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Breda 2004-2016



Plannen 2020: cases Utrecht CS, Feyenoord XL, Steenwijk



Instrument planobjectivering: aanleiding

▪ (Regionale) plannenmakers herkennen de ‘zachte kwaliteiten’ 
van hun plannen niet terug in MKBA

▪ Dialoog over ruimtelijke kansen / risico’s projectalternatieven 
en mogelijke planverbeteringen door verbindingen te leggen 
tussen thema’s en schalen

▪ Verbetering plan- en besluitvorming

▪ Ruimtelijk afwegingskader met kennis en kunde uit 
verschillende ruimtelijke disciplines



Planobjectivering: positie in de beleidsvoorbereiding

probleemanalyse

effectenanalyse

kansrijke oplossingen

formulering 
projectalternatieven

Planobjectivering

MKBA



Planverkenning Planevaluatie

• Hoofddoel is verbreden • Hoofddoel is evalueren

• Duurzaamheidsdoelen staan 

voorop

• Beleidsdoelen staan voorop

• Deelnemers: brede groep 

belanghebbenden

• Deelnemers: kleine groep experts

• Schetsen,  globaal programma 

en fasering als input 

• Ontwerpen, specifiek programma 

en fasering als input

• Ruimtelijke voorwaarden en 

afhankelijkheden benoemen

• Ruimtelijke voorwaarden scoren 

evalueren planconsistentie

Inzet planobjectivering



Instrument planobjectivering

▪ Matrix met 9 ruimtelijke condities, geordend naar
schaalniveau en type ruimtelijke informatie ….

▪ … die de ruimtelijke analyse van een project systematiseert
en objectiveert …

▪ ….op een contextgevoelige, herhaalbare en transparante
wijze, waarbij wordt gecommuniceerd over disciplinegrenzen
heen

▪ Matrix met condities: reeks van mogelijke gespreksitems / 
vragen voor een gestructureerde dialoog



Instrument planobjectivering: twee ingangen



28 maart 2019

MKBA en erfgoed
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Planobjectivering: condities spoorknooppunten



23 april 2014 | David Hamers en Like Bijlsma

A1: palet van stedelijke milieus

PBL (2009)  Dynamiek stedelijke milieus



A2: programmering van milieu: functiemenging

PBL (2022) RUDIFUN dataset



28 maart 2019
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A3: specifiek 
stedelijk milieu

CRA (2019) Guiding
principles Metro Mix



28 maart 2019

MKBA en erfgoed
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C1: regionale groenstructuren

Provincie (2017) verkenning landschapspark Zuidvleugel 



28 maart 2019

MKBA en erfgoed
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C2: stedelijke groenstructuren

Gemeente Rotterdam (2017) gebiedsvisie Stadionpark



23 april 2014 | David Hamers en Like Bijlsma

C3: verblijfskwaliteit

Het Nieuwe Midden, casus Utrecht CS (2020)



28 maart 2019

MKBA en erfgoed
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Planobjectivering: condities spoorknooppunten



Dank voor uw 
aandacht!

Meer weten? Neem contact 
op met Like Bijlsma

like.bijlsma@pbl.nl
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