecten’ in het planvormingsproces, dit is ook merkbaar aan allerlei
proefmethodes zoals een Health Impact Assessment (vanaf nu HIA) (Ministerie van Infrastructuur en
milieu, 2011). Er wordt verwacht dat de nieuwe omgevingswet inspeelt op de trend co-creatie,
waardoor de omgeving meer wordt betrokken (Lether, 2016). Onder andere deze ontwikkeling zou
inspelen op ‘zachte effecten’. Dit onderzoek gaat in op deze bewering waardoor het effect van de
omgevingswet (en de daaruit voorkomende omgevingsvisie) op ‘zachte effecten’ binnen
infrastructurele projecten verduidelijkt wordt.

1.4.

Leeswijzer

Uit dit hoofdstuk is gebleken waarom het onderzoek wordt uitgevoerd. In het volgende hoofdstuk
worden enkele begrippen verduidelijkt, wordt aansluitende theorie behandelt en eindigt hoofdstuk
twee met een conceptueel model. In hoofdstuk drie is beschreven met welke methodiek het
onderzoek is uitgevoerd. Dat hoofdstuk wordt opgevolgd door het hoofdstuk resultaten en analyse.
Ten eerste wordt beschreven of de koppeling tussen een bepaalde werkwijze en de omgevingswet
terecht is, ten tweede worden de resultaten uit het pilotproject beschreven waarna dezelfde
resultaten worden geanalyseerd. Uiteindelijk sluit hoofdstuk vier af met een vergelijking tussen het
pilotproject en de andere cases. In hoofdstuk vijf zijn de hoofdvraag en de deelvragen concluderend
beschreven en zijn in hoofdstuk zes moeilijkheden, belemmeringen en mogelijkheden tot
vervolgonderzoeken beschreven. Het onderzoeksrapport eindigt met de bronnenlijst en enkele
verduidelijkende bijlagen.
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2.

Theoretisch kader

In dit hoofdstuk zijn eerdere genoemde begrippen uitgelegd en verduidelijkt. Enkele begrippen zoals
de ‘harde – en zachte effecten’ en het huidige planvormingsproces zijn eerder al beschreven in de
thesis (Neggers, 2016)waar dit onderzoek een vervolg van is, om deze reden volstaat de
begripsomschrijving met een korte samenvatting. Een uitgebreide omschrijving is opgenomen in
bijlagen 1 en 2. Uiteindelijk heeft de theorie in de laatste paragraaf geresulteerd tot een conceptueel
model.

2.1.

De ‘zachte dimensie’

Het begrip zachte effecten wordt in dit onderzoek gelijkgesteld aan kwalitatieve effecten. Echter kan
het begrip kwalitatieve effecten verwarring oproepen en vergeleken worden met de effecten van
kwalitatief onderzoek. De zachte kant van onderzoek naar effecten focust zich met name op lastig
meetbare effecten als menselijke gezondheid en natuur (VanLeeuwen, Waltner-Toews, Abernathy, &
Smit, 1999). Een methode om effecten (zowel hard als zacht) in beeld te brengen is de
Omgevingswijzer, op een schaal van positief effect-geen effect-negatief effect (Rijkswaterstaat,
2015). Er worden echter geen concrete waarde aan gekoppeld waardoor een vergelijking tussen
onderwerpen lastig is. Echter, de Omgevingswijzer concretiseert zachte effecten door er praktische
thema’s aan te koppelen. In de Omgevingswijzer worden meerdere thema’s aangehaald, in
onderstaand overzicht worden drie thema’s aangehaald die aansluiten bij zachte effecten
(Rijkswaterstaat, 2015):






Thema Ecologie en Biodiversiteit
o Habitatkwaliteit. De variatie in het landschap en de samenstelling daarvan. Te
beoordelen door het effect te voorspellen van de infrastructurele verandering op
een heterogene opbouw van het landschap en de bodemdiversiteit;
o Ecologische connectiviteit. Leefruimtes van planten en dieren wordt versterkt en
versnippering wordt tegengegaan, behoud van zowel groene (land) als blauwe
(water) structuren en het Nationaal Natuur Netwerk (voorheen EHS).
Thema Welzijn en Gezondheid
o Fysieke gezondheid. Nodigt uit tot fysieke beweging door voetgangers- en
fietsnetwerken, groene openbare ruimtes en de aflegbare afstanden voor langzaam
verkeer te verkleinen;
o Mentale gezondheid. Een leefomgeving die bevorderlijk is voor het mentaal welzijn,
door bijvoorbeeld een toegankelijke natuurlijke omgeving, ruimtes voor sociale
interactie en veilige kruispunten;
o Hinder. Hinder door externe invloeden, bijvoorbeeld trillingshinder, uitstoot van
schadelijke stoffen, lichtvervuiling of zichthinder.
Thema Sociale Relevantie
o Sociaal welzijn. Bijdragen aan het sociaal welzijn van betrokkenen, door bijvoorbeeld
vermijden van sociale barrièrewerking;
o Demografische samenstelling. Gezondheid en kansen van kwetsbare demografische
groepen wordt afgeschermd en oplossingen voor demografische ontwikkelingen
(vergrijzing/krimp);

6

o

Sociaal draagvlak. Sociaal draagvlak onder betrokkenen. Gedurende de
onderzoeksopzet bent u verschillende begrippen tegengekomen, zachte kant, zachte
aspecten en zachte effecten, deze begrippen betekenen vrijwel hetzelfde alleen in
een andere context.

Tijdens gesprekken en interviews ontstond regelmatig onduidelijkheid over het begrip ‘zachte
effecten’. ‘Zachte effecten’ werden vaak geassocieerd met participatie.
“Zijn ‘zachte effecten’ hetzelfde als participatie?” (respondent 5, 2017, regel 163)
Participatie kan worden gezien als een ‘zacht effect’ maar ‘zachte effecten’ zijn niet hetzelfde als
participatie. Participatie en omgevingssessies zijn een verplicht onderdeel van het
planvormingsproces. De uitkomsten van dit onderdeel geven (andere) inzichten van de te
verwachten effecten van een infrastructurele verandering. Inzichten die het proces kunnen
veranderen en kunnen resulteren in andere plannen dan de plannen die voortkwamen uit de
onderzoeken naar de ‘harde effecten’. ‘Zachte effecten’ (bovenstaande punten) komen hoofdzakelijk
voort uit participatie, in welke mate men aandacht heeft voor deze effecten en meeneemt in het
proces, is de keuze van de projectgroep. Doordat deze keuze bij hen ligt en elk project verschillend is,
is de opname en toegevoegde waarde van ‘zachte effecten’ ook variabel. In dit onderzoek wordt
onderzocht of de omgevingswet meer mogelijkheden biedt om ‘zachte effecten’ op te nemen in het
proces waardoor deze meer van toegevoegde waarde kunnen zijn.
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2.2.

“ ‘Zachte effecten’ door een harde ondergrond”

“ ‘Zachte effecten’ door een harde ondergrond” is de titel van de bachelorthesis die vooraf ging aan
dit onderzoek. In de bachelorthesis werd de volgende hoofdvraag beantwoord: Welke invloeden
heeft onderzoek naar ‘zachte effecten’ op de planvorming van een infrastructureel project? (Neggers,
2016). In deze paragraaf wordt de bachelorthesis samengevat (Neggers, 2016):
Voor het onderzoek was onderstaand model opgesteld om de hoofdvraag te complementeren.
Uiteindelijk zou een van de twee rode pijlen doorgang vinden en werd daarmee de hoofdvraag
beantwoord. Er zijn twee infrastructurele projecten onderzocht waarvan vooraf al duidelijk was dat
deze aandacht hadden voor ‘zachte effecten’. In het model is een bovenste en een onderste rode pijl
getekend. De bovenste rode pijl geeft aan dat de ‘zachte effecten’ wel zijn onderzocht maar
uiteindelijk geen effect hadden op de genomen maatregelen. Kortom, de ‘harde effecten’ resulteren
in maatregelen en de ‘zachte effecten’ hebben geen invloed gehad op de toekomstige maatregelen.
De onderste rode pijl geeft weer dat de ‘zachte effecten’ wel degelijk effect zouden hebben en
resulteren in andere maatregelen dan alleen de ‘harde effecten’ (Neggers, 2016).

Figuur 1. De hoofdvraag focuste zich rond de rode pijlen, welke pijl geeft de werkelijke route van onderzoek naar ‘zachte
effecten’ weer? (Neggers, 2016)

De hoofdvraag:

Welke invloeden heeft onderzoek naar ‘zachte effecten’ op de planvorming van een
infrastructureel project?
Het antwoord (Neggers, 2016):
“Door onderzoek naar ‘zachte effecten’ is er een groter tijdbestek nodig om het planvormingsproces
te doorlopen. Het proces is hierdoor niet alleen duurder maar de alternatieven die daaruit
voorkomen ook. Een ander nadeel is dat mensen en partijen elkaar tegenspreken en vaak nog meer
verlangen van de projectgroep. Het resultaat uit het planvormingsproces wordt als positief ervaren,
het ontwerp houdt meer rekening met de leefkwaliteit. Daarnaast zijn ‘zachte effecten’ een reden en
manier om te communiceren, waardoor gepeild kan worden wat er in de omgeving leeft. Dit leidt tot
meer draagvlak, een grotere kans van slagen bij zowel bestuur als politiek en resulteert tijdens de
bezwaarperiode tot tijdwinst en kostenbesparing. Men geeft aan dat de positieve invloeden
opwegen tegen de negatieve invloeden” (Neggers, 2016).

8

Ter verduidelijk is het antwoord op de hoofdvraag vertaald in hetzelfde model als in figuur 1. De
twee rode pijlen zijn veranderd in één groene pijl die horizontaal is ingetekend, wat betekend dat
‘zachte effecten’ wel degelijk resulteren in andere maatregelen dan alleen ‘harde effecten’ (Neggers,
2016). Daarnaast is er een ander verschil ten opzichte van de figuur op de vorige pagina. De pijlen
vanaf de maatregelen naar het ontwerp komen samen vóór het ontwerp in plaats van bij het
ontwerp (zie figuur 2). Dit detail is aangebracht omdat ‘harde en zachte maatregelen’ als één
integraal pakket wordt gezien waaruit het ontwerp is of wordt opgebouwd (Neggers, 2016).

Figuur 2. ‘Zachte effecten’ resulteren in andere maatregelen dan ‘harde effecten’ alleen (Neggers, 2016).

2.3.

Omgevingswet

Allerlei maatschappelijke ontwikkeling hebben geresulteerd in een zeer groot aantal wetten en regels
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (2016)
geeft aan dat dit regelmatig “nieuwe ontwikkelingen vertraagd, frustreert of soms zelfs onmogelijk
maakt”. De overheid wil toekomstige ontwikkelingen mogelijk maken door ‘flexibele regelgeving’. De
omgevingswet moet dit gat verkleinen en de overheid wil dit bereiken door “nieuwe, duurzame
ontwikkelingen in de samenleving mogelijk maken en wettelijk ondersteunen” (Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, 2016).
Doelen van de omgevingswet
De omgevingswet is in het leven geroepen met de volgende doelen (Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, 2016):
-

“Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit;
Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van
de maatschappelijke behoeftes;
Het omgevingsrecht moet inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijk in het gebruik zijn;
De leefomgeving moet op een samenhangende manier centraal staan in beleid,
besluitvorming en regelgeving;
Een actieve en flexibele aanpak moet overheden meer afwegingsruimte bieden om doelen
voor de leefomgeving te bereiken;
“Besluitvorming over projecten in de leefomgeving moet sneller en beter”, minstens 10%
minder plankosten.

9

Principes van de omgevingswet
De volgende ontwerpprincipes zijn bij het samenstellen van de omgevingswet leidend geweest
(omgevingswet.nl, 2015):
-

-

-

Gelijkwaardige bescherming. Het beschermingsniveau blijft gelijkwaardig als voor de
omgevingswet, op het gebied van gezondheid en veiligheid tracht men deze zelfs iets te
verbeteren;
Ontwikkelingsgericht en integraal. Stelt de gebruiker centraal, ontwikkelingen worden
integraal uitgevoerd;
Een betere aansluiting op Europese wet- en regelgeving;
Uitgaan van bestaande verantwoordelijkheidsverdeling. De bestaande verantwoordelijkheid
van gemeente, provincie, Rijk en waterschappen blijft hetzelfde, de omgevingswet is echter
zo ontworpen dat het eventuele verschuivingen op kan vangen;
Vertrouwen als vertrekpunt. Vertrouwen zowel in overheden als marktpartijen is cruciaal,
hiervoor is een gedegen systeem van toezicht en handhaving ontworpen.

Inhoud van de omgevingswet
De omgevingswet heeft een nieuwe opzet, niet alle wetten worden één op één gekopieerd naar de
omgevingswet (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016). De regels worden eenvoudiger en
eenduidiger maar het beschermingsniveau van gezondheid, veiligheid en kwaliteit moet hetzelfde
blijven. De omgevingswet bestaat uit een aantal hoofdlijnen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
2016):
-

-

-

-

-

De omgevingsvisie: “een samenhangend, strategisch plan over de leefomgeving”. Dit zou
kortweg vergeleken kunnen worden met een uitgebreide versie van hedendaagse
structuurvisies, afzonderlijk opgesteld door zowel Rijk, provincie en gemeente.
Een programma “bevat concrete maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en
ontwikkeling van de leefomgeving”. De maatregelen worden opgesteld om doelen te
bereiken en kan worden gezien als uitwerking van de omgevingsvisie.
Decentrale regelgeving (ook wel omgevingsplan of omgevingsverordening). “Uitgangspunt
van de omgevingswet is dat decentrale overheden al hun regels over de leefomgeving
bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling”. Dit onderdeel bevat vooral regels gericht
op activiteiten, waarden en toetsingscriteria.
Algemene rijksregels voor activiteiten, nationaal geldende regels om te voorkomen dat men
overal toestemming voor moet vragen. Instrumenten in de wet moeten de flexibiliteit van
deze regels vergroten voor gebieden waar deze misschien minder van toepassing zijn.
Omgevingsvergunning. Een toetsing van een initiatief aan alle geldende regels, zo eenvoudig
mogelijk om de procedure te verkorten.
Projectbesluit, dit onderdeel heeft uitermate veel betrekking op het onderzoek en wordt
daarom geheel geciteerd: “een uniforme procedure voor besluitvorming over complexe
projecten die voortvloeien uit de verantwoordelijkheid van de Rijk of provincies. (…) Doel van
het projectbesluit is om procedures sneller en beter te laten verlopen dan in het verleden.
Als het project bijvoorbeeld in strijd is met een omgevingsplan, bestaat de mogelijkheid om
van het omgevingsplan af te wijken. In voorkomende gevallen kan het projectbesluit ook in
de plaats komen van de omgevingsvergunning”. Ook hier moeten overheden aangeven hoe
zij zijn omgegaan met participatie.

Bovenstaande beschrijving wordt samengevat in onderstaand figuur 3:
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Figuur 3. Een weergave van beleidsinstrumenten van de omgevingswet, en hun verstandhouding ten opzichte van elkaar
(Buro Waalbrug, 2016)

Huidig planvormingsproces
Opvallend genoeg blijkt de MIRT-verkenning voor grote
infrastructurele projecten gehanteerd met de komende
omgevingswet (Stoop, Arts, Dongen, Kruijsbergen, & Laak, 2010). In
de komende twee alineas wordt beschreven op welk gebied
werkwijzes toch veranderen.
De begrippen planvormingsproces en besluitvormingsproces
worden beide in het onderzoek gebruikt, ook naast elkaar. Het
verschil tussen deze begrippen wordt weergegeven in figuur 4.
Ondanks dat deze figuur afkomstig is uit de MIRT-verkenning, een
procesdocument dat de huidige werkwijze bij
gebiedsontwikkelingsprojecten verwoord, is duidelijk zichtbaar dat
de besluitvorming onderdeel uitmaakt van de planvorming (Stoop,
Arts, Dongen, Kruijsbergen, & Laak, 2010). Het planvormingsproces Figuur 4. Een standaard planvormingsproces
(Stoop, Arts, Dongen, Kruijsbergen, & Laak,
strekt zich van de intiatieffase tot de planuitwerkingsfase. De
2010)
besluitvormingsfase en het proces met betrekking tot deze fase is
beperkt tot de fase in het planvormingsproces waar besluiten
worden genomen (om te komen tot het beste plan). Een uitgebreide beschrijving van het
planvormingsproces (MIRT-verkenning) is opgenomen in bijlage 2.
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Planvormingsproces omgevingswet
Voor grotere projecten waarvoor een gedegen planvormingsproces noodzakelijk is, heeft de
overheid middels de omgevingswet het ‘projectbesluit’ in het leven geroepen. Ook bij het
projectbesluit wordt de MIRT-procedure genoemd (Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2), 2016).
Zowel in het planvormingsproces van de omgevingswet als in het huidige planvormingsproces vormt
de MIRT-procedure de hoofdlijn. Desondanks wil men met de omgevingswet het proces veranderen.
Zo moet onder andere de procestijd worden verminderd met meer aandacht voor de omgeving
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016). Meer aandacht voor de omgeving wordt in dit
onderzoek gezien als ‘zachte effecten’. De basis van de MIRT en de stappen worden ook bij het
‘procesbesluit’ weer aangehaald, echter zal het zwaartepunt wat eerder in het proces liggen: “In de
Omgevingswet wordt de start van de verkenningsfase gemarkeerd met de kennisgeving van het
voornemen om een verkenning uit te voeren. De verkenningsfase draagt er volgens de genoemde
evaluatie aan bij dat vroegtijdig een omgevingsanalyse wordt uitgevoerd. Dit leidt tot realistischer
oplossingsrichtingen. Duidelijk wordt dan immers welke andere opgaven en andere belangen in het
projectgebied spelen, en hoe het voorgenomen project zich tot deze andere belangen en initiatieven
verhoudt” (Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2), 2016). Het zwaartepunt van infrastructurele
projecten zal dus eerder in het proces liggen, in een zo genoemde verkenningsfase.
Samenvattend
Grofweg veranderen er drie aspecten voor grote (infrastructurele) projecten:
1. Veel wetten worden opnieuw en anders geformuleerd;
2. Het beoordelingsproces van plannen wordt anders (onder andere aan ‘één loket’);
3. Het zwaartepunt van het planvormingsproces specificeert zich tot een andere fase dan
momenteel het geval is.
Het eerste punt is lastig te onderzoeken in combinatie met 'zachte effecten' aangezien de
omgevingswet momenteel nog niet van kracht is en de wetten dus ook nog niet zijn uitgevoerd,
behandeld of nageleefd worden door infrastructurele projecten. Gedurende dit onderzoek is
gefocust op punt twee en drie aangezien dit wel te onderzoeken is. Momenteel wordt een werkwijze
gehanteerd door een infrastructurele project dat overeen komen met de principes van de
omgevingswet. In de volgende paragraaf wordt het begrip participatie onder de loep genomen,
brengt dit de gewenst verandering en hoe ver zou men hierin moeten gaan?
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2.4.

Reflectie op participatie

Uit voorgaande paragrafen komt meerdere malen naar voren dat participatie belangrijk is. De vraag
is echter in hoeverre participatie doorgevoerd zou moeten worden. Dat dit een veel voorkomende
vraag is blijkt uit de vele verschillende theorieën en onderzoeken met betrekking tot participatie. In
deze paragraaf volgt een kritische blik en reflectie op dit onderwerp.
Een alom bekende en veel gebruikte theorie is de participatieladder van Arnstein (Arnstein, 1969). In
onderstaand figuur 5 is de participatieladder afgebeeld, waarin duidelijk is dat de invloed vanuit de
omgeving bij de onderste trede vrijwel nul is en de bovenste trede groot is. De ladder geeft aan hoe
hoger het project op de ladder staat, hoe hoger het participatie gehalte is (Arnstein, 1969). Dit doet
vermoeden dat de omgevingswet een project zou moeten aansturen op ‘citizen control’ om
participatie zoveel mogelijk te ondersteunen. Maar is bijvoorbeeld ‘citizen control’ wel de beste
manier om participatie bij infrastructurele projecten te implementeren?

Figuur 5. De acht treden van de participatieladder (Arnstein, 1969).

Vele onderzoeken zijn ingegaan op de participatieladder van Arnstein, waarbij men regelmatig tot de
conclusie kwam dat de bovenste trede niet (altijd) de juiste optie is (Renn, Webler, & Wiedemann,
1995; Cornwall, 2003). In 2011 heeft het openbaar ministerie laten onderzoeken of cocreatie voor
hen een oplossing zou bieden in de huidige netwerksamenlevering (Connell, Grimmius, Meulen,
Prieëlle, & Soerdjbalie, 2011). Dit is weliswaar een rapport voor en over het openbaar ministerie van
Nederland maar zegt ook veel over het gebruik van participatie, zowel in positieve als negatieve zin.
Een belangrijke voorwaarde die door de auteurs naar voren wordt gehaald is het feit dat de overheid
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haar kernwaarden niet moet vergeten, deze moeten ook niet in gevaar komen door het gebruik van
participatie (Connell et al, 2011). Men (in het kader van deze thesis zijn dat overheden als
initiatiefnemers van infrastructurele projecten) moet objectief overkomen en iedereen gelijk
behandelen wil men het vertrouwen van het volk behouden. Een hoge trede in de participatieladder,
of zoals in het rapport vermeld een werkwijze als cocreatie, kan de kernwaarden van een bepaalde
overheid schaadde en het vertrouwen uit de omgeving doen afnemen (Connell et al, 2011). Het
rapport haalt onder andere aan dat zowel de effectiviteit als de legitimiteit onder druk komen te
staan door het gebruik van een bepaalde mate van participatie. Connell et al: “cocreatie betekent
letterlijk ‘samen creëren’. Cocreatie vraagt om loslaten, wederkerigheid, tweerichtingsverkeer in
communicatie, transparantie, het geven van ruimte, het accepteren van onvoorspelbaarheid, en ook
het accepteren van ongewenste input vanuit de samenleving. Bij cocreatie is de burger
(mede)beslisser. Bij cocreatie is verlies van controle en van de eigen regie een consequentie”.
Nogmaals, dit rapport is weliswaar adviserend voor het Openbaar Ministerie maar haalt wel enkele
punten aan die ook van toepassing zijn bij cocreatie in combinatie met infrastructurele
ontwikkelingen. Uiteindelijk komen de auteurs tot de conclusie dat cocreatie niet geschikt is voor het
openbaar minsterie en beschrijven de volgende participatieladder voor het Openbaar Ministerie
waarbij ‘linken’ boven aan de ladder staat (Connell, Grimmius, Meulen, Prieëlle, & Soerdjbalie, 2011):
•
•

•

•

“Informeren: het OM verstrekt informatie aan de burger.
Raadplegen: het OM bepaalt in hoge mate de agenda. Burgers kunnen input geven,
bijvoorbeeld via burgerpeilingen of via inspraak. De resultaten van de peiling kunnen worden
meegenomen in het beleid, maar het OM verbindt zich niet aan opvolging daarvan.
Adviseren: de burger geeft inhoudelijk advies door in een burgerpanel of expertgroep
suggesties voor verbetering voor te stellen. Het OM is niet gebonden aan de resultaten van het
adviestraject, maar koppelt wel terug naar de burgers wat er met de input wordt gedaan.
Linken: het OM en de betrokken burgers stellen samen een agenda op, zoeken gezamenlijk
naar oplossingen en werken gezamenlijk aan een product, ieder vanuit zijn eigen rol en
verantwoordelijkheid. Dit gebeurt met inachtneming van de beginselen van de
rechtsstatelijkheid waaraan het OM is gebonden. De strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde is uitsluitend voorbehouden aan het OM. Het commitment van het OM om met de
inbreng van de burgers aan de slag te gaan is sterk”.

Het onderzoek van Connell en partners geeft aan dat men dus best voorzichtig mag zijn in het
gebruik van participatie bij projecten. Vooral vooraf bedenken (“kies bewust”) wat de beste manier
van participatie zou kunnen zijn en eigen kernwaarden (“ga in gesprek over waarden”) in het
achterhoofd houden, lijkt essentieel (Connell et al, 2011).
Eeder heeft Habermas een theorie ontwikkeld die in gaat op het reguleren van
participatiebijeenkomsten en aansluit bij enkele adviezen van Connell en partners (Habermas, 1984).
In de bachelorthesis (Neggers, 2016) is deze theorie uitgetekend en uitgebreid behandeld, in deze
alinea volgt een korte samenvatting. Habermas schrijft in zijn theorie over een situatie waarin men
met elkaar kan overleggen en praten, zonder dat diegene met de meeste macht wint. Om tot deze
‘ideal speech situation’ te komen, moet de conversatie aan verschillende punten voldoen (of daar zo
dichtbij mogelijk komen) (Habermas, 1984). Tijdens een ‘ideal speech situation’ moet de claim
voldoen aan een ‘language’ bestaande uit vier punten: intelligible, true, justified en sincerely (Inglis &
Thorpe, 2012, p. 76). Wanneer een claim hieraan voldoet, noemt Habermas het een ‘validity claim’.
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Echter moet de situatie om deze claims in te brengen goed zijn. Habermas heeft punten opgesteld
om een ‘ideal speech situation’ te creëren. Iedereen die aanwezig is bij de bijeenkomst:
-

Mag deelnemen;
Mag vragen stellen;
Mag een claim introduceren;
Mag haar eigen attitudes, wensen en belangen uitten;
Heeft het recht vrij te spreken (Inglis & Thorpe, 2012, p. 77).

Met bovenstaande theorie van Habermas zou participatie door middel van bijeenkomsten geen
probleem moeten zijn en zou veel benodigde informatie hieruit kunnen voortvloeien. Waarom wordt
deze theorie niet in de praktijk nageleefd of waarom levert dit niet het gewenste resultaat op?
Bourdieu en Giddens hebben hier met hun theorieën een andere kijk op, wederom een korte
introductie. Bourdieu ziet de samenleving als ‘Field’ (Bourdieu, 1993). Het ‘Field’ zijn de velden
waarbinnen zich de maatschappij afspeelt zoals kunst, politiek en religie enzovoort. Het ‘Field’ bevat
ook de (onbewuste) regels waarbinnen men zich moet begeven (Bourdieu, Some properties of fields,
1993). Men wil allemaal zoveel mogelijk macht en invloed uitoefenen binnen een ‘Field’, wat
daarvoor nodig is is ‘Capital’. ‘Capital’ in de vorm van geld, kennis, relaties enzovoort. Bourdieu heeft
hierin een drie deling gemaakt (gebaseerd op Weber’s theorie (Inglis & Thorpe, 2012, p. 210)):
economisch kapitaal, cultureel kapitaal en sociaal kapitaal. Later heeft Bourdieu nog symbolisch
kapitaal toegevoegd, of dat hetgeen dat je doet past bij jou en je omgeving (Bourdieu, 1986). Door
middel van ‘Capital’ ontwikkeld men een eigen manier om zich te handhaven binnen het ‘Field’. Deze
onbewuste (en structurele) manier van handhaven noemt Bourdieu ‘Habitus’ (Bourdieu, 1990).
Giddens’ ‘theory of structuration’ heeft enkele punten gemeen met de theorie van Bourdieu. Beide
sociologen focussen op ‘structuration’ en ‘practices’ (Inglis & Thorpe, 2012). Ook Giddens geeft aan
dat de maatschappij niet de handelingen van de individuen verklaart maar dat dit andersom ook niet
het geval is. Giddens stelt dat dit niet volledig te verklaren is aan de hand van ‘the general laws of
social life’ omdat mensen bedachtzaam, bekwaam en creatief zijn (Giddens, 1984). Een belangrijk
punt in Giddens’ theorie is dat hij mensen niet in groepen indeelt maar ziet als actors (Inglis &
Thorpe, 2012, p. 213). Actors worden ‘Agents’ genoemd en ‘agents’ zijn bekwame uitvoerders van
acties (door Giddens ‘practices’ genoemd). Handelingen waarvoor een bepaalde vaardigheid nodig is
van ‘agents’ (kortom practices) maken een ‘structure’ (Callinicos, 1989, p. 137). ‘Structure’ is niet iets
op zichzelf maar komt voort uit patronen van ‘practices’, wanneer ‘practices’ veranderen, veranderd
ook de ‘structure’ en andersom (Inglis & Thorpe, 2012, p. 229). Een ‘agency’ betekent ‘the capacity to
make a difference (Cohen, 1987)’, dus om (onbewust) iets anders te doen dan in de ‘structure’ past.
Zowel Bourdieu als Giddens halen aan dat mensen vaardigheden moeten bezitten om invloed uit te
oefenen binnen een ‘field’. Niet alle mensen die te maken hebben met een infrastructurele
verandering bezitten de specifieke vaardigheden (zoals geld, kennis of relaties) om zich te mengen in
de gesprekken, bijeenkomsten of het planvormingsproces. De omgevingswet is zoekende naar een
werkwijze waarin participatie wordt omkaderd maar betrokkenen wel de mogelijkheid krijgen van
zich te laten horen. Uit de verschillende meningen, theorieën en onderzoeken lijkt een omkadering
van methodes en in welke mate participatie invloed heeft op het proces van belang om ongewenste
of oneindige participatie bij processen te voorkomen. In de volgende paragraaf wordt een aanpak
beschreven die aanhaakt bij de bevindingen uit deze paragraaf en overeenkomt met de principes uit
de omgevingswet.

15

2.5.

Aanpak gerelateerd aan de omgevingswet

In dit onderzoek wordt onderzocht of een infrastructureel project, handelend vanuit de principes van
de omgevingswet, meer ruimte biedt voor ‘zachte effecten’ dan projecten handelend volgens de
huidige werkwijzen. Zoals in paragraaf 2.3 beschreven veranderen de regels en wetten niet zo zeer
maar worden ze overzichtelijker weergegeven en wordt het aanvragen van vergunningen
eenvoudiger en de beoordeling sneller. Deze procedure wordt echter pas opgezet als de
omgevingswet daadwerkelijk is ingevoerd, onderzoeken of deze aanpassing meer kansen biedt voor
‘zachte aspecten’ is daardoor niet mogelijk. Qua werkwijze handelen beide ‘soort’ projecten volgens
de MIRT-handleiding, echter, met het zwaartepunt op een ander moment in het proces. De
omgevingswet is nog niet ingevoerd dus nog geen enkel infrastructureel project handelt exact
volgens deze principes. Om de hoofdvraag alsnog te kunnen beantwoorden is er naar werkwijzen
gekeken die dezelfde principes als de omgevingswet grotendeels verwoorden en meenemen. De
principes van de omgevingswet zijn een paragraaf 2.3 aangedragen, kortweg samengevat:
-

Gelijkwaardige bescherming;
Ontwikkelingsgericht en integraal;
Een betere aansluiting op Europese wet- en regelgeving;
Uitgaan van bestaande verantwoordelijkheidsverdeling;
Vertrouwen als vertrekpunt.

De huidige werkwijzen van ‘compromissen’ sluiten of ‘meeste stemmen gelden’ voldoen slechts
gedeeltelijk aan bovenstaande principes (Evers, 2009). Een werkwijze die wel veel overeenkomstige
principes vertoont is de Mutual Gains Approach. Deze methode wordt al langer gebruikt bij
gebiedsontwikkelingsprojecten. In deze paragraaf wordt de Mutual Gains Approach uitgelegd en
worden de principes van de omgevingswet naast deze aanpak gelegd.
Mutual Gains Approach
Mutual Gains Approach (MGA) is een werkwijze waar men niet overlegt en handelt vanuit elkaars
standpunten maar vanuit elkaars belangen. Men werkt naar een consensus toe met als streven
instemming van alle deelnemers (Evers, 2009). Belangrijke aspecten zijn vertrouwen, openheid en
kwalitatief goede informatie (Susskind & Evers, 2009).
Wesselink (2014); “Draagvlak vormen door elkaars belangen te respecteren en zelfs zoveel mogelijk
te dienen”.
Scholten (2012) haalt aan dat drie kenmerken belangrijk zijn en altijd in het achterhoofd moeten
worden gehouden tijdens het doorlopen van de Mutual Gains Approach (Scholten, 2012):
-

Samenwerken en vertrouwen met een goede communicatie, openheid en transparantie;
Het proces is leidend, procedures zijn ondersteunend;
Gezamenlijke besluitvorming door zorgvuldige afwegingen met als resultaat een
voortvarende aanpak.

Bovenstaande aspecten worden deels herhaald en aangevuld door Evers (2009) (Evers, 2009):
-

Vertegenwoordiging en verantwoordelijkheid van partijen of personen moet duidelijk zijn en
geaccepteerd zijn;
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-

Spelregels en doelen moeten voor iedereen duidelijk zijn en geaccepteerd worden;
Gemeenschappelijk onderzoek naar feiten waar alle partijen achter staan en geaccepteerd
hebben;
Doel is dat iedereen erop vooruit gaat met als resultaat een gunstigere situatie dan zonder
overeenkomst;
Belangrijk is dat vertegenwoordigers de achterban betrekken en zelfs de
conceptovereenkomst aan de achterban voorleggen;
De overeenkomst moet flexibel en sterk genoeg zijn om tegenslag te overwinnen en moet de
implementatie-zekerheid waarborgen.

Bovenstaand zijn de belangrijkste principes die een Mutual Gains Approach mogelijk maken. Er zijn
verschillende theorieën over hoe de Mutual Gains Approach het best kan leiden tot een consensus.
Deze aanpak bestaat niet uit een concreet stappenplan, wel worden vier grove stappen erkent. Met
bovenstaande aspecten in het achterhoofd worden in onderstaande tabel de grove stappen
weergegeven met de aandachtspunten.
Tabel 1. De Mutual Gains Approach bestaat uit vier onderdelen (The Consensus Building Institute, 2005).

Preparation

Creating value

Distributing value

Implementation
and follow up

Focus on interests, not positions
Clarifying your interests (aspirations and minimum requirements)
Examine your BATNA ("best alternative to a negotiated agreement”) and those
of your negotiating partners
Make a proposal that will meet your own interests
Find things that are valued differently and find out where areas of mutual gain
are
Note the cultural sensitivities (for example differences between Dutch and
Belgian government)
Understand each other’s reason behind things they want to create options that
are closer to more aspirations
Suspend judgement about the ideas that are raised
A neutral party could make the communication easier
Choosing between values that are created in the previous stage
Find some “objective” principles, standards or criteria (or let someone
external/neutral decide which criteria you use)
Create a "nearly self-enforcing agreement" or an instrument that promotes
fulfilment of our promises (like a contract)
All parties should agree and support the solution(s) and should be willing to
change their organizational procedures
Monitor to see of the changes are happening (some indicators should be chosen)
Parties might agree to meet together to review results and plan reforms (if
necessary)
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Opvallend zijn de overeenkomsten die men tracht na te streven met de omgevingswet en de
aspecten die men met de Mutual Gains Approach probeert na te streven. De omgevingswet haalt
nog meer doelen en aspecten aan maar vele doelen zijn niet gericht op de werkwijze bij grote
projecten (zoals een betere aansluiting op Europese wet- en regelgeving) waar dit onderzoek op is
gestoeld. De volgende overeenkomsten qua werkwijze vallen op:
-

De gebruiker centraal;
Vertrouwen in partijen (met toezicht en handhaving);
Inzichtelijk (en voorspelbaar);
Leefomgeving in een samenhangende manier centraal;
Flexibel;
Meer afwegingsruimte;
Snellere proces- en besluitvorming.

Vanwege deze overeenkomsten is ervoor gekozen om een project te onderzoeken waarbij (een vorm
van) de Mutual Gains Approach wordt gehanteerd. Op deze manier kan onderzocht worden of de
principes van het proces dat de omgevingswet nastreeft meer kansen biedt voor ‘zachte aspecten’.
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2.6.

Conceptueel model

Uit het theoretisch kader blijkt dat men door middel van de Omgevingswet graag meer ruimte biedt
aan invloeden vanuit de omgeving. Hierdoor zouden ‘zachte effecten’ in een project dat (meer)
handelt vanuit de principes van de Omgevingswet eerder en sneller invloed kunnen hebben op het
proces en op het eindresultaat dan bij een project dat handelt vanuit de huidige handelswijze.
In onderstaand conceptueel model is weergegeven welke factoren tijdens het proces de invloed van
‘harde- en zachte aspecten’ op het ontwerp beïnvloeden. Alle factoren en aspecten komen voort uit
de vorige paragrafen in dit hoofdstuk. Wil men met de omgevingswet meer ruimte bieden voor
invloeden vanuit de omgeving, zal men aandachtig moeten kijken naar de factoren uit het
planvormingsproces. Vergeleken met huidige werkwijzen zijn in het conceptueel model al wel enkele
verschillen opgenomen. Ten eerste worden ‘harde- en zachte aspecten’ als één integraal pakket
gezien en worden beide meegenomen in het proces. Ten tweede zijn deze aspecten overduidelijk
vóór het proces geplaatst, wat inhoudt dat al vanaf het begin aandacht is voor alle actoren en
factoren, en niet pas bij de vormgeving. Ten derde verandert het beoordelingsproces en het
planvormingsproces door de omgevingswet, de verandering van het beoordelingsproces naar één
loket is al opgenomen in het conceptueel model. Het veranderde planvormingsproces door de MGA
te verwerken in het MIRT-proces is het grootste verschil en tevens ook de oorzaak van de eerder
genoemde verschillen.
Onderstaand conceptueel model is geen garantie dat ‘zachte effecten’ op een effectieve manier
worden meegenomen, uiteindelijk is elk project en proces anders (zie figuur 6). Het geeft weer welke
factoren de invloed van ‘zachte aspecten’ op het eindresultaat beïnvloeden.

Figuur 6. Het blauwe gedeelte van de
figuur geeft het integrale pakket van
‘harde- en zachte aspecten’ aan. Hoe
dat deze aspecten worden
meegenomen in het
planvormingsproces is afhankelijk van
de factoren die in het rode gedeelte
zijn geplaatst. De externe factoren
zijn buiten het rode gedeelte maar
met de pijlen wordt duidelijk
gemaakt dat deze wel degelijk effect
hebben. Het beoordelingsproces is
aangeduid met het gele gedeelte,
vanuit de omgevingswet wordt
gestuurd op een beoordeling door
één ‘loket’. Uiteindelijk bepalen alle
factoren samen wat de invloed van
de ‘zachte aspecten’ op het
eindontwerp is (groene ronde). De
figuur is in een trechtervorm
weergegeven omdat men vanuit een
brede inventarisatie, steeds concreter
wordt met een eindontwerp als
resultaat. (Eigen ontwerp).

19

3.

Methodologie

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd. Het hoofdstuk is verdeeld in de
onderzoeksstrategie, de onderzoekscase, het onderzoeksmodel, evaluatiecriteria en het
onderzoeksmateriaal.

3.1.

Dataverzameling

Deze paragraaf is stapsgewijs ingestoken vanuit de zogenaamde ‘Research Union’, afgeleid van
Saunders, Lewis en Thornhill (2013).
Onderzoeksfilosofie
De filosofie van het onderzoek is gebaseerd op het interpretivisme. Dit houdt in dat mensen sociale
actoren zijn die de wereld om zich heen interpreteren (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2013). Dit maakt
ook dat verschillende mensen anders kunnen reageren op ‘zachte effecten’, zij interpreteren zelf de
wereld om zich heen en passen hun gedrag daar op aan. Dit maakt onderzoek naar ‘zachte effecten’
lastig (RIVM, N.B.).
Onderzoeksaanpak
Het onderzoek heeft een inductieve aanpak (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2013). Door mensen te
interviewen, te observeren en te analyseren wordt een verband zichtbaar gemaakt tussen onderzoek
naar ‘zachte effecten’ en de omgevingswet. Contexten die zijn opgedaan tijdens het onderzoek zijn
zeker niet buiten beschouwing gelaten maar meegenomen in de conclusies.
Strategie
Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een casestudie. Tijdens eerder onderzoek zijn twee
gebiedsontwikkelingsprojecten onderzocht, ter vergelijking is nu een project onderzocht dat heeft
gehandeld met de principes van de omgevingswet. Uit de verschillen blijkt welke invloed de
omgevingswet heeft op onderzoek naar ‘zachte effecten’.
Methodologische keuze
De bovenstaande casestudie is onderzocht door kwalitatief onderzoek (mono-method) (Saunders,
Lewis, & Thornhill, 2013). Met behulp van interviews is een antwoord gegenereerd op de deelvragen
en uiteindelijk op de hoofdvraag. De interviewvragen en de theoretische grondslag zijn gebaseerd
deskresearch.
Tijdshorizon
De tijdshorizon waarin het onderzoek plaats heeft gevonden is cross-sectioneel. Dat betekent dat er
sprake is van een momentopname (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2013). Wel is tijdens de interviews
teruggekeken op het doorlopen planvormingsproces.
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Onderzoekscase N69
De N69 is een provinciale weg, lopend van de A2 bij Eindhoven via de kernen Aalst en Valkenswaard
naar de Belgische grens. Na de Belgische grens veranderd de naam van de weg naar N74 en vervolgt
zij haar weg als tweebaansweg naar Hasselt, waar de N74 zich aansluit op de snelwegen van Brussel
naar Genk en van Antwerpen naar Luik (Google Maps, 2017).
Vanaf Eindhoven en omliggende kernen is de N69 de kortste weg naar België. Niet alleen veel
autoverkeer gebruikt deze route maar ook veel vrachtverkeer van en naar Brainport en andere
industrieën in Eindhoven. De N69 doorkruist echter de centra van Aalst en Valkenswaard (zie figuur
7). Dit resulteert in slechte bereikbaarheid en een verslechterende leefbaarheid (Provincie NoordBrabant, 2017). Op bepaalde trajecten zijn opstoppingen het gevolg, in Valkenswaard doorkruist de
N69 zelfs een winkelstraat. Al met al heeft de hinder op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en
leefbaarheid geleid tot het zoeken naar een oplossing (Provincie Noord-Brabant, 2017).

Figuur 7. De ligging van de N69 tussen Hasselt en Eindhoven, met blauw aangeduid (Google Maps, 2017).
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Het probleem is al lang bekend en er wordt al decennia lang naar een oplossing gezocht. Dat men
niet eerder een oplossing heeft gerealiseerd zou samenhangen met een lage prioriteit van de weg
vanuit het Rijk, er zouden simpelweg regio’s zijn waar de problemen groter waren. Uiteindelijk is de
weg overgedragen vanuit het Rijk naar de Provincie Noord-Brabant (2009). De overdracht en het feit
dat het alsmaar drukker wordt op de weg, bracht wat meer gang in het project. Na intensief overleg
is in 2012 een gebiedsakkoord getekend (Grenscorridor N69, 2012). In 2014 is het Provinciaal
Inpassingsplan (vanaf nu PIP) door de Provinciale Staten goedgekeurd (Provincie Noord-Brabant,
2017). Momenteel wacht men op de goedkeuring van de Raad van State waarna naar verwachting
eind 2017 de aanbesteding kan beginnen.
De problemen en het gehele proces rond de N69 houden al zeer lang aan. Volgens de provincie is de
jaren voor de overdracht gebleken dat alleen een verkeerskundige oplossing geen uitkomst biedt
omdat er dan alsnog uit allerlei hoeken bezwaren komen waardoor een mogelijke oplossing geen
doorgang vindt. Opmerkelijk is dat het planvormingsproces (sinds de overdracht in 2009) “slechts”
acht jaar heeft geduurd. Met de huidige gang van zaken wordt normaliter 14 jaar gerekend voor een
dergelijk infrastructureel planvormingsproces. Men heeft vanaf het begin ook aangegeven de proces
duur terug te willen brengen van 14 naar 7 jaar door een andere aanpak, de zogenaamde Brede
Belangen Benadering (vanaf nu BBB).
De Brede Belangen Benadering/Mutual Gains Approach
Deze methode heeft één belangrijk principe en dat is dat men niet uitgaat van elkaars standpunten
maar van elkaars belangen. Gedurende de brede belangen benadering wordt gezocht naar een
consensus in plaats van compromissen met als hoofddoel dat zoveel mogelijk partijen achter het plan
staan (Evers, 2009).
De BBB is een alternatief voor het traditionele planvormingsproces waar vaak de overheid met een
plan komt, waarna de standpunten en de belangen van de overige betrokkenen pas duidelijk worden
tijdens de inspraakmomenten. Deze inspraakmomenten zijn vaak laat in het proces waardoor het
ontwerp enkel in detail kan worden aangepast (Neggers, 2016). Met de BBB worden de
inspraakmomenten naar voren gehaald waardoor men ook invloed kan uitoefenen op het grove
ontwerp. Men verwacht ook dat een vroege inventarisatie de procestijd van een project verkleint
omdat het draagvlak wordt vergroot (Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2), 2016).
Voorkeursalternatief
Uiteindelijk heeft het proces met bovenstaande benadering geresulteerd in voorkeursalternatief
‘Westparellel plus’ (Grenscorridor N69, 2012). Het gebied waar de Westparellel ongeveer komt te
liggen is aangegeven met rode omlijning in de onderstaande figuur 8. Dit moet een provinciale 1x1
weg worden die de dorpen Valkenswaard en Aalst ontlast en dé verbinding wordt tussen België en
Eindhoven. Verder is dit alternatief uitgerust met andere maatregelen zoals gebiedsmaatregelen en
verkeersmaatregelen (Provincie Noord-Brabant, 2017). Gebiedsmaatregelen houden verband met
natuurcompensatie en dergelijke landelijke aanpassingen. Verkeersmaatregelen zijn hoofdzakelijk
gericht op de huidige N69 tussen Eindhoven en Valkenswaard, de maatregelen zij erop gericht om
doorgaand verkeer over de Westparellel te laten rijden en vrachtverkeer te mijden.
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Figuur 8. Voorkeursalternatief Westparallel (Grenscorridor N69, 2012).

Waarom de N69?
Het project om de N69 te verbeteren is anders dan traditionele projecten, de Brede Belangen
Benadering kan hierbij als oorzaak worden aangewezen. Opvallend is dat de BBB leidt tot een
werkwijze en proces met grotendeels dezelfde doelen en principes als de omgevingswet nastreeft.
Onderzoek naar de invloed van ‘zachte effecten’ binnen het project van de N69 zou om die redenen
vergeleken kunnen worden met gevolgen van de invoering van de omgevingswet bij infrastructurele
projecten.
De geïnterviewde betrokkenen worden voorgesteld in de eerste paragraaf van volgend hoofdstuk.
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Onderzoeksmodel
In deze paragraaf is schematisch weergegeven op welke wijze het onderzoek heeft plaatsgevonden.
Ten eerste zijn de deelvraag 1 en 2 beantwoord door middel van deskresearch. Door middel van
wetenschappelijke artikelen is de theoretische fase doorlopen en zijn verbanden getrokken met als
resultaat een conceptueel model.
Deelvragen 3 en 4 zijn beantwoord in de empirische fase. Door middel van interviews is het
pilotproject vergeleken met het conceptueel model.
In de analytische fase zijn de resultaten van het pilotproject vergeleken met de resultaten van de
projecten handelend volgens het huidige beleid en is deelvraag 5 beantwoord.
Ten slotte is de hoofdvraag beantwoord in de concluderende fase.

Figuur 9. Onderzoeksmodel. Opzet naar idee van (Verschuren & Doorewaard, 2007).

3.2.

Data analyse en onderzoekskwaliteit

De cases zijn beoordeeld door middel van criteria waardoor zowel het pilotproject als de projecten
handelend volgens het huidige beleid met elkaar vergeleken zijn. In deze paragraaf volgt een globale
lijst van punten waarop cases worden beoordeeld. Punten zijn afgeleid van het theoretisch kader.
Evaluatiecriteria
De vraag van dit onderzoek is niet óf ‘zachte effecten’ invloed hebben gehad en van meerwaarde zijn
geweest op het planvormingsproces, maar of de omgevingswet meer kansen en ruimte biedt om
‘zachte effecten’ mee te nemen. Wordt er meer aandacht besteed aan de ‘zachte effecten’ en is de
verwerking in het planvormingsproces beter?
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De projecten zijn op gelijke aspecten beoordeeld, geëvalueerd en met elkaar vergeleken. Hieronder
zijn de beoordelingscriteria opgesteld en samengevat in onderstaand conceptueel model (zie figuur
10). De factoren zijn afkomstig uit het theoretisch kader, onderstaand model is een versimpelde
weergave van het conceptueel model in paragraaf 2.6.

Figuur 10. Conceptueel model geclusterd in aspecten waarop de cases zijn geëvalueerd.

Kortweg zijn de cases geëvalueerd op de volgende punten:
-

Tijd, budget, projectleider en grootte van het project (rode aspecten);
De gebruikte methodes om ‘zachte effecten’ in beeld te brengen (blauwe aspecten);
De voor- en nadelen van het gevoerde planvormingsproces (gele aspecten);
Concrete maatregelen en meerwaarde voorkomend uit het proces (groene aspecten).

Ten slotte zijn er verschillen die niet onder bovenstaande aspecten vallen:
-

Meningen, ervaringen en verbeteringen met betrekking tot de gevoerde processen.

In paragraaf 4.4 worden de drie projecten geëvalueerd en vergeleken op basis van bovenstaande
aspecten.
Analyse van de bronnen
Het onderzoek focust zich op de opname van ‘zachte effecten’ in het planvormingsproces. Informatie
over zowel ‘zachte effecten’ als de planvormingsprocessen is verzameld via documenten en
literatuur. Op basis van de deskresearch is overgegaan op empirische onderzoek door middel van
interviews. De interviews zijn afgenomen bij betrokkenen van de case en enkele experts op het
gebied van de omgevingswet en infrastructurele werken. Het bleek van belang betrokkenen te
interviewen die een kijk hebben op het planvormingsproces. Deze betrokkenen betroffen niet alleen
projectleden en projectleiders maar ook (externe) deskundigen (op het gebied van gezondheid,
infrastructurele werken en de omgevingswet). Alle diepte-interviews zijn face-to-face afgelegd, om
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ook de houding van de geïnterviewde betrokkenen waar te kunnen nemen tijdens het gesprek.
Daarnaast hebben de interviews semigestructureerd plaats gevonden zodat niet werd vastgehouden
aan een statische context waardoor de diepgang verloren zou gaan. Uit ervaring is gebleken de
‘zachte effecten’ een belangrijk punt van discussie zijn. Iedereen heeft een ander beeld bij deze
effecten. Het bleek van belang dat zowel de interviewer als de geïnterviewde weet wat zij beide
bedoelen met ‘zachte effecten’ om misverstanden voor te zijn.
Zoals eerder beschreven zijn alle gesprekken (op één gesprek na) opgenomen zodat argumenten
kunnen worden teruggezocht. Een nadeel is dat de interviews zijn afgenomen bij een relatief klein
aantal betrokkenen, wat nadelig is voor de triangulatie van het onderzoek (Verschuren &
Doorewaard, 2007). Dit hangt echter samen met de exploratieve en verkennende aard van het
onderzoek.
Validiteit en betrouwbaarheid
De beweringen uit de vorige paragraaf maken het belangrijk om te concluderen dat de
veranderingen tussen de ‘omgevingswet case’ en de ‘cases met het huidige regelgeving’ te wijten zijn
aan de omgevingswet. De oorzaak van de verschillen kan ook een andere reden hebben. Zo heeft
ieder project te maken met andere omstandigheden en wordt daardoor het planvormingsproces op
een andere manier doorlopen. Om de interne validiteit te garanderen is niet zo zeer naar het
eindproduct gekeken maar is vooral de grove proceslijn in combinatie met de ‘zachte effecten’ per
project. Specifieke omstandigheden en voorbeelden hebben de grove proceslijn wel wat duidelijker
gemaakt maar het is noodzaak gebleken om de proceslijn te onderscheiden van bijzaken. Er zijn bij
alle projecten activiteiten ondernomen om de ‘zachte effecten’ in beeld te brengen, vooral de
proceslijn rond de onderzoeken naar ‘zachte effecten’ bleek van belang en doelgericht
vergelijkingsmateriaal.
Gedurende het onderzoek is één pilotproject onderzocht. Dit is wat beperkt maar het onderzoek
focust zich dan ook meer op de diepgang dan op de breedte van het onderwerp, zogenaamde ‘indepth cases’. Om de externe validiteit te bevorderen zijn verschillende betrokkenen geïnterviewd
(Verschuren & Doorewaard, 2007). Zij hebben ieder een eigen kijk op het planvormingsproces en het
onderzoek naar ‘zachte effecten’. Alle feiten en meningen samen hebben geleid tot een externe
validiteit van de pilotprojecten die vergelijkbaar is met de externe validiteit van de cases die werken
met de huidige regelgeving. Het concept rapport is rondgestuurd naar alle geïnterviewde
betrokkenen zodat alle feiten en meningen correct zijn opgenomen.
Naast de validiteit van het onderzoek, is de betrouwbaarheid van de verkregen informatie minstens
zo belangrijk. De interviews met betrokkenen van pilotprojecten zijn opgenomen zodat deze later zijn
teruggeluisterd en waar nodig zijn geciteerd.
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4.

Resultaten en analyse

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat is besproken tijdens de interviews. In de bijlagen zijn de
vragenlijsten voor de specialisten opgenomen (bijlage 3) en de vragenlijst voor de betrokkenen bij de
N69 (bijlage 4). In de eerste paragraaf worden de meningen van de geïnterviewde betrokkenen over
verschillende standpunten aangehaald. In de tweede paragraaf wordt de N69 onder de loep
genomen, waarbij onder andere concrete veranderingen worden beschreven. In de derde paragraaf
wordt de N69 vergeleken met de N65 en de GOL.
Gesprekpartners
Naast de experts hebben de betrokkenen bij N69 allemaal meegedraaid in het planvormingsproces.
Enkele voorwaarden waren hierop van toepassing, zo moest de gesprekpartner voor langere tijd aan
het proces hebben deelgenomen, liefst van begin tot eind. Daarnaast moesten zij het proces van
binnen uit hebben meegemaakt, vooral de aanpak bij de onderhandelingen was van belang. In deze
paragraaf worden zij allen voorgesteld.
De heer Koobs, procesbegeleider en strategisch omgevingsmanager binnen de N69 vanuit de
Provincie Noord-Brabant. Koobs geeft aan dat het doel van dit project vanuit de provincie vooral is
gebaseerd op leefbaarheidsproblemen, hoofdzakelijk luchtkwaliteit en daarnaast sluipverkeer. Een
ander ‘zacht effect’ dat in dit project speelt zijn trillingen door zwaar vrachtverkeer.
De heer Duffhues, teamcoördinator ruimte binnen de gemeente Bergeijk. De huidige N69
veroorzaakt vooral problemen in andere gemeenten, vanaf het begin is de gemeente Bergeijk toch
betrokken bij het proces, onder andere omdat de kans aanwezig was een alternatief door deze
gemeente zou lopen. Doel voor de gemeente Bergeijk binnen het proces van de N69 was dan ook
meebepalen waar de weg zou komen te liggen, in verband met de ingrijpende maatregelen die
daardoor in de gemeente Bergeijk zouden plaats vinden.
De heer Van de Rijdt (de rol van de ZLTO (en haar achterban) vertegenwoordigen tijdens het proces).
Het vertrekpunt vanuit de ZLTO binnen de N69 was om haar achterban niet slechter uit het project te
laten komen en proberen (door de landbouwkundige structuur te verbeteren) de bedrijven
toekomstbestendiger te maken. Daarbij waren enkele belangen van grote waarde voor deze
betrokkenen: de invloed van de weg op de bedrijfsvoering, het woongenot, de sociale cohesie en
men wilde zich gehoord voelen tijdens het proces zodat hun belang kon worden meegenomen. Een
meer specifiek voorbeeld is dat men huiskavels graag intact wilde houden.
Momenteel is een voorkeurstraject het resultaat uit het planvormingsproces, om die reden is het
ontwerp en de aanleg van de weg overgedragen aan een ander team binnen de provincie NoordBrabant. Binnen dit team zijn de heer van Zandvoort (projectleider N69, uitvoering) en mevrouw
Alders (omgevingsmanager N69, uitvoering) geïnterviewd. Zij gaan zich bezig houden met de
realisatie van de westparallel, de vormgeving en het bepalen van de exacte ligging behoort hierbij
ook tot hun takenpakket.
Ten slotte zijn er nog enkele experts geïnterviewd op het gebied van de omgevingswet/visie,
infrastructuur en gezondheid.
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Binnen verschillende overheidslagen is men aan het experimenteren met de omgevingswet, zo ook
bij de provincie Noord-Brabant. Mevrouw Van Rijsingen is lid van het kernteam omgevingsvisie
binnen de provincie Noord-Brabant. Het kernteam brengt experts bij elkaar om samen met hen de
omgevingsvisie voor Noord-Brabant op te stellen.
De heer Verhappen, medewerker binnen het Programmabureau verkenning en planuitwerkingen van
Rijkswaterstaat. Hij heeft niet alleen inzicht in de planuitwerking en de beoordeling daarvan maar
ook inzicht in een groot aantal projecten van Nederlands grootste facilitator van infrastructuur.
Binnen de provincie Noord-Brabant beschikt men over afdelingen die ingaan op milieu, waaronder
gezondheid. Al langer probeert de provincie gezondheid te laten meewegen in gebiedsopgave en
zelfs infrastructurele projecten. De heer Brok is werkzaam als beleidsmedewerker gezondheid en
probeert als projectleider van het project ‘Streekontwikkeling en Gezondheid’ gezondheid te
implementeren bij streekontwikkelingen.
Het proces rond de N69 is momenteel gaande, uitspraken en quotes van betrokkenen in dit rapport
zouden het proces kunnen verstoren. Om dit te voorkomen is gekozen geïnterviewde betrokkenen
niet bij naam te noemen maar aan te duiden als ‘respondent 1’ enzovoort. De volgorde van de cijfers
houdt geen verband met de volgorde waarin de gesprekspartners zijn voorgesteld.

4.1.

Koppeling MGA met omgevingswet

Uit gesprekken voor de provinciale omgevingsvisie blijkt dat grote projecten baat hebben bij een
integrale benadering en visie aangezien deze projecten nu nog aanlopen tegen veel verschillende
benaderingen vanuit verschillende teams binnen de provincie. Respondent 6 geeft aan dat veel
plannen (zoals water, natuur etc.) nu nog los zijn geformuleerd, in de omgevingsvisie worden deze
gebundeld. “Alles is ondergebracht in focusopgaven. Keuzes worden nu gemaakt die eerder niet
gemaakt zijn”.
Men is momenteel allerlei afwegingskaders samen aan het voegen. Respondent 6 (2017, regel 214)
geeft aan dat men ‘zachte effecten’ onder de aandacht wil brengen en mee wil nemen in de vorm
van gezondheid, “gezondheid zou één van de afwegingskaders moeten worden. Grote projecten
worden uiteindelijke getoetst aan het afwegingskader”. Het team is nu nog zoekende hoe
gezondheid kan worden meegenomen. Respondent 6 (2017, regel 225) geeft aan dat uit gesprekken
is gebleken dat projectleden van infrastructurele projecten uit kijken naar één visie waarin alles
wordt samengevoegd, “vooral de duidelijkheid die de visie en de wet waarschijnlijk gaat brengen lijkt
erg zinnig voor grote projecten”.
Respondent 6 (2017, regel 223) is het eens met de driesplitsing van punten die veranderen door de
omgevingswet. Het besluitvormingsproces, de formulering van de wetten en het
planvormingsproces. Ook zij haalt als voorbeeld de werkwijze en het beoordelingsproces bij de N69
aan, “ter vergelijking wordt bij de N69 nu één beoordelingspakket gehanteerd door de provincie, het
principe van één loket kan ook vergeleken worden met wat de toekomstige omgevingsvisie gaat
brengen. Bij datzelfde project wordt nu vroeg met iedereen om tafel gezeten wat ook te vergelijken
is wat de omgevingswet gaat brengen” (2017, regel 228).
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Echter, zij ondervindt ook problemen bij een proces zoals bij de N69, zo zijn de teams die momenteel
bezig zijn met de omgevingswet aan het kijken hoe voorkomen kan worden dat een proces bij de
raad van state komt (2017, regel 231). Elk individu kan naar de raad van state ondanks dat zij zich
gecommitteerd hebben tijdens het proces, “uiteindelijk blijkt niemand tevreden met de uitspraak”
(2017, regel 235). Zoals in paragraaf 2.3 al beschreven heeft de minister gezegd dat de omgevingswet
voor 20% gebaseerd is op de wet en voor 80% op gedrag. Respondent 6 (regel 236)geeft aan dat
“niet alles bij wet te regelen is, er zal ook bij grote projecten anders met elkaar omgegaan moeten
worden. Onder andere door met elkaar doelen te stellen en vroeg met elkaar om tafel gaan. Niet
alleen praten over belangen maar vooral over je waarden voor de leefomgeving”, waarden
vaststellen gaat nog verder dan belangen vaststellen zoals in bij een MGA, maar blijkt volgens
respondent 6 (regel 238) mogelijk te zijn. Men is zoekende om de houding van betrokkenen te
veranderen.
Respondent 6 voorziet nog wel veel uitdagingen en risico’s:
-

-

De kans op ongelijkheid, “belangrijk is de balans tussen het individuele en het collectieve”
(regel 250);
Keuzes moeten verschillende kunnen zijn omdat gevallen verschillend zijn, echter moet dat
wel verantwoord en verdedigd kunnen worden (regel 253);
Duidelijkheid en communicatie, niet wijzen naar de regel maar uitleggen waarom de regel
bestaat (regel 255);
De waarden en het gedrag van veel partijen zal moeten veranderen, inlevingsvermogen is
hierbij ook erg belangrijk. Respondent 6 ziet gezondheid meer als een houding die men
tijdens een project moet aannemen tijdens het afwegen van keuzes (regel 259);
De meerwaarde van bepaalde factoren en actoren effectief te benutten (regel 264);
Vooral als overheid is de rol in een groot proces lastig, aangezien zij de rol van
opdrachtgever/initiatiefnemer en beoordelaar op zich nemen (regel 243).

Betrokkenen bij de N69 die ten behoeve van dit onderzoek ook zijn geïnterviewd, geven aan dat de
omgevingsvisie inderdaad goed te combineren is met de MGA. Zo haalt respondent 8 (2017, regel
423) aan ook binnen de gemeente aan het experimenteren te zijn met projecten en de MGA om
alvast vooruit te denken naar de omgevingswet toe, door:




Meer verantwoordelijkheid te leggen bij de projecttrekkers (regel 425);
Meer handelen vanuit en in beeld brengen van belangen (‘zachte kant’) door middel van een
belangenmatrix (zoals bij de N69) (regel 426);
Blanco te starten (regel 428).

Respondent 5 (2017, regel 160) haakt in zijn interview aan op een van de risico’s die respondent 6
(2017, regel 249) ook aanhaalt, zo is het voor hen niet te onderbouwen waarom zij op een bepaalde
plek meer belastinggeld zouden moeten uitgeven dan op een andere plek. De ‘zachte afweging’ is
niet aan Rijkswaterstaat maar is meer een politiek proces. Vanwege het beperkte geld houdt
Rijkswaterstaat zich aan de wet en doen zij niks meer dan de wet van hen vraagt (respondent 5,
2017, regel 159). In de MIRT zijn al verschillende participatie momenten opgenomen waardoor zij vrij
veel energie en tijd investeren om de omgeving te raadplegen. De kosten om participatie mogelijk te
maken zijn in verhouding vrijwel ‘nul’ maar de trajectkeuzes die daaruit voorkomen monden vaak
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wel uit in extra kosten (regel 203). Respondent 5 (2017, regel 165) geeft wel aan dat een goede en
veilige afwikkeling van verkeer voor gaat ten opzichte van de wensen uit de omgeving. Uit zijn
ervaring blijkt dat de omgeving vaak met goede ideeën komt aandragen (regel 167). Een ander
voorbeeld, als het Rijkswaterstaat niet uitmaakt of een weg via A of B loopt, wordt de keuze
overgelaten aan de omgeving (regel 168). Daarnaast worden alternatieven beoordeeld aan de hand
van de m.e.r.. Met een goede m.e.r. wordt in principe alles meegenomen wat je met de huidige
wetenschappelijke inzichten en binnen de grenzen van het redelijke kunt meten, aldus respondent 5
(regel 173). Respondent 5 (regel 193) geeft ook aan dat Rijkswaterstaat juridisch wordt aangesproken
als zij afwijken van de voorgeschreven wettelijke procedure.
Respondent 5 (regel 189) ziet wel een veranderende houding binnen projecten van Rijkswaterstaat,
zo gebeurt veel meer in overleg met de omgeving en is Rijkswaterstaat meer bezig met
gebiedsmanagement. Vooral het proces, voordat bekend is wat er aangelegd gaat worden kan langer
duren door intensievere samenwerking met partijen die een ander tijdspad hanteren. Respondent 5
(regel 183) benadrukt de grote positieve kant van ‘zachte effecten’ en participatie, Rijkswaterstaat
ondervindt nauwelijks nadelen. Wat dat betreft wordt er door Rijkswaterstaat erg uitgekeken naar
de omgevingswet echter zijn de algemene maatregelen van bestuur (waaraan Rijkswaterstaat moet
voldoen) nog niet gereed waardoor er nog niet met nieuwe processen bij projecten is
geëxperimenteerd (regel 195).

4.2.

Resultatenbeschrijving

In de case rond N69 zijn verschillende betrokkenen geïnterviewd, allen hebben zij deelgenomen aan
een groot gedeelte van het planvormingsproces vanuit verschillende doelen, belangen en
standpunten.

Ter beeldvorming
“Zachte aanleiding van de overdracht”
Respondent 1, 2017, regel 7
‘Zachte aanleiding’ was een cardioloog (en daarnaast wethouder van de gemeente
Waalre), hij kreeg in het ziekenhuis significant meer mensen uit zijn dorp die aan de weg
woonde dan hij zou moeten verwachten. Dit heeft extra vaart gegeven aan het project,
waardoor het is overgedragen van het Rijk naar de provincie.

4.2.1. Concrete maatregelen en de meerwaarde van ‘zachte effecten’ en het proces
Concrete maatregelen
Om de dorpsraden te betrekken heeft de gemeente Bergeijk een klankbordgroep in het leven
geroepen. Elke keer voordat een overleg ging plaats vinden over tracés of waarbij knopen
doorgehakt moesten worden, heeft de gemeente vooraf overleg gehad met de klankbordgroep,
zodat de wethouder precies wist hoe zijn achterban erover dacht, aldus respondent 8 (2017, regel
365). De aanpak (brede belangen benadering) die bij de eerste overlegtafel (provincie en
betrokkenen) werd gehanteerd, is door de gemeente Bergeijk ook gehanteerd bij de tweede
overlegtafel (kernraad etc.).
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Respondent 1 (regel 40) haalt een andere concrete maatregel aan die gedurende het proces in het
achterhoofd is gehouden, van te voren is afgesproken hoe er met areaalverlies wordt omgegaan. Als
een huiskavel geraakt wordt, wordt gekozen voor landbouw, anders wordt gekozen voor natuur.
Daarnaast komt er een herverkavelingsproject voor de landbouw. Respondent 8 (regel 385) geeft aan
dat het belangrijk is om de zachte effecten in beeld te brengen zodat mensen en partijen zich hierin
herkennen en er rekening mee gehouden kan worden. Met het voorbeeld: niet ‘koud’ grond kopen
maar een kavelruil project, versterkt hij zijn mening (regel 384).
Een andere concrete maatregelen voortkomend uit het proces is de m.e.r.. Respondent 8 (2017,
regel 400): door de uitgebreide m.e.r. zijn er nauwelijks effecten niet meegenomen die wij wel graag
hadden meegenomen. Respondent 7 (regel 339): landbouw was een volwaardige paragraaf in de
m.e.r. bij de N69, hier is per bedrijf de kavelsituatie in kaart gebracht en wat het effect van de weg op
de bedrijven zal zijn. Respondent 7 (regel 310)geeft aan “voor mijn gevoel was de
landbouwparagraaf in de m.e.r. best compleet, de totstandkoming is in goed overleg met het
ingenieursbureau gegaan”.
De meest concrete maatregel voorvloeiend uit het proces zijn het ontwerp, de toekomstige
westparellel en haar omgeving. Respondent 3 (regel 129): als voorbeeld zijn er 500 hectare uitgezet
voor natuur, dit zou volgens de standaard regels veel minder moeten zijn. Respondent 8 (regel 438):
door de inbreng vanuit de regio is niet altijd gekozen voor de goedkoopste opties om de weg aan te
leggen, een voorbeeld is een gedeelte van de weg op palen. Respondent 1 (regel 22) geeft aan dat er
veel landschappelijke inpassingen zijn opgenomen.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot elf overgebleven punten in de eerste fase die moesten worden
aangepast (van de rechter), nu met de tweede lus zijn dat er twee. Respondent 1 (regel 57) geeft aan
dat er absoluut wel winst is behaald op het gebied van procedures, “die zijn er een stuk minder maar
er moet gewacht worden op de allerlaatste partij”.
Voordelen
Gebiedskennis
De kennis over het gebied ligt vooral bij de omgeving, oplossingen uit de omgeving zijn zeker nuttig,
aldus respondent 1 (regel 23). Respondent 7 (regel 282) geeft aan dat er veel effecten worden
meegenomen waar men eerder misschien niet aan had gedacht. Respondent 2 (regel 112)bevestigd
dit: zij hebben de kennis van de omgeving en weten waar de risico’s liggen. Respondent 8 (regel 396):
tijdens het proces is ook rekening gehouden met mening van de betrokkenen “als de weg er dan toch
komt, dan maar op de plek waar deze het minst zeer doet”. Grotendeels zal de weg ook het
tracé/ligging gaan volgen die door de dorpsraden zijn aangegeven (of daarbij in de buurt). Deze
mening deelt respondent 7 (regel 322): voor de intensieve samenwerking is het tracé dat geopperd is
door de ZLTO en haar achterban ook opgepikt door de provincie waardoor de weg nu grotendeels die
route volgt, vooral op knelsituaties. Sommigen bedrijven worden daardoor vol geraakt maar hebben
dan ook geen onzekerheid en worden uitgekocht.
Draagvlak
Een veel genoemd voordeel is draagvlak. Respondent 1 (regel 21): het is te overwegen om
maatregelen te treffen omdat de weg dan uiteindelijk ook makkelijker aangelegd kan worden met
meer steun van de omgeving. Respondent 8 (regel 392) geeft aan dat de zachte effecten zijn
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meegenomen om “draagvlak te creëren en ook echt iets in het gebied te doen waar mensen wel
gelukkig van worden”. Ook respondent 7 (regel 278) is het met deze stelling eens, er is een breed
draagvlak gecreëerd. Respondent 8 (regel 409) heeft het zelfs over 90% draagvlak.
Eén pakket
De drie opgave (verkeersmaatregelen, ruimtelijke maatregelen en nieuw asfalt) die aan elkaar
hangen waardoor die allemaal ook zeker worden uitgevoerd en elkaar in stand houden, “je wil
zorgen dat er voor iedereen iets inzit om voor te knokken”, aldus respondent 1 (regel 86).
Brede steun
Respondent 7 (regel 331) geeft aan dat de zachte effecten en de brede belangenbenadering het
proces in die mate hebben veranderd dat het anders voor partijen als Natuurmonumenten en
bijvoorbeeld ook ZLTO erg moeilijk zou zijn geweest om met het besluit in te stemmen. Respondent 1
(regel 93): “Partijen hadden het gewoon niet gepikt als tijdens dit proces alleen naar de wettelijke
normen was gekeken. Voor alle stakeholders, betrokken met een valide belang, iemand die het
project kan maken of breken, is oprecht gezocht een oplossing te vinden”.
Processfeer
Respondent 1 (regel 87) is te spreken over de manier waarop men met elkaar over belangen is gaan
praten. Gemeenschappelijke belangen zijn belangrijk geworden in het proces en hebben geleid tot
concrete maatregelen zoals de 250 meter lange weg op palen over beekdalen heen. Respondent 8
(regel 410) bevestigd deze mening, de politieke sfeer en samenhang (samen iets bereikt) was goed,
nu wordt geprobeerd dit vast te houden.
Minder verassingen
Respondent 8 en zijn collega’s hebben binnen de gemeente Bergeijk de dorpsraad, kernraad en
gemeenteraad regelmatig op de hoogte gehouden. Hierdoor waren zij volgens respondent 8 (regel
412) niet snel verrast.
Verantwoording
Respondent 1 (regel 34) geeft aan dat keuzes uit het project vaak extra worden onderbouwt door
‘zachte effecten’ naast ‘harde effecten’.
Minder afhankelijk
Respondent 1 (regel 68) haalt een voordeel in het beoordelingsproces aan, elke gemeente heeft een
eigen welstandscommissie dus zou met het plan langs elke gemeente gegaan moeten worden, dat is
nu ondergebracht in één commissie bij de provincie die het inpassingsplan gaat beoordelen. Dit
maakt het plan minder afhankelijk.

Nadelen
Tijdsintensief
Zowel respondent 1 (regel 53) als respondent 7 (regel 315) en respondent 8 (regel 415) geven aan
dat het proces tijdsintensief is geweest en nog steeds is, zij vinden het moeilijk in te schatten of daar
tijdswinst mee is of wordt behaald. Respondent 1 (regel 51): “nadeel van deze manier van proces is
dat het heel veel tijd kost, daarentegen creëer je heel veel commitment en draagvlak bij de
omgeving”. Respondent 7 (regel 347): “Qua tracékeuze is de tijdsinzet bij ZLTO intensief geweest”.
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Beroep
Hoe dan ook, er blijven altijd verschillende meningen waardoor er toch beroep wordt ingesteld. Het
kan natuurlijk altijd dat partijen het er niet mee eens zijn, respondent 1 (regel 54) geeft aan dat tot
de realisatie toch moet worden gewacht op de juridische en bestuurlijke lussen en tot de laatste
partij. Meerdere partijen (respondent 1, regel 55 en respondent 8, regel 418) geven aan dat het
gevaar aanwezig is dat het uiteindelijk niet meer om de inhoud gaat maar puur op het tegengaan van
de weg.
Verwachtingsmanagement
Dit nadeel werd ook door verschillende personen aangegeven, als voorbeeld het verhaal vanuit de
ZLTO (regel 316): ook de ZLTO had een voorkeurstracé opgemaakt, vrij gedetailleerd toen duidelijk
was dat het de westparrallel zou worden. Toen dat uiteindelijk werd ingediend (volgens de ZLTO en
achterban zoals de weg het best zou kunnen lopen), ging de provincie ervan uit dat het bij dat tracé
geregeld was maar uiteindelijk kijken individuele boeren daar ook nog op een andere manier naar, zij
willen daar op zichzelf goed uitkomen. Dit was niet alleen dubbel voor de ZLTO maar zeker ook voor
de provincie, aldus respondent 7 (regel 321). Eenzelfde soort situaties zijn voortgekomen uit de
voorgenomen vertegenwoordiging in de vorm van gemeenten over hun bevolking (respondent 8,
regel 398).
Vaststaande oplossing
Respondent 1 (regel 52) geeft aan dat iedereen open moet staat voor een oplossing en deze van te
voren niet vast moet liggen, “je moet er met elkaar uitkomen”. Naar mening van sommigen
(respondent 7, regel 344) was de bestuurlijke druk voor een westparallel groot.
Langdradig
Een nadeel dat naar voren komt met de uitvoering en dat samen hangt met de lange procestijd is de
houding van de omgeving. Respondent 2 (regel 136) en respondent 3 (regel 138) geven aan dat
sommige mensen het onderhand beu zijn en niet meer op bijeenkomsten komen of zij hebben geen
puf meer om zich ermee te bemoeien. Terwijl andere vinden dat er nu juist wel wat mag gaan
gebeuren.

4.2.2. Ervaringen en meningen van betrokkenen
Overdracht en aanpak
Het Rijk heeft de provincie in eerste instantie een bedrag gegeven voor verbetermaatregelen aan de
bestaande weg. Vanuit de regio is aangegeven dat dat niet de oplossing was, respondent 8 (2017,
regel 371): “de weg is een probleem en het wordt op zijn minst als zodanig ervaren. Het is ook een
reëel probleem als je kijkt naar de situatie in Valkenswaard en Waalre en wat het verkeer op het
omliggende wegennet doet”. Uiteindelijk heeft de regio zich hard gemaakt voor een overdracht
vanuit het Rijk naar de provincie. Met de overdracht was 70 miljoen euro van het Rijk gemoeid
waarna de provincie de situatie anders is gaan aanpakken. Men heeft de scope van het project
verbreed en is de brede belangenbenadering gaan volgen, volgens respondent 1 (regel 13) kwam
men al snel tot de conclusie dat het gebied groter gemaakt moest worden (onder andere in verband
met sluipverkeer). De onderhandelingen van het Rijk met alleen maar overheidspartijen bleek niet
voldoende te zijn, “die aanpak (MGA) was ook logisch na de lobby vanuit de regio” aldus respondent
8 (regel 376). Respondent 7 (regel 280) geeft aan dat de brede belangbenaderingen nog een ander
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gevolg met zich meebrengt, namelijk de trechterwerking. De brede insteek en de opname van veel
partijen heeft er mede voor gezorgd dat het voor partijen lastig is om uit het proces te stappen,
“vooral als veel inbreng wel steeds wordt meegenomen” aldus respondent 7 (regel 281).
Aanpassingsvermogen
Alle partijen gaven aan de dat de brede belangenbenadering of MGA niet per definitie een nieuwe
methode is. Bij complexe lokale- natuur- of wateropgaven wordt deze methode vaker toegepast. Zij
geven wel allen aan dat de methode bij infrastructurele projecten als redelijk vernieuwend kan
worden gezien. Ondanks dat wordt aangegeven dat de MGA geen nieuwe methode is geeft het
merendeel van de geïnterviewde betrokkenen aan dat de brede belangenbenadering
aanpassingsvermogen vergt. Respondent 7 (regel 336) geeft aan dat het proces voor de ZLTO in die
mate aanpassingsvermogen vergt dat het vrij (tijds) intensief is geweest. Aan de andere kant wordt
een dubbele rol voor meerdere partijen aangehaald. Een voorbeeld van respondent 1 (regel 80) is
het waterschap, normaal zijn zij enkel adviserend en toetsend. Deze werkwijze vergt een andere
houding van hen waardoor zij nu belangenpartij, tot bevoegd gezag, tot vergunning verlener, tot
handhaver zijn. Respondent 2 (regel 114) geeft aan dat dit risico’s met zich mee brengt. Respondent
1 (regel 73) is op zekere hoogte verantwoordelijk voor de overdracht van het proces naar het team
wat de uitvoering gaat verzorgen “de voorbereidings- en de planfase zijn goed op deze werkwijze
(brede belangenbenadering) te volgen, echter moet dit wel klaar zijn voordat ze in fase 4 beginnen
met de uitwerking”.
Gedurende de interviews werd gevraagd wat men onder ‘harde en zachte effecten’ verstond zodat
de geïnterviewde betrokkenen eenzelfde beeld hebben van deze begrippen als de interviewer. De
‘harde kant’ bleek voor iedereen dezelfde betekenis te hebben, de weg gaat er komen en daaraan
hangen regels en wetten. Praktische voorbeelden als geluid en de breedte van de weg werden
dikwijls genoemd. Wat men onder ‘zachte effecten’ schaarde verschilde per persoon en bleek vaak
ook gebonden aan de achtergrond van de persoon. Zo noemde respondent 7 (regel 275) bijvoorbeeld
het behouden van huiskavels en het woon- en leefgenot. Respondent 8 (regel 383)“hoe je de weg
inpast en de dingen die ernaast spelen die kunnen dienen als ‘verzachtend effect’”. En respondent 1
(regel 18) geeft aan dat ‘zachte effecten’ in deze situatie verder gaan dan de norm. Zij voldoen aan
de norm, dat kunnen zij ook aantonen maar mensen ondervinden nog steeds last. Als zij dan
maatregelen kunnen nemen om mensen te ontlasten is dat welkom, “je bent wel in iemand zijn
achtertuin een weg aan het leggen” (regel 20). Als voorbeeld haalt respondent 1 (regel 35) ‘beleving’
aan “de beleving van hinder blijft een heel lastig punt dat vooral niet gebagatelliseerd mag worden
omdat er normen in de wet staan”.

Praktische voorbeeld
“Voorbeeld van een andere ‘zachte effect’”
Respondent 1, 2017, regel 29
Een weg die al is voorbereid op ruim meer auto’s dan op dit moment het geval is en al is aangelegd,
echter geven de bewoners aan dat zij allen aan één kant van de weg lopen en het fietspad aan de
andere kant is, als het verkeer toeneemt wordt de weg moeilijker over te steken. Volgens de wet hoef
je daar niks mee maar je creëert wel meer draagvlak.
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Ondanks de uitgebreide variëteit van ‘zachte effecten’ heeft men toch getracht gedurende het
proces aandacht te besteden en er rekening te houden met ‘zachte effecten, respondent 1 (regel 32):
“Als je een heel valide belang hebt en dat kun je onderbouwen, waarom zou het dan minder
prioriteit hebben dan de wet aangeeft”. Respondent 2 en respondent 3 (regel 111) onderbouwen dit
“het project wordt gestuurd op risico’s en de markt is hierin expert”. Respondent 1 (regel 25) geeft
aan dat informatie en ‘zachte effecten’ uit de omgeving zijn verzameld via een-op-een gesprekken en
bewonersbijeenkomsten, belangrijk is om van te voren aan te geven waar de omgeving wel en niet
over gaat, waarna de tracé keuze is bepaald. De gemeente Bergeijk heeft de brede
belangenbenadering ook doorgevoerd naar haar gesprekken met dorps- en kernraden, respondent 8
(regel 394) geeft aan dat de gesprekken dusver succesvol waren dat bijvoorbeeld “binnen de
kernraad Riethoven, waar veel weerstand was (logisch omdat daar ook de weg komt te liggen), wel
altijd een goede verstandhouding was en we goed hebben kunnen uitleggen wat er speelt”. De
weerstand kwam voort uit het gevoel “ze hebben een probleem in Waalre en Valkenswaard omdat
daar het verkeer door het dorp rijdt en dat wordt afgewenteld op de omgeving, dit gevoel heerste
met name in de kern Westerhoven en de kern Riethoven” (respondent 8, 2017, regel 363).
De geïnterviewde betrokkenen geven aan dat het belangrijk is de effecten te objectiveren of SMART
te maken, dat is niet bij alle effecten mogelijk maar naar de mening van respondent 7 (regel 309) zijn
alle effecten die geobjectiveerd of SMART gemaakt konden worden op het gebied van landbouw, wel
meegenomen in de landbouwparagraaf. Ook respondent 8 (regel 402) geeft aan dat vrijwel al het
mogelijke aan bod is gekomen in de m.e.r..
Later in dit hoofdstuk komen nog enkele effecten aan bod die wel tijdens gesprekken en
bijeenkomsten werden genoemd maar waarbij het niet mogelijk was deze mee te nemen in de
m.e.r..
Reflecterend op het proces worden door de geïnterviewde betrokkenen enkele voorwaarden en
ervaringen genoemd. Zo geeft respondent 1 (regel 62) aan dat duidelijkheid tegenover stakeholders
belangrijk is, anders gaan zij meer en meer verwachten. “Zo kunnen er geen dubbele ramen
geplaatst worden maar kan veiligheid wel gecombineerd worden met geluid door een geluidswal te
plaatsen, wat dat betreft zit de wet geluid wel goed in elkaar”. “Wij weten onder tussen wel hoe we
asfalt moeten leggen” zegt respondent 2 (regel 113), de risico’s liggen op andere vlakken en met
omgevingsgesprekken komen deze tot uiting. Respondent 7 (regel 297): “Communicatie is
ontzettend belangrijk in dit soort zaken. Het uitsluiten van partijen gaat zich tegen je keren maar
men kan zich ook afvragen hoever we hierin moeten gaan, het is in ieder geval belangrijk dat partijen
met mandaat worden meegenomen om het proces bestuurbaar te houden”. Respondent 8 (regel
418) geeft in zijn interview hetzelfde aan als respondent 7 (regel 300), uiteindelijk moet je ook
stoppen met “polderen” tijdens de gesprekken en overleggen. Een ander belangrijk punt dat
respondent 8 (regel 420)aanhaalt is het doel waarmee mensen aan tafel zitten “belangrijk is om met
elkaar met hetzelfde doel of met dezelfde bril aan tafel te zitten, dat kan natuurlijk anders zijn maar
wees wel open tegen elkaar”. Respondent 1 (regel 90) geeft aan dat praten over doelen en belangen
erg lastig was omdat iedereen tijdens die 50 jaar enorm in standpunten was gaan zitten. Om die
reden is men de eerste anderhalve dag met alle partijen in een MGA training gegaan, waarna er
spelregels zijn opgesteld die door iedereen zijn getekend. Tijdens enkele intensieve jaren is men met
elkaar tot dit resultaat gekomen. Respondent 1 (regel 72) vindt deze manier van planvorming in deze
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tijd (met de huidige wet- en regelgeving) lastig maar tegelijkertijd was dit ook de enige manier om tot
een oplossing te komen.
Alle geïnterviewde partijen geven aan dat de benadering een groot effect heeft gehad op de
planvorming. De gemeente Bergeijk is zelfs al een heel eind met de plannen voor de gebiedsimpuls.
Er zijn al plannen uitgevoerd door de gemeente. Binnen de ZLTO heeft respondent 7 (regel 337) het
idee dat zij het tot 2013 goed hebben gedaan, nu ontstaat er wat gemopper. Het had natuurlijk beter
gekund en het kan nooit voor iedereen goed zijn maar hij is gematigd positief. “Het planologisch
traject was gewoon prima vanwege de volwaardige plek die landbouw heeft gekregen in de MER”.
De gebiedsimpuls (die nog moet komen) en kavelruil (die nu gaande is) gaan uiteindelijk uitwijzen
hoe de bedrijven er uit gaan komen, aldus respondent 7 (regel 340). Nu wordt het praktisch zichtbaar
en raakt het mensen waardoor er spanning ontstaat, respondent 7 (regel 342) over de gebiedsimpuls
en kavelruil: “zaak is het nu niet los te laten”. De gebiedsimpuls (nadat de Raad van State) het plan
heeft goedgekeurd, is voor de ZLTO een minstens even zware opgave als het tracétraject. Volgens
respondent 7 (regel 349)zal ook deze grote natuurontwikkeling met een goed dialoog moeten
worden opgelost want het gaat hoe dan ook landbouwgrond kosten. Naar idee van respondent 7
(regel 307) “gaan die vele hectare natuurlijkontwikkeling misschien nog wel meer pijn doen dan dat
stuk asfalt”. Respondent 7 (regel 328) verwacht dat de provincie daar vooral een faciliterende rol in
zal nemen en lokale partijen elkaar daarin zullen moeten vinden. “In het gebiedsproces moet echt
geïnvesteerd worden” aldus respondent 7 (regel 330). Hoe tevreden de achterban van de ZLTO
uiteindelijk is hangt af van hoe de kavelruil uiteindelijk gaat landen, bij een aantal bedrijven is al een
overeenkomst gesloten, anderen wachten nog. Respondent 7 (regel 301) hoopt dat de kavelruil
mogelijk maakt dat niemand er slechter op wordt, dat was uiteindelijk ook de doelstelling vanuit de
ZLTO. Terugkijkend op het proces weet respondent 1 (regel 54) niet zeker of de extra tijd die in het
begin is geïnvesteerd in het proces, zich aan het einde terugbetaald aangezien men moet wachten
tot het laatste beroep.

4.2.3. Ruimte voor verbetering?
Ten eerste zijn er enkele effecten die (vrijwel) niet konden worden meegenomen in het proces maar
toch aan bod zijn gekomen tijdens bijeenkomsten en gesprekken.
Opsomming van meerdere effecten
Respondent 8 (regel 406) geeft aan dat meerdere effecten technische nauwelijks aan elkaar zijn te
koppelen. Iets wat wel gevoeld wordt in de omgeving maar niet is meegenomen in de m.e.r. is de
opstapeling van allerlei andere effecten, in dit geval Riethoven waarbij de nieuwe weg komt te liggen
maar waar ook de aanvliegroute voor Eindhoven Airport overheen komt en de intensieve
veehouderijen in de buurt liggen.
Fijnstof
Respondent 1 (regel 37) haalt ook de norm voor fijnstof aan, door de WHO is de norm strenger
ingesteld dan de norm in de wet is. Dus de situatie in bijvoorbeeld Valkenswaard kan aan onze wet
voldoen maar volgens de WHO is het nog steeds slecht, aldus respondent 1 (regel 38).
Gezondheid
Respondent 8 (regel 401)geeft aan dat bijvoorbeeld gezondheid lastig is mee te nemen en lastig is te
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meten waardoor het opnemen in de m.e.r. ook lastig is. Veel andere criteria bij elkaar geven wel een
inzicht maar geven niet het welzijn van de omgeving weer.
‘Eilandvorming’
Respondent 1 (regel 44): één ding dat het project niet heeft kunnen oplossen is het gevoel van de
omgeving dat zij op een eiland komen te wonen, omgeven door grote wegen. Rond Eindhoven liggen
al vrij veel wegen. “Heers bij Veldhoven is daar een voorbeeld van. Dat gevoel is erg moeilijk weg te
nemen” (Respondent 1, regel 46).
Cumulatief effect van geluid
Een ander moeilijk punt dat door respondent 1 (regel 47) wordt aangegeven is het cumulatief effect
van geluid. In het gebied rond de N69 gaat het bijvoorbeeld om het groeiende Eindhoven Airport, de
nieuwe weg en eurocircuit Valkenswaard. In de wet wordt dat los gezien maar mensen zien dat niet
los en hebben daar last van terwijl daar in een project geen rekening mee gehouden kan worden
ondanks dat het in bijeenkomsten wel aan bod komt.
Dubbele lagen
Een ander lastig sentiment zijn de dubbele lagen die er spelen, door bijvoorbeeld te procederen
tegen dit plan wil men de gemeente terugpakken op dingen eerder zijn gebeurt, “de dubbele lagen
zijn heel lastig” aldus respondent 1 (regel 61).
Communicatie
Op een ander aspect dat gedurende het proces rond de N69 uitgebreid op de voorgrond een rol
heeft gespeelt zijn toch enkele opmerkingen. Zo geeft respondent 8 (regel 444) aan dat het gevoel
heerste dat zij (de gemeente) soms de communicatie naar de omgeving overnam vanuit de provincie.
Er werd vanuit gegaan dat zij de omgeving vertegenwoordigde, “al heeft de gemeente die broek
misschien ook zelf aangetrokken” kijkt respondent 8 terug (regel 445). De communicatie door
provincie wordt door de ZLTO soms als dubbel ervaren: ondanks veel investeringen in dialogen en
korte informatielijnen is de communicatiefrequentie na het besluit sterk vermindert, aan de andere
kant geeft respondent 7 (regel 293) aan dat zij de provincie misschien ook meer hadden moeten
vragen. Het proces daarna, vooral de kavelruil, verliep vrij stroperig, de communicatie in dit
onderdeel had beter gekund. “Natuurlijk, het besluit is nog niet onherroepelijk maar ergens
bespeuren we een verschil in communicatie en dat ziet de achterban ook”.
Belangen uit de omgeving
Ten slotte geven alle geïnterviewde betrokkenen aan dat niet alle belangen even zorgvuldig ter
spraken zijn gekomen tijdens de klankbordgroep bijeenkomsten. Zo wordt een verbeterpunt voor
een volgend proces aangedragen: een groep of gebied is niet altijd vertegenwoordigd in een groep of
persoon aan de onderhandelingstafel. Sommigen groepen hadden een beter podium moeten krijgen
en beter vertegenwoordigd kunnen worden.
Omgevingswet
Volgens respondent 8 (regel 429) is “de cultuurverandering (procesaanpak) het belangrijkste wat in
de omgevingswet zit”. Mensen pikken de oude werkwijze niet meer en willen meer zeggenschap,
waardoor men het proces meer gaat begeleiden in plaats van sturen waardoor bepaalde
ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden, aldus respondent 8 (regel 430). Bij een nieuwe weg ligt
wel al vast dat er een weg gaat komen dus wordt daar iets meer op gestuurd. Dit vraagt een andere
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ambtelijke rol, voor overheden en veel andere betrokkenen is dit nog lastig. Al is dit volgens
respondent 8 (regel 434) voor een kleine gemeente als Bergeijk minder lastig omdat zij dichter bij de
bevolking staan. Men is ook in de gemeente Bergeijk aan het experimenteren met zachte effecten en
de omgevingswet door (respondent 8, 2017, regel 423):



Meer verantwoordelijkheid te leggen bij de projecttrekkers;
Meer handelen vanuit en in beeld brengen van belangen (zachte kant) door middel van een
belangenmatrix (zoals bij de N69);
 Blanco te starten.
Respondent 1 (regel 78) hoopt dat de omgevingswet iets brengt waardoor dit soort projecten met
deze werkwijze makkelijker te faciliteren zijn.

Terugblik op het voorlopige resultaat
Hoe kijken de geïnterviewde aan tegen het proces met de brede belangen benadering als alle plussen
en minnen zijn opgeteld?
-

-

-

Uiteindelijk is het intensieve proces de gemeente Bergeijk waard geweest, “alleen al
bestuurlijk gezien” (respondent 8, regel 442). Respondent 8 (regel 446): “op zich prima
proces”. Voor een deel heeft het proces gebracht wat de gemeente Bergeijk zou willen door
de gebiedsimpuls en de vroege cofinanciering (regel 417).
Respondent 8 (regel 387) over de rol van zachte effecten tijdens het proces: het helpt om het
proces beter te maken. Daarnaast had respondent 1 (regel 93) niet snel een oplossing
gevonden zien worden als de brede belangenbenadering niet was gevolgd.
Respondent 7 (regel 337): tot het gebiedsakkoord (2013)heeft het proces goed gedraaid,
daarna is de communicatie wat teruggelopen, dat kan beter. “Ga bij de boeren achterom”
(regel 351). Daar komt een nog groter traject voor de gebiedsimpuls achteraan, en dat zal
voor de ZLTO en achterban bepalen of het de tijdsinvestering waard is geweest. “Het is nu
zaak dat als dialoog goed aan te pakken en te laten slagen” (regel 349).

4.3.

Analyse van het pilotproject

In deze paragraaf wordt de theorie en deskresearch uit het vorige hoofdstuk vergeleken met de
resultaten en fieldresearch uit de vorige paragraaf. Kortweg worden in deze paragraaf twee
deelvragen beantwoord waarna in de volgende paragraaf het pilotproject wordt vergeleken met de
projecten met twee projecten handelend volgens de huidige werkwijze.

4.3.1. Rol van de omgevingswet
De omgevingswet is een toekomstige wet waarin veel actuele wetten worden samengevat, deze
breedheid resulteert in raakvlakken bij vrijwel alle ontwikkelingen. Ook op infrastructurele
ontwikkelingen heeft de omgevingswet effect. De vraag is echter, welke rol speelt de omgevingswet
bij het infrastructureel pilotproject (N69)?
Eerder is aangehaald dat de MIRT en de m.e.r. niet verdwijnen. De N69 is geen rijksproject waardoor
de MIRT niet per definitie is gevolgd maar dit geeft wel aan dat de stappen binnen deze werkwijze
niet veranderen, wel zal het zwaartepunt van de werkwijze elders komen te liggen. Een terugblik
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naar de theorie leert ons dat er grofweg drie aspecten voor grote (infrastructurele) projecten
veranderen:
1. Veel wetten worden opnieuw en anders geformuleerd;
2. Het beoordelingsproces van plannen wordt anders (onder andere aan één loket);
3. Het zwaartepunt van het planvormingsproces specificeert zich tot een andere fase dan
momenteel het geval is.
In vergelijking met het gevoerde proces binnen de N69 blijken twee punten terug te komen ondanks
dat men van te voren het proces niet is gestart met de omgevingswet in het achterhoofd. Zowel het
beoordelingsproces als het planvormingsproces van de N69 hebben raakvlakken met de theorie
voortkomend uit de voorlopige omgevingswet.
Het beoordelingsproces van plannen wordt anders (onder andere aan één loket)
Zowel de gemeenten als de provincie hebben hun eigen politieke beslisorgaan die het plan moet
beoordelen en goedkeuren, dit maakt het project afhankelijk. Dit risico is op twee manieren ingebed.
Ten eerste zijn zij allen meegenomen in het planvormingsproces. Zij hebben ieder hun belangen
aangegeven en men heeft getracht deze mee te nemen door oplossingen te verzinnen. Het indekken
van belangen in combinatie met de trechterwerking die het proces veroorzaakte en het feit dat er
voor elke partij aspecten bij zaten die zij graag gerealiseerd wilde zien worden en waar zij voor wilde
strijden (compensatiemaatregelen), was het voor partijen lastig om uit het proces te stappen. Dit
heeft er toe geleid dat politieke organen minder reden hadden om het project op inhoudelijke
punten af te keuren. Ten tweede is de beoordeling van het inpassingsplan ondergebracht in één
commissie bij de provincie. In principe gaat de vergelijking van één loket hier op, aangezien het
inpassingsplan nu niet verschillend wordt beoordeeld door elke gemeentelijke welstandscommissie.
Het zwaartepunt van het planvormingsproces specificeert zich tot een andere fase dan momenteel
het geval is.
Enkele jaren geleden werden infrastructurele plannen intern bedacht en uitgetekend waarna men bij
de ter inzage legging het resultaat kon inzien en de mogelijkheid had om bezwaar aan te tekenen
tegen de ontwikkeling. Bij infrastructurele projecten in het algemeen zijn participatiemomenten
verplicht, echter lijkt het zwaartepunt bij het gemiddelde proces nog steeds bij de beoordelingsfase
en de besluitvormingsfase te liggen. Meerdere mensen geven aan dat het zwaartepunt van proces bij
de N69 meer naar voren ligt. De startfase bleek zeer (tijds)intensief. In deze fase werden belangen
kenbaar gemaakt en werd getracht belangen te behouden en te ondersteunen. Men geeft aan dat de
andere fases tevens intensief waren maar dat het zwaartepunt duidelijk in het begin lag. Waar
vroeger het zwaartepunt meer in de latere fase lag, was het aantal verbeterpunten en beroepen bij
de N69 vrij laag, “echter moet altijd gewacht worden tot het laatste beroep”.
Samengevat
Samenvattend is de omgevingswet niet vanaf de start van het proces in het achterhoofd gehouden,
de omgevingswet begaf zich op dat moment nog in een pril stadium. Terugkijkend op het proces zien
de geïnterviewde personen de overeenkomsten tussen het proces rond de N69 en de omgevingswet
in. Direct heeft de omgevingswet dus geen rol gespeeld in het proces desalniettemin komt de
werkwijze binnen de N69 grotendeels overeen met de werkwijze die verwacht wordt met de
omgevingswet. In eerste instantie onbedoeld heeft de brede belangen benadering veel raakvlakken
met de omgevingswet en heeft de benadering een grote rol gespeeld tijdens het proces.
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4.3.2. Rol van ‘zachte effecten’
Uit voorgaande paragraaf blijkt dat de rol van de omgevingswet minimaal is geweest maar dat de rol
van de brede belangenbenadering groot is geweest. Het gevolg is een ander proces en een andere
plaats voor ‘zachte effecten’ dan met de werkwijze van andere projecten. Hoe is tijdens het proces
omgegaan met de ruimte om ‘zachte effecten’ op te nemen en heeft dit geleid tot praktische
bruikbaarheid? Kortom, hoe is het infrastructureel pilotproject omgegaan met ‘zachte effecten’? De
ruimte voor ‘zachte effecten’ komt voort uit de ruimte die de brede belangenbenadering biedt. In
paragraaf 2.5 zijn enkele principes genoemd voor het uitvoeren van de brede belangenbenadering,
deze principes lijken (tot op een bepaalde hoogte) te zijn nagestreefd waardoor de maatregelen als
gevolg van de effecten tot uiting zijn gekomen. In de komende alinea’s wordt de invloed van enkele
principes op de ‘zachte effecten’ behandeld.
Principe, acceptatie: spelregels en doelen moeten voor iedereen duidelijk zijn en geaccepteerd
worden. Gemeenschappelijk onderzoek naar feiten waar alle partijen achter staan en
geaccepteerd hebben.
In paragraaf 4.2 is beschreven dat het project is ontstaan uit ‘zachte effecten’, betrokkenen willen
dat er iets gaat veranderen. Uit eerdere pogingen van het Rijk bleek dat ‘harde effecten’ alleen niet
de oplossing waren en dat ‘zachte effecten’ wellicht nog mogelijkheden zouden bieden. Na die druk
vanuit de omgeving kwam het initiatief bij de provincie Noord-Brabant en waren zij vrijwel
genoodzaakt een proces te starten waarin de omgeving centraal zou staan. Na onderhandelingen en
het weg poetsen van oud zeer heeft men uiteindelijk gekozen voor de brede belangenbenadering. De
startovereenkomst is getekend door alle partijen aan de onderhandelingstafel waarna daadwerkelijk
met het proces is begonnen. De ondertekening van de overeenkomst betekent een acceptatie van
het proces door de betreffende partijen. Elke partij heeft eigen standpunten, gedurende het proces
zijn deze hoofdzakelijk vertaald naar belangen, met een infrastructureel en leefbaarheidsdoel in het
achterhoofd.
Principe, processamenwerking: samenwerken en vertrouwen met een goede communicatie,
openheid en transparantie. Het proces is leidend, procedures zijn ondersteunend.
Het uitten van belangen en het praten over belangen is al een eerste manier om ‘zachte effecten’ in
beeld te brengen. De methode is gehanteerd binnen de overleggen tussen de provincie en de
betrokkenen maar onder andere ook door de gemeente Bergeijk bij overleggen binnen kernraden.
Deze manier van overleg voorkomt dat men in ‘harde effecten’ en standpunten blijft hangen.
Daarnaast zijn de bewonersbijeenkomsten, de een-op-een-gesprekken en het infocentrum ook
manieren om te peilen wat er onder de bevolking leeft en welke effecten hen dwars zitten. Het
informeren van de omgeving en door men constant op de hoogte te houden zijn grote verassingen
voorkomen. De zeer nauwe samenwerking tussen partijen heeft niet alleen geleid tot alom
gerespecteerde afspraken als areaalverlies en de kavelruil, maar ook tot een zeer uitgebreide m.e.r.
waarin veel partijen zich konden vinden. Niet alleen ‘harde effecten’ zijn meegenomen in de m.e.r.
maar ook enkele ‘zachte effecten’ hebben de m.e.r. compleet gemaakt. Toch zijn er ook enkele
punten van kritiek, zo zou de communicatie in latere stadia (zoals de gebiedsimpuls en kavelruil) wat
minder zijn geworden en was men niet altijd open en transparant gedurende gesprekken.
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Principe, vervolg: gezamenlijke besluitvorming door zorgvuldige afwegingen met als resultaat een
voortvarende aanpak. De overeenkomst moet flexibel en sterk genoeg zijn om tegenslag te
overwinnen en moet de implementatie-zekerheid waarborgen.
Tot nu toe heeft het proces geresulteerd in het voorkeursalternatief westparallel waarbij men op
bepaalde plaatsen zeker niet heeft gekozen voor het goedkoopste alternatief om tegemoet te komen
aan belangen en ‘zachte effecten’. Uiteindelijk heeft het voorkeursalternatief winst behaald op het
gebied van procedures, aangezien dit aantal beduidend lager ligt dan bij andere projecten. Het
gehele pakket met de nieuwe weg, de nulplusmaatregelen en de gebiedsimpuls maken het project
strijdbaar voor vele partijen. De combinatie van ‘zachte effecten’ en ‘harde effecten’ maakt het
project compleet en haalbaar met de nodige implementatie-zekerheid.
Principe, vertegenwoordiging, vertegenwoordiging en verantwoordelijkheid van partijen of
personen moet duidelijk zijn en geaccepteerd zijn. Belangrijk is dat vertegenwoordigers de
achterban betrekken en zelfs de conceptovereenkomst aan de achterban voorleggen.
Dit principe werd door vrijwel alle geïnterviewde partijen aangehaald als verbeterpunt. Aan de ene
kant is het belangrijk om alle partijen te betrekken die het project kunnen maken of breken en aan
de andere kant is het van belang dat duidelijk is welke groepen, personen en partijen door wie
worden vertegenwoordigd. Het blijkt niet alleen van belang dat de vertegenwoordigde partijen dat
erkennen maar ook nastreven.
Samengevat
Samenvattend levert de brede belangenbenadering in combinatie met ‘zachte effecten’ dus veel
voordelen maar ook enkele nadelen. Onderstaand volgt een opsomming van voordelen en nadelen
voorkomend uit het proces rond de N69:
Voordelen
-

Gebiedskennis;
Draagvlak onder een groot deel van de bevolking;
Eén pakket (drie opgaven die elkaar in stand houden);
Brede steun onder partijen waarvoor het anders erg moeilijk was geweest om in te
stemmen;
Processfeer;
Minder verassingen;
Verantwoording;
Minder afhankelijk.

Nadelen
-

Tijdsintensief;
Beroep niet meer op inhoud;
Verwachtingsmanagement;
Vaststaande oplossing;
Langdradigheid.
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4.4.
Verschillende werkwijzen in combinatie met ‘zachte
effecten’
Aan de hand van de evaluatiecriteria die in paragraaf 3.2 zijn opgesteld, zijn de drie projecten
vergeleken en is bekend welke invloed de werkwijzen hebben op de ‘zachte effecten’ gedurende het
planvormingsproces. In de conclusie is concluderend uit deze paragraaf een antwoord gegeven op de
hoofdvraag.
Tijd, budget, projectleiders en grootte van de projecten
Tabel 2. De kwantitatieve verschillen tussen de projecten (Grenscorridor N69, 2012; Gemeente Vught, 2017;
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, 2016).

N65
(Haaren-Vught)
Tijd

Startovereenkomst
getekend: september
2009

Budget
Projectleider

Realisatie compleet:
verwacht 2021
107 miljoen
Rijkswaterstaat

Grootte

Regionaal

GOL
(Waalwijk’s-Hertogenbosch)
Startbeslissing MIRT:
mei 2013

N69
(Belgische grensEindhoven
Overgedragen vanuit
het Rijk: 2007

Start realisatie:
verwacht 2021
100 miljoen
Provincie NoordBrabant
Regionaal

Start realisatie:
verwacht 2018
140 miljoen
Provincie NoordBrabant
Regionaal

De gebruikte methodes om ‘zachte effecten’ in beeld te brengen
De overeenkomsten tussen bovenstaande projecten zijn groot. De projecten hebben tijdens het
proces allemaal veel aandacht besteed aan ‘zachte effecten’. Methodes als bewonersavonden,
bijeenkomsten en een op een gesprekken zijn bij de drie projecten aan bod gekomen, mede omdat
het verplichte onderdelen in het proces zijn. Toch is men bij deze projecten wat verder gegaan dan
de wetgeving aangeeft, het leefbaarheidsvraagstuk is hier de reden van. De N65 loopt door een dicht
bevolkt gebied wat onder andere resulteert in leefbaarheidsrisico’s en een barrièrewerking. De
provincie Noord-Brabant heeft door middel van de Health Impact Assessment (HIA) getracht de
meningen en kennis vanuit de omgeving kenbaar te maken. Vooral door de gemeente Vught is dit
opgepakt en zij hebben er dan ook voor gezorgd dat er daadwerkelijk aanpassingen zijn doorgevoerd
zodat met enkele ‘zachte aspecten’ rekening gehouden kon worden. Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat (GOL) is opgepakt als gebiedsontwikkeling rond de A59. De omgeving is betrokken met
bijeenkomsten en in de startovereenkomst, niet alleen burgers maar ook bedrijven. Het bedrijfsleven
is uiteindelijk bereid zelf mee te betalen aan de ontwikkeling, een uniek resultaat bij een
infrastructureel project. Gedurende deze processen zijn de veranderingen door ‘zachte effecten’
vooral voort gekomen door gesprekken met de omgeving. De omgeving heeft opties aangedragen die
uiteindelijk hebben geresulteerd in veranderingen in het ontwerp. Opvallend is dat veel
veranderingen plaats hebben gevonden op detailniveau en dat vooral veel overheidspartijen in de
stuurgroep hebben plaatsgenomen. Bij de N69 is het infrastructureel project niet alleen ontstaan
vanuit de omgeving maar is de omgeving ook vanaf het begin actief meegenomen door middel van
de Mutual Gains Approach en uiteraard de bijeenkomsten. Dit proces heeft er toe geleid dat men is
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gaan kijken naar belangen en deze in het grove ontwerp (met de drie pijlers) indien mogelijk zijn
meegenomen. Kortweg hebben alle onderzochte projecten gebruik gemaakt van verschillende
methodes, uiteindelijk hebben deze allemaal ‘zachte effecten’ aan het licht gebracht, die op hun
beurt weer invloed hebben gehad op het (voorlopige) resultaat. Bij de N65 en de GOL zijn de
bijeenkomsten gericht op informeren en het laten meedenken (en tekenen) van betrokken op
(redelijk) detaillistisch niveau. Bij de N69 is getracht alle betrokkenen zich te laten
vertegenwoordigen in de overleggroep met alle partijen zodat men ook al veel belangen mee kon
nemen in het grove ontwerp en de startovereenkomst (buiten de detaillistische
bewonersbijeenkomsten om). Dit betekent niet dat de ene werkwijze beter is dan de andere, elk
infrastructureel project is anders en heeft te maken met verschillende risico’s waardoor het
nastreven van een bepaalde methodes vooral afgestemd dient te worden op het project zelf.
De voor- en nadelen van het gevoerde planvormingsproces
In onderstaande tabel 3 staan de genoemde voor- en nadelen van de gevoerde processen
overzichtelijk bij elkaar. Onder de tabel volgt een vergelijking met de belangrijkste verschillen tussen
de processen.
Tabel 3. De voor- en nadelen van de gevolgde planvormingsprocessen bij de verschillende projecten. Resultaten
afkomstig uit dit onderzoek en het onderzoek ‘Zachte effecten bij een harde ondergrond’ (Neggers, 2016).

N65
Nadelen
Langere procestijd
Duurder proces
Duurder alternatief
Partijen spreken elkaar tegen

GOL
Langere proces tijd (varianten
worden verder uitgewerkt)
Duurder proces
Men verlangt nog meer

N69
Beroep niet meer op inhoud
Tijdsintensief
Verwachtingsmanagement
Vaststaande oplossing
Landradigheid

Voordelen
Verbetering leefbaarheid
Verbetering veiligheid
Afname overlast
Recht geven aan het verhaal
wat mensen bezig houdt
Draagvlakcreatie

Manier om te communiceren
met de omgeving
Minder bezwaren
Draagvlakcreatie
Duurdere alternatieven
worden eerder goedgekeurd

Gebiedskennis
Processfeer
Minder verassingen
Draagvlak onder een groot
deel van de bevolking
Minder afhankelijk
Brede steun onder partijen
waarvoor het anders erg
moeilijk was om in te
stemmen
Verantwoording
Eén pakket (drie opgave die
elkaar in stand houden)

Uiteindelijk zijn bij alle projecten de nadelen tegenover de voordelen gezet waarna men unaniem
aangaf dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Dit verduidelijkt het belang van ‘zachte
effecten’ bij infrastructurele werken. De overeenkomstige voor- en nadelen bij de N65 en de GOL zijn
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groot, waaruit blijkt dat beide processen veel met elkaar gemeen hebben. Wat daarnaast opvalt is de
lijst voordelen bij de N69 die niet voorkomen bij de andere twee projecten. Dit geeft aan dat de
Mutual Gains Approach bij deze case van veel toegevoegde waarde is. Met steeds meer informatie
en ervaring uit het gevoerde proces kan men een aantal nadelen indekken tijdens nieuwe projecten.
Concrete maatregelen en meerwaarde voorkomend uit het proces
Veel maatregelen voorkomend uit de projecten rond de N65 en de GOL zijn voorgesteld door
betrokkenen tijdens bewonersbijeenkomsten. Voor de maatregelen wordt overwogen of deze iets
toevoegt in het voorlopige ontwerp. Bij deze cases was voorlopige ontwerp al bekend, wat inhoudt
dat ingebrachte maatregelen mogelijk zijn op gedetailleerde schaal en dat het lastig is grotere
aanpassingen in het voorlopig ontwerp te passen. Zo zijn er bij de GOL bomen voor een dijk
geplaatst, na oproep van de omwonenden om de overlast bij hen te beperken en is er bij de N65, na
een oproep vanuit de omgeving en de gemeente Vught, een enkele op- en afrit gemaakt in plaats van
geen afslag. Niet alle aangedragen ideeën zijn meegenomen in de plannen, dat is niet haalbaar, wel is
er serieus naar ideeën gekeken zoals de optie Vught West (een optie voor andere ontsluitingsweg en
afslag), uiteindelijk is deze niet aangenomen omdat deze niet bij de rest van het plan paste (zie
bachelor thesis). Bij het proces van de N69 zijn ideeën en belangen vóór het voorlopige ontwerp aan
bod gekomen en overwogen. Ook hier zijn veel ideeën en opties afgevallen maar heeft men grove
aanpassingen en opties nog wel redelijk eenvoudig kunnen meenemen. Resultaat is de westparallel
en de m.e.r. waarin partijen ieder hun belangrijke punten mee konden laten wegen. In alle cases
heeft het proces met ‘zachte effecten’ geleid tot concrete maatregelen en meerwaarde, bij de N69
heeft het proces kunnen leiden tot grotere aanpassingen.
Meningen, ervaringen en verbeteringen met betrekking tot de gevoerde processen
Over het algemeen zijn alle geïnterviewde betrokkenen van de N69, de N65 en de GOL van mening
dat de gekozen methode en de bijhorende ‘zachte effecten’ hebben geleid tot een meerwaarde
binnen de projecten. Er zijn verbeterpunten maar alle projecten zijn procespioniers in hun vakgebied
waardoor dat een gevolg is. Ook op dit vlak komen de cases grotendeels overeen, een aantal
ervaringen domineren de interviews. Men geeft aan dat achter alles een goede reden moet zitten en
deze met droge ogen uitgelegd moeten kunnen worden. Deze ervaring komt overeen met de
mogelijke risico’s die de omgevingswet met zich mee brengt, “niet wijzen naar de regel maar de
reden van de regel uitleggen” (respondent 6, 2017, regel 255).
“Burgers moet vertrouwen dat feiten juist zijn en emoties moeten een plek gegeven worden” (Brok,
2016)
Een andere veel voorkomende ervaring is dat het rapport, het beroep, de bijeenkomsten of de
presentatie dient te worden uitgebracht en gegeven in de ‘taal’ die door de belanghebbenden wordt
begrepen. Bijvoorbeeld de HIA in de taal van ontwikkelaars en medewerkers van de ruimtelijke
ordening en bewonersbijeenkomsten in de taal die begrepen wordt door de bewoners, duidelijke
lijnen stellen blijkt essentieel. Duidelijkheid blijkt ook een belangrijk punt gedurende overleggen, wie
wordt door wie vertegenwoordigd, waar kan men over meepraten en wat kan meegenomen worden
in de afwegingen (en de m.e.r.).
Wanneer heb je het als projectgroep of omgevingsmanager goed gedaan? “Als je elkaar na afloop
van een felle discussie toch de hand kunt schudden, ondanks het meningsverschil” (Merks, 2016).
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5.

Conclusie

In dit hoofdstuk zijn de conclusies uit voorgaande hoofdstukken geschreven door eerst antwoord te
geven op de hoofdvraag en daarna op de deelvragen.

H

Uit onderzoek naar enkele infrastructurele projecten, namelijk de N65, GOL en de N69 kan
antwoord worden gegeven op de hoofdvraag: Welke invloed heeft de omgevingswet op de
implementatie van ‘zachte effecten’ binnen infrastructurele projecten? De Mutual Gains
Approach biedt meer ruimte om ‘zachte effecten’ op te nemen in het planvormingsproces van
infrastructurele projecten. Zo komen ‘zachte effecten’ en de achterliggende redenen eerder tot
uiting tijdens gesprekken en overleggen. Daar op volgend kunnen veel effecten worden
meegenomen in de m.e.r. door de intensieve samenwerking. Het voorgestelde beoordelingsproces
(zogenaamd naar één loket) beoordeelt het project als één pakket waardoor maatregelen die zijn
voort gekomen uit ‘zachte effecten’ onderdeel zijn van het geheel en beter kunnen worden
opgenomen in de beoordeling. Kortom, als vanuit de omgevingswet wordt gestuurd op het gebruik
van een werkwijze als de Mutual Gains Approach en deze aanpak ook wordt nagestreefd gedurende
infrastructurele projecten, biedt dat extra ruimte om ‘zachte effecten’ op te nemen in het
planvormingsproces en door het voorgesteld beoordelingsproces uiteindelijk ook in het ontwerp en
de uitvoering.

De omgevingswet is een wet waar zeker van is dat deze er gaat komen maar waar de
exacte inhoud en de effecten nog zeer onzeker zijn. Deelvraag 1 gaat in op de verwachte
effecten van de omgevingswet: Wat houdt de omgevingswet en de omgevingsvisie in? De
omgevingswet streeft enkele principes na, opgesomd gaat het om de volgende principes:
gelijkwaardige bescherming, ontwikkelingsgericht en integraal, een betere aansluiting op
Europese wet- en regelgeving, uitgaan van bestaande verantwoordelijkheidsverdeling en ten slotte
vertrouwen als vertrekpunt. De minister heeft aangegeven dat het aankomt op 20% wetsverandering
en 80% mentaliteitsverandering. Met de omgevingsvisie proberen overheden in te spelen op deze
mentaliteitsverandering door doelen te stellen en de omgeving te motiveren en te faciliteren bij
ontwikkelingen waarbij meer aandacht is voor het lange termijn.

D1

Dit onderzoek gaat over de invloed van ‘zachte effecten’ bij infrastructurele werken. Uit
vorige deelvraag is bekend wat de theoretische invloed van de omgevingswet zou zijn.
De vraag is echter welke rol ‘zachte effecten’ theoretisch gezien zouden krijgen: Hoe
wordt ruimte gegeven aan ‘zachte effecten’ in de omgevingswet? De omgevingswet
veranderd grofweg drie aspecten voor grote (infrastructurele) projecten: veel wetten
worden opnieuw en anders geformuleerd, het beoordelingsproces van plannen wordt anders (onder
andere aan één loket) en het zwaartepunt van het planvormingsproces specificeert zich tot een
andere fase dan momenteel het geval is. De gevolgen van het eerste aspect zijn lastig te
onderzoeken omdat de wet en bijhorende regels nog niet definitief zijn. Wat wel vast staat is dat de
omgevingswet gaat aansturen op een andere beoordelingsprocedure en een ander
planvormingsproces. De gevolgen van de laatste twee aspecten is wel tot op een bepaalde hoogte te

D2
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onderzoeken door middel van een pilotproject, aangezien een werkwijze (MGA) gehanteerd wordt
die overeenkomt met de principes van de omgevingswet uit deelvraag 1.

Uit bovenstaande deelvragen is bekend geworden wat de omgevingswet te weeg brengt
bij infrastructurele projecten, in hoeverre is de omgevingswet meegenomen bij het
pilotproject. Kortom, welke rol gaat de omgevingswet theoretisch spelen bij
infrastructurele projecten? De omgevingswet is niet vanaf de start van het proces bij de
N69 in het achterhoofd gehouden, de ontwikkeling van de omgevingswet begaf zich op
dat moment nog in een eerste stadium waardoor er nog vrijwel niets over bekend was. Terugkijkend
op het proces rond de N69 zijn er toch grote overeenkomsten met de omgevingswet. Direct heeft de
omgevingswet geen rol gespeeld, desalniettemin komt de werkwijze gedurende het proces
grotendeels overeen met de werkwijze die nagestreefd wordt met de omgevingswet. De brede
belangen benadering heeft veel raakvlakken met de omgevingswet en de benadering heeft wél een
grote rol gespeeld tijdens het proces.

D3

Bekend is wat de rol van de omgevingswet is bij het pilotproject, hoe praktisch is
omgegaan met ‘zachte effecten’ is echter nog onduidelijk. Deze deelvraag geeft
antwoord op de vraag hoe is het infrastructureel pilotproject omgegaan met ‘zachte
effecten’? De brede belangenbenadering heeft veel voordelen gecreëerd gedurende het
proces rond de N69. Zo is er veel gebiedskennis en draagvlak vergaart onder
betrokkenen waardoor de projectgroep en de bevolking voor minder verassingen kwamen te staan.
Daarnaast leek de verantwoording beter te zijn vanwege brede steun bij veel partijen door één
pakket maatregelen wat het project in stand heeft gehouden. Ook zorgde de beoordelingsprocedure,
ondergebracht bij de provincie voor een minder afhankelijk project. Resultaat is een “fijne”
processfeer en een ruimtelijke oplossing. Naast deze voordelen heeft de omgang met ‘zachte
effecten’ ook geresulteerd in nadelen. Zo bleek het proces zeer tijdsintensief en kwam het bij
sommigen over als langdradig. Daarnaast werd het verwachtingsmanagement van de omgeving
(onbedoeld) door de gesprekken verhoogd. Andere nadelen als een oplossing die van te voren vast
stond en het beroep dat niet meer op de inhoud is gericht zijn ook nadelen bij huidige
planvormingsprocessen waarvoor tot nu toe nog geen oplossing is gevonden.

D4

Ten slotte is het pilotproject vergeleken met projecten handelende volgens de huidige
werkwijze. Deze vergelijking heeft de verschillen bloot gelegd en antwoord gegeven op
de vraag: wat zijn de verschillen met het pilotproject en projecten die hebben gehandeld
volgens het huidige beleid op het gebied van ‘zachte effecten’? Alle onderzochte projecten hebben
gebruik gemaakt van verschillende methodes, uiteindelijk hebben de methodes en werkwijzen
allemaal ‘zachte effecten’ aan het licht gebracht, die op hun beurt weer invloed gehad hebben op het
(voorlopige) resultaat. Bij de N65 en de GOL zijn de bijeenkomsten gericht op informeren en het
laten meedenken (en tekenen) van betrokken op (redelijk) detaillistisch niveau. Bij de N69 is getracht
alle betrokkenen zich te laten vertegenwoordigen in de overleggroep met alle partijen zodat men
ook al veel belangen mee kon nemen in het grove ontwerp en de startovereenkomst (buiten de
detaillistische bewonersbijeenkomsten om). Uiteindelijk heeft de werkwijze bij de N69 meer ruimte
gegeven aan ‘zachte effecten’ wat terug is te zien in het voorkeursalternatief.

D5
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In de toekomst gaat de nieuwe omgevingswet verandering brengen en worden
gebiedsontwikkelingsprojecten beïnvloed. Wat die verandering teweeg gaat brengen is op dit
moment nog lastig exact te voorspellen. Veranderingen zoals beschreven in dit onderzoeksrapport
(waaronder een brede insteek, meer aandacht voor ‘zachte aspecten’, één beoordelingsloket en een
flexibele opstelling) vragen om een andere aanpak. De Mutual Gains Approach lijkt aan te haken bij
de veranderingen en in te springen op de toekomst. Om die reden kan het verstandig zijn voor
gebiedsontwikkelingsprojecten en overheden om een (soortgelijke) werkwijze als de MGA te
bestuderen en toe te passen. Voor het toepassen is een mentaliteitsverandering nodig, die ook
geleidelijk zal worden doorgemaakt tijdens het toepassen van een werkwijze als de MGA. Kortom, de
omgevingswet brengt een andere aanpak en een ander beoordelingsproces met zich mee, die beide
het sociale fundament vanuit de omgeving voor infrastructurele projecten vergroot. Desalniettemin
is elk project en proces verschillend en blijft het verstandig projectspecifiek te oordelen hoe men
uiteindelijk tot het beste resultaat kan komen.
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6.

Discussie

In dit hoofdstuk volgt tot slot een discussie over de belemmeringen gedurende dit onderzoek en
worden opties gegeven over mogelijke vervolgonderzoeken.
Infrastructurele projecten hebben veel invloed op de omgeving. Dit maakt infrastructurele projecten
gevoelig onder betrokkenen, zeker niet iedereen is tevreden met gekozen opties. De processen bij de
projecten zijn uitermate actueel, dit biedt mogelijkheden tot onderzoek maar dat maakt ook het
onderzoek gevoelig. Het onderzoek is niet verricht om het lopende proces (nadelig) te beïnvloeden.
Om die reden is gevoelige informatie buiten het rapport gelaten en zijn geïnterviewde betrokkenen
niet bij naam in het rapport opgenomen. Deze gevoeligheid heeft geleid tot enkele redelijk
oppervlakkige paragrafen en minder duidelijke stellingen. Desondanks heeft alle informatie toch
geleid tot een conclusie en een gericht antwoord op de hoofdvraag.
Een ander lastig aspect gedurende het onderzoek is het feit dat projecten wel de waarden uit de
omgevingswet kunnen nastreven maar uiteindelijk nog steeds moeten voldoen aan de huidige weten regelgeving. Logisch omdat de wet nog niet is ingevoerd maar dat vlakt het effect van de waarden
uit de omgevingswet af. Wat de invloed van de omgevingswet daadwerkelijk gaat zijn en hoe zich dat
vertaald bij infrastructurele projecten blijft nog een redelijk vaag. Zoals eerder aangehaald bestaat de
omgevingswet voor 20% uit wetswijzigingen en voor 80% uit ‘mindset’. Vooral het onderdeel
‘mindset’ is aanbod gekomen gedurende dit onderzoek, het onderzoek heeft een richting geschetst
en duidelijk kunnen maken waar men rekening mee zou kunnen houden. Een vervolgonderzoek
waarbij projecten worden onderzocht die ook handelen volgens de nieuwe wet- en regelgeving zou
dit onderzoek completeren en de ‘missende 20%’ kunnen opvullen. Daarnaast zou het invoeren van
de MGA bij andere infrastructurele projecten interessant zijn. Het proces rond de N69 heeft (net als
elk ander project) te maken gehad met gebieds- en projectspecifieke invloeden. De vergelijking met
andere projecten werkend met de MGA zou deze invloeden doen vervagen, momenteel is dat nog
lastig maar in de toekomst is dat wellicht mogelijk.
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Bijlagen
Bijlage 1. Theoretisch kader “‘zachte effecten’ door een harde
ondergrond”
De uitgebreide beschrijving van de ‘zachte dimensie’, letterlijk afkomstig uit de bachelor thesis
“Zachte effecten door een harde ondergrond” (Neggers, 2016).
“Gedurende dit onderzoek wordt de kwalitatieve kant aangeduid als de ‘zachte kant’, aangezien de
‘zachte kant’ meer tot de verbeelding spreekt. Zogenaamde ‘kwalitatief effecten’ kunnen al snel in
verband worden gebracht met de effecten van kwalitatief onderzoek, terwijl hiermee de effecten van
een infrastructurele verandering op lastig meetbare effecten als de menselijke gezondheid en natuur
worden bedoeld. Een methode die ‘harde aspecten’ maar ook ‘zachte aspecten’ verwoord op een
manier dat deze te beoordelen zijn (op een schaal van ‘positief effect’-‘geen effect’-‘negatief effect’),
is de Omgevingswijzer. “De Omgevingswijzer helpt om op een systematische wijze de duurzaamheid
van opgaven en projecten in een gebied inzichtelijk te maken” (Rijkswaterstaat, 2015). Bij het eerder
genoemde begrip ‘gezondheidsonrust’ kan men zich weinig voorstellen, de Omgevingswijzer
concretiseert dit begrip door er praktische thema’s aan te hangen. Enkele thema’s die door de
Omgevingswijzer worden aangehaald vormen samen de betekenis van de term ‘zachte aspecten’ in
dit onderzoek, in hoofdstuk 3 worden de criteria uit de Omgevingswijzer breder beschreven. De
volgende drie thema’s met bijhorende criteria geven betekenis aan de term ‘zachte aspecten’:
In dit onderzoek wordt het begrip gezondheid gehanteerd zoals J.A. VanLeeuwen het in 1999
beschreef. De gezondheid van een mens is afhankelijk van vier factoren: biologische factoren (zoals
genetische aanleg), voorzieningen (zoals beschikbare zorg), leefstijl (zoals gezond voedsel) en de
omgeving (zowel fysiek als sociaal). In combinatie met infrastructurele projecten komt vooral de
laatste factor ‘omgeving’ aanbod. De fysieke omgeving is enigszins meetbaar zoals lucht, bodem
enzovoort. Een fysieke omgeving in combinatie met infrastructuur die uitnodigt tot een actieve
verplaatsing (wandelen/fietsen/etc.) vormt de fysieke gezondheid. De sociale omgeving zou
vergeleken kunnen worden met de ‘zachte kant’. Concrete voorbeelden die onder de sociale
omgeving en een sociale gezondheid vallen zijn onder andere: de ontwikkeling van jonge kinderen,
persoonlijke empowerment, economische situatie, deelname aan de maatschappij en een sociaal
netwerk (VanLeeuwen, Waltner-Toews, Abernathy, & Smit, 1999; Rijsingen, Cloïn, & Steen, 2013).
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Thema Ecologie en Biodiversiteit
-

Habitatkwaliteit. De variatie in het landschap en de samenstelling daarvan. Te beoordelen
door het effect te voorspellen van de infrastructurele verandering op een heterogene
opbouw van het landschap en de bodemdiversiteit;
- Ecologische connectiviteit. Leefruimtes van planten en dieren wordt versterkt en
versnippering wordt tegengegaan, behoud van zowel groene (land) als blauwe (water)
structuren en het Nationaal Natuur Netwerk (voorheen EHS).
Thema Welzijn en Gezondheid
-

Fysieke gezondheid. Nodigt uit tot fysieke beweging door voetgangers- en fietsnetwerken,
groene openbare ruimtes en de aflegbare afstanden voor langzaam verkeer te verkleinen;
- Mentale gezondheid. Een leefomgeving die bevorderlijk is voor het mentaal welzijn, door
bijvoorbeeld een toegankelijke natuurlijke omgeving, ruimtes voor sociale interactie en
veilige kruispunten;
- Hinder. Hinder door externe invloeden, bijvoorbeeld trillingshinder, uitstoot van schadelijke
stoffen, lichtvervuiling of zichthinder.
Thema Sociale Relevantie
-

Sociaal welzijn. Bijdragen aan het sociaal welzijn van betrokkenen, door bijvoorbeeld
vermijden van sociale barrièrewerking;
Demografische samenstelling. Gezondheid en kansen van kwetsbare demografische groepen
wordt afgeschermd en oplossingen voor demografische ontwikkelingen (vergrijzing/krimp);
Sociaal draagvlak. Sociaal draagvlak onder betrokkenen;
Lokale expertise. Lokale behoeften en kennis wordt opgenomen en conflicten worden
voorkomen.

Alle ‘zachte criteria’ zijn lastig meetbaar waardoor de overheid ook geen nationale maatstaven heeft
bepaald. Wel erkent de overheid ‘zachte effecten’ en tracht deze effecten steeds verder mee te
nemen in het planvormingsproces. Als voorbeeld de heer Dumont, coördinator gezondheid van de
provincie Noord-Brabant, hij ziet ‘zachte effecten’ als gezondheidsbeleving; “Gezondheidsonrust
onder betrokkenen blijft bestaan, ook al worden normen niet overschreden, gesprekken zorgen voor
begrip”. Volgens Dumont kan men een rapportcijfer geven aan zijn of haar gezondheidsbeleving
waardoor de ‘zachte kant’ inzichtelijk gemaakt zou kunnen worden. Wat men verstaat onder
gezondheidsbeleving bepaald de persoon zelf (Dumont & Brok, 2016).
De drie begrippen (‘zachte kant’/’zachte aspecten’/’zachte effecten’) worden in het rapport apart
genoemd, toch betekenen ze vrijwel hetzelfde alleen in een andere context. In dit onderzoek worden
met de ‘zachte kant’ alle ‘zachte aspecten’ aangeduid. Bij een bepaald plan hebben niet alle ‘zachte
aspecten’ effect op de omgeving, de aspecten die wel effect hebben op de omgeving worden in dit
onderzoek genoemd als ‘zachte effecten’.”
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Bijlage 2. Uitgebreide beschrijving MIRT
Men geeft op dit moment aan dat de omgevingswet de MIRT intact laat (wellicht verplaatst het
zwaartepunt), in de bachelor thesis is de MIRT uitgebreid behandeld (Neggers, 2016).
“Het Rijk investeert in projecten die bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de gebieden met de
grootste economische verdiencapaciteit en projecten die nodig zijn om Nederland te beschermen
tegen hoogwater en een tekort aan zoetwater” (Rijksoverheid (2), 2016). Vanaf 2007 komt jaarlijks
het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport uit, hierin komen grote nationale projecten
naar voren die voldoen aan bovenstaand citaat. Voor MIRT-projecten en als hulpmiddel bij andere
grote projecten is de Handleiding MIRT-verkenning opgesteld.
De Handleiding MIRT-verkenning is ingedeeld in fases, het gebruik is echter bij elk project maatwerk.
Zo zal de ene keer wat langer bij één fase worden stilgestaan en zal de andere keer een fase
teruggeschakeld moeten worden. Desalniettemin komen de fases en methodes bij elk groot
infrastructureel project aan bod. In dit hoofdstuk worden de fases en methodes kort en bondig
doorlopen. Dit hoofdstuk geldt als verduidelijking op het volgende hoofdstuk, er wordt niet alleen
duidelijk hoe men aandacht besteed aan het meten van effecten maar ook de situatie en het parket
waarin projectgroepen zich bevinden (Stoop, et al, 2010).
De Handleiding MIRT-verkenning bestaat uit zes fases (zie
figuur 1). Deze zes fases geven vorm en inhoud aan de MIRTverkenning. Elke fase bevat verschillende activiteiten,
betrokkenen en resultaten. De handleiding wordt door
projecten gebruikt als hulpmiddel. Niet alle handelingen zijn
verplicht, slechts enkele handelingen zijn verplicht vanuit de
Tracéwet.
In dit hoofdstuk worden de fases en activiteiten kort
behandeld zodat duidelijk wordt waar binnen de
standaardprocedure aandacht is voor bepaalde effecten. In
het volgende hoofdstuk wordt praktisch inhoud gegeven aan
de MIRT procedure door de cases.
In de handleiding wordt zeer uitgebreid in gegaan op elke fase
en bijhorende activiteiten. Alle informatie in dit hoofdstuk is
afkomstig uit de Handreiking MIRT verkenning, een uitgave
van Rijkswaterstaat in december 2010, geschreven door:
Figuur 1. De zes fases van de MIRT-verkenning
Henriette Stoop (CSO), Jos Arts (RWS), Marthe van Dongen
(Stoop, Arts, Dongen, Kruijsbergen, & Laak, 2010).
(RWS), Susan van Kruijsbergen (CSO), Peter van de Laak
(Witteveen en Bos). De informatie in de tekstvakken is niet uit de MIRT-verkkening maar is ter
verduidelijking van begrippen methoden.

“De MIRT Spelregels verplichten tijdens de verkenning steeds te
communiceren met relevante omgevingspartijen en burgers”
(Stoop, Arts, Dongen, Kruijsbergen, & Laak, 2010)
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De Initiatieffase
In de initiatieffase wordt het project vormgegeven. “Het doel van deze fase is te komen tot een
eenduidige definitie en afbakening van het initiatief, en een proces architectuur (“wie doet wat,
wanneer”) voor de te doorlopen verkenningsfase” . De initiatieffase bestaat uit vijf stappen (zie
figuur 2). De eerste stap is het startdocument, dit document geldt als analyse van het gebied, het
probleem en de betrokken, en als analyse voor de gehele verkenningsfase. De verkenningsfase kan
worden gezien als het
gehele MIRT-proces. Een
onderdeel van het
startdocument dat in
gaat op ‘zachte effecten’
is dat men vanuit de
Tracéwet moet
beschrijven op welke
wijze burgers,
maatschappelijke
organisaties en
betrokken
bestuursorganen
worden betrokken bij de
verkenning.
Figuur 2. De stappen uit de initiatieffase van de MIRT-verkenning (Stoop, et al, 2010).
De volgende stap is het
samenstellen van de projectorganisatie. Ten eerste wordt een stuurgroep samengesteld, deze groep
is de schakel tussen de projectgroep en de bestuurders. Een stuurgroep wordt samengesteld uit
betrokken, vaak zijn dit partijen die de verkenning financieren. Hierin vertegenwoordigen gemeenten
de belangen van haar burgers. Ten tweede wordt een projectgroep opgesteld uit ambtenaren van
regio en Rijk en externe specialisten, deze groep gaat de verkenning uitvoeren.
De stap ‘review’ dient als evaluatiemoment van het startdocument. Wanneer alle onderdelen
eenduidig zijn beschreven, erkend en ondertekend door betrokkenen (Startbeslissing MIRT 1), kan
het project voorgedragen worden aan de Tweede Kamer. In deze laatste stap wordt niet alleen de
Tweede Kamer geïnformeerd maar vindt ook een openbare kennisgeving naar de omgeving plaats.
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De Startfase
Nadat de Tweede Kamer en de betrokken partijen een startbeslissing hebben genomen kan de
verkenning starten.
Ten eerste vindt de Project-Start Up plaats, dit is een intern proces van taakverdelingen en
werkwijzen binnen de projectgroep. Het vaststellen van een probleemstelling gebeurt ook intern, al
bij deze tweede stap stelt de projectgroep zich de vraag welke kosten en baten meespelen. Zowel
mogelijke kwantitatieve (‘harde’) als kwalitatieve (‘zachte’) kosten en baten.
De derde stap is het opstellen van het plan van
aanpak voor de MIRT-verkenning met als doel het
minimaliseren van vertragingen en budget
overschrijdingen. Het plan van aanpak wordt
gezien als de organisatorische uitwerking van het
startdocument uit de initiatieffase. Een onderdeel
is het participatieplan, hierin wordt beschreven
wanneer en hoe met stakeholders wordt
omgegaan die niet direct betrokken zijn bij de
initiatieffase. De volgende stap ‘openbare
kennisgeving’ speelt in op participatie. Het proces
en inspraakmoment komen aan bod waardoor men
weet wanneer inbreng gewenst is. Met de
volgende stap wordt de probleemanalyse
voorgelegd bij burgers en betrokkenen, dit zodat
Figuur 3. Het vastleggen van de probleemanalyse volgens
de projectgroep zich niet blind staart op het
de MIRT-verkenning (Stoop, et al, 2010).
probleem of de oplossingen. De probleemanalyse

Milieueffectenrapportage (m.e.r.)
“Milieueffectrapportage is het in beeld brengen van de milieugevolgen van een besluit, voordat het
besluit wordt genomen. Een m.e.r. is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de
overheid over initiatieven en activiteiten van publieke en private partijen die belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu kunnen hebben” (Ministerie van Infrastructuur en milieu, 2011). In een m.e.r.
komt te staan wat de ondernemer van plan is, de huidige situatie (ook in de toekomst, nulalternatief),
mogelijke alternatieven, de effecten van het plan op het milieu, beschrijving van leemten en een
samenvatting die begrijpelijk is voor iedereen. Dit zijn algemene eisen, de Commissie MER schrijft voor
een m.e.r. wordt uitgevoerd locatie gebonden richtlijnen aan die terug dienen te komen in de m.e.r
(Commissie MER, 2016). Daarbij zijn er twee varianten m.e.r., een Plan-m.e.r. en een Besluit-m.e.r.
Kortweg vindt de Plan-m.e.r. plaats tijdens het ontwikkelingstraject waardoor deze wat globaler is. De
Besluit-m.e.r. is zeer specifiek en vindt plaats vóór het besluit van het bevoegd gezag. In de m.e.r. is er
ruimte voor leemten (effecten waarbij de uitwerking op de omgeving niet duidelijk is), daarnaast zijn er
geen harde richtlijnen om de m.e.r. mee te nemen in de besluitvorming (Commissie MER, 2016) . Wel is
de m.e.r. direct gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening, zonder een (correcte) m.e.r. mag geen
omgevingsvergunning worden afgegeven en kan er dus niet gebouwd worden (Rijksoverheid, N.B.).
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is al vaker aanbod gekomen, figuur 3 laat zien hoe de stappen elkaar opvolgen, te beginnen bij de
probleemanalyse in het midden (Startdocument).
De volgende belangrijke stap is het beoordelingskader. Het beoordelingskader is een hulpmiddel om
de mogelijke gevolgen en de effecten te beoordelen. Methodes die hierin een rol spelen zijn OEI en
plan-m.e.r.. OEI is een handleiding voor een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA, zoals
deze in hoofdstuk 1 en 2 is behandeld) en m.e.r. staat voor milieueffectenrapportage.
Ten slotte vindt de notitie ‘Reikwijdte en detailniveau’ plaats (figuur 4). Een overleg met betrokken
bestuursorganen is hierbij verplicht volgens de Wet milieubeheer. Dit document bevat de uitkomsten
van de verfijning van de probleemanalyse en de uitkomsten van de plan-m.e.r. De notitie ‘Reikwijdte
en detailniveau’ kan door de stuurgroep of door de bestuurders worden vastgesteld.

Figuur 4. De stappen uit de startfase van de MIRT-verkenning (Stoop, et al, 2010).
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Analytische fase
Door de probleemanalyse met betrokkenen en de gesprekken met de omgeving worden allerlei
oplossingen en alternatieven aangedragen. De inbreng kan worden meegenomen in een
zogenaamde ‘Groslijst (deel-)oplossingen’. Dit is een lijst met inbreng vanuit de projectgroep en de
omgeving. Methodes om ‘zachte effecten’ te verzamelen in het veld zijn onder andere interviews,
observaties en (participatie)bijeenkomsten (Rimmelzwaan, 2012). Een efficiënte methode is het
organiseren van bijeenkomsten. Een veel gebruikte methode om de huidige en de toekomstige
effecten boven te laten drijven tijdens een bijeenkomst is het socratisch dialoog.

Figuur 5. De stappen van de analytische fase in de MIRT-verkenning (Stoop, et al, 2010).

Vanuit de groslijst moet naar één oplossing toegewerkt worden (figuur 5). Deeloplossingen worden
geclusterd tot oplossingsrichtingen. Tijdens deze stap wordt veel gewerkt met schetsen, dit maakt
bijeenkomsten concreter en burgers kunnen mee praten over bepaalde beslissingen. De
aansluitende stap is de ‘Marktscan’. Dit is de stap waarbij wordt bekeken of het inschakelen van de
markt zinnig is, een mogelijke manier is een prijsvraag voor het beste idee/schets. De analyse die op
de marktscan volgt wordt gezien als ‘zeef 1’. De oplossingsrichtingen worden getoetst op
probleemoplossend vermogen, doelbereik en een check op belangrijke onoverkomelijke
belemmeringen (Natura 2000). In deze fase worden effecten van oplossingen nog niet bepaald. Het
resultaat uit deze eerste zeef zijn een aantal kansrijke oplossingsrichtingen, deze keuze is grotendeels
bestuurlijk.
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Beoordelingsfase

Figuur 6. De stappen van de beoordelingsfase in de MIRT-verkenning (Stoop, et al, 2010).

Het opstellen van een technisch ontwerp maakt de weg vrij voor het vergelijken en optimaliseren van
de oplossingsrichtingen, daarnaast worden de kosten duidelijk. De volgende stap slaat op het
effectenonderzoek (figuur 6). Tijdens deze stap worden gegevens gegenereerd die gebruikt kunnen
worden voor de vergelijkende methoden. Dit zijn zowel verkeersgegevens als voorspelde waarde van
licht, geluid, lucht en zelfs natuur. Hierdoor kan een schatting van de kosten worden berekend
waarna, door een business case, de kosten kunnen worden toebedeeld en worden verdeeld over de
financiers. In deze fase komen de MKBA en de m.e.r. aanbod, nu volgt er een globaal onderzoek naar
de effecten van de oplossingsrichtingen. Ten slotte dient een Globale Passende Beoordeling te
worden opgesteld, deze gaat in op de effecten van een infrastructurele verandering op een Natura2000 gebied. De volgende stap is het bepalen van maatregelen die milieuverstoring en andere
effecten uit bovenstaand onderzoek tegen moeten gaan. Het resultaat zijn verschillende
mogelijkheden om de oplossingsrichtingen te vergelijken en tot een voorkeursalternatief te komen
(zeef 2). Als laatste stap binnen deze fase wordt een structuurvisie opgesteld, dit is een eenduidige
en concrete scope voor het project en wordt gemotiveerd waarom alternatieven niet worden
uitgevoerd. De huidige methodes in de MIRT-handreiking (MKBA en m.e.r.) geven een redelijk beeld
van de effecten die plaats vinden door een infrastructurele verandering (Stoop et al, 2010). Echter
proberen allerlei partijen effecten op een andere manier te beoordelen. Op de komende pagina’s
worden een viertal methodes toegelicht die aandacht besteden aan ‘zachte effecten’ en van extra
waarde zouden kunnen zijn binnen deze fase in het planvormingsproces.
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Besluitvormingsfase

Figuur 7. De stappen van de besluitvormingsfase in de MIRT-verkenning (Stoop, et al, 2010).

In de besluitvormingsfase wordt een plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase gemaakt. Hierdoor
wordt duidelijk welke middelen en capaciteiten nodig zijn. Wanneer de details van het
voorkeursalternatief duidelijk zijn en helder is wie de realisatie gaat leiden, wordt een
bestuursovereenkomst getekend mits de partijen akkoord zijn. Als vervolg op deze stap wordt men
(waaronder de omgeving) de kans gegeven om een zienswijze in te dienen (figuur 7). Ook in de
besluitvormingsfase vindt een review plaats, tijdens deze stap wordt (vaak door een externe partij)
bekeken of de MIRT-verkenning juist is doorlopen. Zodra het voorkeursalternatief breed gedragen
wordt, wordt deze vastgesteld.
De laatste fase is planuitwerkingsfase, deze fase geeft invulling aan het voorkeursalternatief. Het
doel van deze fase is te komen tot een juridisch onherroepelijke projectbeslissing. De kaders zijn al
wel geschetst maar de invulling kan nog variëren. Denk hierbij aan soort wegverharding en de vorm
van de geluidsschermen. Ten slotte wordt het project gerealiseerd.”
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Bijlage 3. Vragenlijst specialisten
Vragenlijst specialisten omgevingswet
Indien mogelijk wordt het interview opgenomen.
Intro
Uitleg onderzoek
‘Zachte effecten’/Infrastructurele projecten/omgevingswet(wetten/toetsing/proces)/Mutual Gains
Approach
N69
Functie binnen het omgevingsvisie team
De omgevingswet/visie bij de Provincie Noord-Brabant
Hoe kijken jullie op dit moment aan tegen de wet/visie? Ook in combinatie met grote
gebiedsontwikkelingsprojecten?
Hoe gaan jullie met de onzekerheid en misschien ook onduidelijkheid om?
Wat gaat er veranderen voor grote gebiedsontwikkelingsprojecten? (in te delen in proces,
beoordeling en nieuw geformuleerde wetten/regels?)
Zijn er grote veranderingen op komst op het gebied van het planvormingsproces, ondanks dat de
MIRT-aanpak blijft?
Heeft u ooit gehoord van de Mutual Gains Approach? Is deze aanpak te vergelijken met de
toekomstige aanpak van de omgevingswet?
Verplaatst het zwaartepunt van het proces?
Welke voor- en/of nadelen verwacht u van een andere aanpak door de omgevingswet?
Zachte effecten
Wat verstaat u onder ‘zachte effecten’ (concrete criteria)? Wat is u ervaring met het ‘meten’ en
beoordelen van ‘zachte effecten’ in de praktijk?
Krijgen ‘zachte effecten’ naar uw mening een grote rol door de aanpak van de omgevingswet?
Hebben jullie al bepaalde onderzoeken gedaan naar methodes voor een nieuwe proces of het meer
meenemen van ‘zachte effecten’?
Opname in planvormingsproces
Speelt de omgevingswet al een rol in sommige processen?
Op wat voor manier ervaren jullie de mogelijkheden voor onderzoek naar ‘zachte effecten’ binnen
het planvormingsproces?
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Biedt deze vorm van proces momenteel al meer mogelijkheden of is het nu nog lastig om op deze
manier een project te voeren? Brengt de omgevingswet daar naar jullie mening verandering in?
Vergt dit nieuwe proces veel aanpassingsvermogen? Resulteert dit in vertragingen?

Meerwaarde?
Kunt u nu al opmaken of de andere aanpak een meerwaarde is voor het proces en het eindresultaat
van projecten?
Biedt de nieuwe werkwijze in uw ogen meer kansen voor ‘zachte effecten’ en kan dit leiden tot een
ander resultaat?
Ziet u de meerwaarde in van de omgevingswet/visie op grote gebiedsontwikkelingsprojecten?
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Vragenlijst Rijkswaterstaat
Indien mogelijk wordt het interview opgenomen.
Intro
Uitleg onderzoek
‘Zachte effecten’/Infrastructurele projecten/omgevingswet(wetten/proces)/Mutual Gains Approach
N69
Functie binnen Rijkswaterstaat
Projectontwikkeling bij RWS
U had het eerder over sobere en doelmatige projectuitvoering, zou u dat kunnen toelichten?
Waarom wordt er voor deze benadering gekozen?

Zachte effecten
Wat verstaat u onder ‘zachte effecten’ (concrete criteria)? Op welke manier komt u in aanraking
met ‘zachte effecten’? Wat is u ervaring met het ‘meten’ en beoordelen van ‘zachte effecten’ in de
praktijk?
Er zijn al methodes om effecten te bepalen (MKBA/m.e.r./omgevingswijzer), merkt u dat er steeds
meer aandacht komt voor effecten en/of andere werkwijzen?
Bestaat de gedachte dat enkele effecten niet worden meegenomen?
- Zo nee, zijn er geen problemen die achteraf voorkomen hadden kunnen worden? Hoe zouden deze
voorkomen hebben kunnen worden?
- Zo ja, welke effecten? En waarom zouden deze missen?
Zou u die niet meegenomen effecten wel willen meenemen, als dat mogelijk was?
Welke voor- en/of nadelen ervaren jullie door onderzoek naar effecten?
Welke ontwikkelingen zijn er met betrekking tot het bepalen en meten van effecten?
Opname in planvormingsproces
Is het planvormingsproces van projecten aan het veranderen? Op wat voor manier?
Welke rol krijgt onderzoek naar effecten binnen het planvormingsproces?
Speelt de omgevingswet al een rol in dit processen? Brengt de omgevingswet daar naar jullie mening
verandering?
Op wat voor manier ervaren jullie de mogelijkheden voor onderzoek naar ‘zachte effecten’ binnen
het planvormingsproces?
Vergen nieuwe processen veel aanpassingsvermogen van jullie? Resulteert dit in vertragingen?
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Meerwaarde?
Ziet u de mogelijke meerwaarde in van onderzoek naar ‘zachte effecten’?
Hoe zou u ‘zachte effecten’ meenemen bij een eventueel volgend project?
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Bijlage 4. Vragenlijst betrokkenen N69
Vragenlijst voor de interviews met medewerkers en deskundigen van infrastructureel project N69
Indien mogelijk wordt het interview opgenomen.
Intro
Kunt u in grove lijnen vertellen waarom het project N69 is ontstaan? Wat was uw rol in het proces?
Wat was uw doel van het project?
Waarom is er eerder geen oplossing tot stand gekomen? Waarom nu wel?
De werkwijze van de N69 wordt als vernieuwend gezien, hoe ziet u dat? En waarom?
Zachte effecten
Wat verstaat u onder ‘zachte effecten’ (concrete criteria)? Wat is u ervaring met het ‘meten’ en
beoordelen van ‘zachte effecten’ in de praktijk?
Hebben ‘zachte effecten’ een grotere rol gedurende het project N69? Waarom?
Hoe heeft u de methodes ervaren die zijn gebruikt om de ‘zachte effecten’ in beeld te brengen?
Bestaat de gedachte dat enkele effecten niet worden meegenomen?
- Zo nee, zijn er geen problemen die achteraf voorkomen hadden kunnen worden? Hoe zouden deze
voorkomen hebben kunnen worden?
- Zo ja, welke effecten? En waarom zouden deze missen?
Is er bij N69 sprake van onmeetbare effecten (zachte effecten) die u wel graag had meegenomen in
het planvormingsproces? Hoe benoemen jullie deze effecten?
Welke voor- en/of nadelen ervaart u door onderzoek naar ‘zachte effecten’?
Welke ontwikkelingen zijn er met betrekking tot het bepalen en meten van effecten?
Heeft u voorbeelden waarbij ‘zachte effecten’ concreet resulteren in andere maatregelen dan de
onderzoek naar ‘harde effecten’ te weeg zou brengen?
Opname in planvormingsproces
Is het planvormingsproces van N69 anders dan bij eerder gedraaide projecten? Op wat voor manier?
Welke rol krijgt onderzoek naar ‘zachte effecten’ binnen het planvormingsproces?
Speelt de omgevingswet al een rol in dit proces of is het toeval dat de omgevingswet hier
grotendeels bij aansluit?
Op wat voor manier ervaren jullie de mogelijkheden voor onderzoek naar ‘zachte effecten’ binnen
het planvormingsproces?
Welke effecten heeft onderzoek naar ‘zachte effecten’ op het planvormingsproces bij de N69?
Biedt deze vorm van proces meer mogelijkheden of is het nu nog lastig om op deze manier een
project te voeren? Brengt de omgevingswet daar naar uw mening verandering in?
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Vergt dit nieuwe proces veel aanpassingsvermogen van jullie? Resulteert dit in vertragingen?

Meerwaarde?
Kunt u opmaken uit uw ervaringen binnen N69 of de andere aanpak een meerwaarde is voor het
proces en het eindresultaat?
Ziet u de mogelijke meerwaarde in van onderzoek naar ‘zachte effecten’?
Heeft het combineren van de werkwijze geleid tot meer kansen voor ‘zachte effecten’ en geleid tot
een ander resultaat?
Kijkend naar de N69, wanneer we de kosten van het onderzoek naar ‘zachte effecten’ naast de
resultaten leggen, bent u van mening dat dit het waard is?
Hoe zou u ‘zachte effecten’ meenemen bij een eventueel volgend project?
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